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2. BÖLÜM 

2021 YILI KASIM AYI VI. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 
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                          No:1087 Konak/ĠZMĠR 
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Deniz BEKTAġ, Mithat TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan 
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Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem 

BAYRAKTAR, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, ġerif SÜRÜCÜ, 

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

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

Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü 

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

Alp ATAY, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet 

ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, 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, Göksel DĠNÇER, Ali GÖNEN, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, 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, Turgut PINAR, Alpaslan 

KOPARAL, Nezih ÖZUYAR. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Taner KAZANOĞLU, Fikret AKTAġ, Muhittin 

SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Yahya YILDIZ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla 

BAYSAK, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, 

Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, Murat CĠHAN, 

Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ali ENGĠN, Adil 

KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan 

BĠLEN, Fırat EROĞLU, Fatih TAġTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN (Menemen 

Belediye BaĢkan Vekili), Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, ġevket HASIRCI, Galip ATAR, 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, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL. 

 



3 
 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kasım Ayı Toplantısı VI. BirleĢimini açıyorum. 

 

( 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ĠÇĠN MÜZĠK DĠNLETĠSĠ YAPILDI.) 

 

BAġKAN:Evet, bugün Öğretmenler Günü, bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz, hakkın 

rahmetine kavuĢanları rahmetle anıyoruz. BaĢta Mustafa Kemal ATATÜRK BaĢöğretmenimiz ve tüm 

öğretmenlerimizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle, minnetle anıyoruz. Öğretmenler Günü münasebetiyle söz 

almak isteyen arkadaĢlarım varsa önce onları dinleyelim, sonra Gündeme geçeceğiz. Sayın Hocam.  

RIDVAN KARAKAYALI:Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, tahmin ediyorum 

Belediye BaĢkanlarımızın içerisinde üç tane öğretmenimiz var; Mehmet BaĢkan‟ım ve Serdar 

BaĢkan‟ım, ben. Bende ve diğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarımdan öğretmenler varsa onların da 

Öğretmenler Günü‟nü, bütün öğretmenlerin nezdinde hepsini kutluyorum. Mustafa Kemal 

ATATÜRK‟ümüzün; “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” diye onun yolunda hep beraber 

gideceğiz zaten, gitmeye de devam ediyoruz. Öğretmenlerin mali yönden çok iyi bir Ģekilde…Ben 

buradan sesleniyorum ki, yıllardan beri öğretmen olduğum halde söylüyorduk biz bunu her Öğretmenler 

Günü‟nde. Maalesef Öğretmeler Günü yalnızca 24 Kasım‟da kutlanıyor, 25 Kasım‟da her Ģey 

unutuluyor, daha önce de unutuluyor. Onun için bence Türkiye‟de en fazla maaĢı alanlardan bir tanesi 

öğretmenler grubu olması gerekiyor diye düĢünüyorum. Avrupa ülkelerinde, geliĢmiĢ ülkelerde o‟dur. 

Hepimizi yetiĢtiren öğretmenlerimizdir, öğretmenlerdir. Onları,sizin söylediğiniz gibi sevgiyle, saygıyla 

hepsini anıyorum, rahmetli olanların hepsine uzun artık… Allah rahmet eylesin diyoruz. ġu anda görev 

yapan öğretmenlerimize baĢarılar diliyorum. Bizim de aynı Ģekilde, aynı duygularla 

öğretmenliğimiz…Zaten emekli olduğum halde ölünceye kadar da öğretmenim, onun manevi 

doygunluğu dünyanın en güzel Ģeyidir. KemalpaĢa‟da bana 100 kiĢiden 80 kiĢi hiç BaĢkan‟ım demez, 

%80‟i “Hocam” der hep zaten. Birçoğu benim öğrencimdir, onun için de gurur duyuyorum, tekrar 

Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. 

BAġKAN: Hocam bizde… 

RIDVAN KARAKAYALI: TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz ve Öğretmenler Günü‟nüzü kutluyoruz.  

RIDVAN KARAKAYALI: TeĢekkür ederim. (1 dakika 46 saniye) 

BAġKAN: Sinan Bey söz isteyecekti bu konuda galiba, buyurun.  

ġAMĠL SĠNAN AN: Değerli BaĢkan‟ım, Sevgili Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Bürokratlarımız. 

Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki; “Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en 

fedakâr, en saygıdeğer unsurlarıdır. Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler, 

yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Selam olsun Cumhuriyetimizin 

temel taĢları olan öğretmenlerimize, selam olsun Hasan Ali YÜCEL‟lere, Ġsmail Hakkı TONGUÇ‟lara, 

Köy Enstitülerimize, selam olsun laik, demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu BaĢöğretmenimiz 

Mustafa Kemal ATATÜRK‟e. Tüm öğretmenleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, ellerinden öpüyorum, 

var olun, sağ olun.Öğretmenimizle, öğretmenlerimizle Türkiye, Türkiye yeniden en iyi Ģeyleri, en güzel 

Ģeyleri baĢaracaktır. Öğretmenler Günü, öğretmenlerimiz için kutlu olsun, hepimiz için kutlu olsun. 

TeĢekkür ediyorum. (1 dakika 16 dakika) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Buyurun Sayın Hocam. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Cumhuriyet 

Halk Partisi Ġl BaĢkanı‟mız,  Basınımızın Temsilcileri, evet. BaĢta Büyük Önder BaĢöğretmen Mustafa 

Kemal ATATÜRK olmak kaydıyla, evlatlarımıza vatan ve millet sevgisini aĢılayan, akıl ve ahlak 

geliĢimlerini sağlayan, kültür hazinesi, tarih çeĢmesi, bilgi aydınlığı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım 

Öğretmenler Günü‟nü kutluyorum. ġehit öğretmenlerimize Allah‟tan rahmetler niyaz ediyorum, halen 

görevde olan öğretmenlerimize baĢarılar diliyorum, emeklilik hayatlarını geçiren öğretmenlerimize de 

sağlıklı ve uzun bir hayat temenni ediyorum, saygılar efendim. (53 saniye) 
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BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Söz almak isteyen baĢka arkadaĢımız var mı acaba? Olmadığına 

göre…Gündeme geçeceğim. Ama geçmeden bu gün Buca, Konak ve Bornova ilçe sınırları arasında 

kalan, ortak noktada kalan Doktor Behçet Uz Rekreasyon Alanı‟nın açılıĢını yapmıĢtık. Efsane Belediye 

BaĢkanı Ġzmir‟in. Onu rahmet ve minnetle andık. 2 dakikalık kısa video var orayı tanıtan. Gelemeyen 

arkadaĢlarım için de onu takdirlerinize sunmak istiyorum. Gösterir misiniz arkadaĢlar videoyu? 

 

(DOKTOR BEHÇET UZ REKREASYON ALANI ĠLE ĠLGĠLĠ VĠDEO GÖSTERĠMĠ YAPILDI.)  

(2 DAKĠKA 40 SANĠYE) 

 

BAġKAN: Emek veren tüm çalıĢma arkadaĢlarıma huzurlarınızda teĢekkür etmek istiyorum. Gerçekten 

olağanüstü güzel bir park alanı, olağanüstü güzel bir rekreasyon alanı çıktı ortaya, hepsinin eline, 

emeğine sağlık. Gündemin II. BaĢlığına geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi Ġl BaĢkanı‟mız bugün 

konuğumuz, ona hoĢ geldiniz diyorum, BaĢkan‟ım. Gündemimizde bildiğiniz gibi Bütçemizi 

görüĢeceğiz. Diliyorum bu Dolar‟la ilgili, Euro‟yla ilgili dalgalanmalar bir son bulur, tekrar revize etme 

ihtiyacı duymayacağımız bir dönem yaĢarız hep beraber.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGENĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Gündemimizin II.BaĢlığı BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergenin GörüĢülmesi, 

buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ:Sayın BaĢkan‟ım, Gündem Meclis Üyelerimize dağıtıldı ve yayımlandı. Bu 

sebeple madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülsün, oylansın.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli ArkadaĢlar, Gündem dağıtılmıĢ olduğu 

için, madde baĢlıkları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum, 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ:1. maddenin Bütçe Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz, acil kaydıyla.  

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? 1 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe 

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

edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum.  

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: III. baĢlığımıza geçiyoruz, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım III. BaĢlığımız da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

Performans Programı ve Bütçesi değerlendirilecek. Komisyon Raporlarımız oyçokluğuyla gelmiĢ. 1. ve 

2. maddenin birlikte görüĢülmesini, ayrı ayrı oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Evet,Kemal Bey? Salahattin Bey? Hakan Bey? Değerli arkadaĢlar, III.BaĢlığımızdaki iki 

maddenin birlikte görüĢülmesini ve ayrı ayrı oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ:Sayın BaĢkan‟ım. Plan ve Bütçe Komisyon BaĢkanı‟mız Bülent SÖZÜPEK bir 

anlatım yapacak. 

BAġKAN: Bülent Bey buyurun. Kürsüye mi geliyorsunuz? Buyurun…  

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım… 

BAġKAN: Buyurun. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Tabii buyurun.1 dakika Bülent Bey. 

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

BaĢkan‟ım, geçen Bütçe görüĢmesinde yapmıĢtık. Bizim bir önerimiz olacak. 

BAġKAN: Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Oylamayla ilgili daha kısa sürmesi için. Ben bunu hem Divan‟a sunayım… 

BAġKAN: Tamam. 



5 
 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zaten bütün Meclis Üyelerinin de Komisyon Kararı var. Bunların madde 

baĢlıkları oylarsak hem burada çok zaman kaybı da olmaz, hem de arkadaĢlarım da diledikleri Ģekilde 

konuĢurlar. 

BAġKAN: Evet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bunu ben önereyim.  

BAġKAN: Tamam. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu Ģekilde oylanmasını, bir oylatırsanız bir sıkıntı kalmaz. 

BAġKAN: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Hüsnü Bey’in önerisi doğrultusunda Komisyon Raporlarının 

da okunmuĢ kabul edilerek oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyoruz Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: ġöyle Sayın BaĢkan‟ım. Sanırım, gerçi Levent Bey konuyu çok iyi bilir, hâkim de 

konusuna. Yani okunmuĢ dediğimiz zaman aynı Ģekilde onlar kayıtlara geçecek BaĢkan‟ım, Tutanaklara 

geçecek.  

BAġKAN: Tabi, tabii. Güzel. Evet, önce Performans Raporunu okutalım. 

 

DİVAN KÂTİBİ: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. Belediye Meclisimizin 08/11/2021 tarihli 

toplantısında Komisyonumuza havale olunan 22/10/2021 tarih ve E-420271 sayılı, Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığı ifadeli İzmir Büyükşehir Belediyesi‟nin 2022Mali Yılı Performans Programı ile ilgili 

Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 22/11/2021 tarihli toplantısında incelendi. 
 

 

2022 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 

Performans 

Hedef No 
Performans Hedefleri         Kaynak Ġhtiyacı 

1.1.1 
Altyapı ÇalıĢmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerini 

EĢgüdüm Ġçerisinde Yürütmek 
1.910.650.000,00 

1.2.1 Kent Ġmarı Odaklı Planlama ve KamulaĢtırma Faaliyetlerini Yürütmek 257.794.000,00 

1.2.2 Kentsel DönüĢüm ve Sağlıklı YapılaĢma Faaliyetlerini Yürütmek 161.581.000,00 

1.3.1 
YeĢil Alanları Sürdürülebilir Kılmak ve Ġklim Dostu YeĢil Alanlar Ağı 

OluĢturmak 
624.445.000,00 

2.1.1 
Deniz UlaĢım Hizmetleri Ġle Raylı Sistem Ağının GeniĢletilmesine Yönelik 

Faaliyetleri Yürütmek 
1.286.975.000,00 

2.2.1 
ġehir Ġçi UlaĢım Faaliyetlerini Güvenli ve Sürdürülebilir Bir ġekilde 

Yürütmek 
356.801.000,00 

2.3.1 
Ġnsan ve Çevre Sağlığına Yönelik Hizmetlerin, Kapasitesini ve Hizmet 

Kalitesini Artırmak 
300.397.000,00 

2.3.2 Hayvan Türlerini ve Sağlığını Korumak 34.147.000,00 

2.3.3 
Spor Odaklı Organizasyonları Düzenlemek ve Spor Tesislerinin Yapımı ve 

Bakımına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
93.985.000,00 

2.4.1 
Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek 
9.259.000,00 
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3.1.1 
Teknoloji, Sanayi, Ġnovasyon, Ticaret ve Fuarcılık Alanlarında Kent 

Ekonomisini Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
12.587.000,00 

3.2.1 
Ekonomiyi GeliĢtirmeye ve Yerel, Ulusal ve Uluslararası Alanda ĠĢbirliğini 

Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
7.604.000,00 

3.3.1 ĠĢ Olanaklarını Artırarak Yoksulluğa Çözüm Üretecek Faaliyetleri Yürütmek 62.877.000,00 

3.4.1 

Gıda Güvenliği ÇalıĢmalarında Hizmet Kalitesini Artırmak ve Yerel Tarım ve 

Kooperatifçilik Uygulamalarının GeliĢtirilmesine Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek 

329.433.000,00 

3.5.1 
Turizmi GeliĢtirmeye ve Ġzmir'i Ulusal ve Uluslararası  AlandaTanıtmak Ġçin 

ĠĢbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
77.063.000,00 

4.1.1 
Toplumsal BarıĢ ve Adaleti Sağlamaya Yönelik, Hak Temelli Faaliyetleri 

Yürütmek 
6.142.000,00 

4.2.1 Gençlik ve Çocuk Dostu ġehir Faaliyetlerini Yürütmek 71.445.000,00 

Performans 

Hedef No 
Performans Hedefleri Kaynak Ġhtiyacı 

4.2.2 Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 8.568.000,00 

4.2.3 Dezavantajlı Grupların Hak ve Ġhtiyaçlarına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 102.639.000,00 

4.3.1 
Ġhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal DayanıĢma ve Destek Hizmetlerini 

Yürütmek 
166.860.000,00 

4.4.1 Ġtfaiye Hizmetlerini Etkin Bir Ģekilde Sunmak 329.174.000,00 

4.4.2 
Toplum Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Zabıta Denetim Faaliyetlerini 

Yürütmek ve Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğini Sağlamak 
280.101.000,00 

4.4.3 Defin Hizmetlerini Yürütmek 267.990.000,00 

4.5.1 Dijital DönüĢüm Faaliyetlerini Sürdürmek 106.521.000,00 

5.1.1 Atık Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Odaklı Faaliyetleri Yürütmek 498.822.000,00 

5.2.1 Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Sağlayıcı Faaliyetleri Yürütülmek 3.074.000,00 

5.3.1 
Ġzmir Körfezi'nin ve Kıyılarının Sürdürülebilir Kullanımına Yönelik 

Faaliyetleri Yürütmek 
57.962.000,00 

5.4.1 
Doğal Alanların Korunması ve BiyoçeĢitliliğe Ġmkan Tanıyan Ortamların 

Sağlanmasına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 
26.834.000,00 

6.1.1 
Kentlinin YaĢayarak ve Hayat Boyu Öğrenmesini Sağlayacak Fırsatları 

Sunmak 
19.184.000,00 
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6.2.1 
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı Ġçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini 

Artırmak 
654.306.000,00 

6.2.2 
Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, Hizmetlerin 

Kalitesini Artıracak ġekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Raporlamak 
25.851.000,00 

7.1.1 Kültürel ve Sanatsal Üretime Dair TeĢvik Edici Bir Ġklim Yaratmak 242.027.000,00 

7.2.1 
Kentin Sahip Olduğu Tarihi Kültür Varlıklarını Korumak ve ġehir Hayatına 

Kazandırmak 
200.736.000,00 

7.3.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri ġehrin Tüm Alanında Yürütmek 161.046.000,00 

2020Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 8.754.880.000,00 

 

 

2020-2024 Stratejik Planı‟ndaki stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 

Mali Yılı Performans Programı‟nda yer alan stratejik amaçlara, stratejik hedeflere ulaşmak için 

performans hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2022 Mali yılı Performans 

Hedeflerinin Faaliyet Toplamı 8.754.880.000,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

 

2022 Mali Yılı Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu 

 

 

B
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T

ĠY
A

C
I 

EKONOMĠK KOD 
FAALĠYET 

TOPLAMI 

GENEL YÖNETĠM 

GĠDERLERĠ  

TOPLAMI 

DĠĞER 

ĠDARELERE  

TRANSFER 

EDĠLECEK 

KAYNAKLAR 

TOPLAMI 

GENEL 

TOPLAM 

1  PERSONEL GĠDERLERĠ 625.326.000,00 124.674.000,00 0,00 
750.000.000,00 

2  

SOSYAL GÜVENLĠK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRĠMĠ GĠDERLER 

75.485.000,00 14.515.000,00 0,00 
90.000.000,00 

3  
MAL VE HĠZMET ALIM 

GĠDERLERĠ 
2.833.670.000,00 319.462.000,00 0,00 3.153.132.000,00 

4  FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 585.200.000,00 0,00 
585.200.000,00 

5  CARĠ TRANSFERLER 107.875.000,00 0,00 1.014.424.000,00 
1.122.299.000,00 

6  SERMAYE GĠDERLERĠ 3.996.524.000,00 23.795.000,00 0,00 4.020.319.000,00 

7  SERMAYE TRANSFERLERĠ 103.050.000,00 0,00 100.000.000,00 203.050.000,00 

8  BORÇ VERME 0,00 0,00 950.000.000,00 
950.000.000,00 
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9  YEDEK ÖDENEKLER 2.950.000,00 613.050.000,00 0,00 616.000.000,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK 

ĠHTĠYACI 
7.744.880.000,00 1.680.696.000,00 2.064.424.000,00 

11.490.000.000,00 

B
Ü

T
Ç

E
 D

Iġ
I 

K
A

Y
N

A
K

 

DÖNER SERMAYE     
 

DĠĞER YURT ĠÇĠ      

YURT DIġI 1.010.000.000,00 0,00 0,00 
1.010.000.000,00 

TOPLAM BÜTÇE DIġI 

KAYNAK ĠHTĠYACI 
1.010.000.000,00 0,00 0,00 

546.000.000,00 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 8.754.880.000,00 1.680.696.000,00 2.064.424.000,00 12.500.000.000,00 

 

 

2020-2024 Stratejik Planı‟ndaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik hazırlanan 2022Mali Yılı 

Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; faaliyetlerin toplam kaynak 

ihtiyacı8.754.880.000,00TL, genel yönetim gideri toplam kaynak ihtiyacı 1.680.696.000,00-TL, diğer 

idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı2.064.424.000,00 TL olarak Ekonomik 

Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca 

oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planı‟ndaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik hazırlanan 2022 

Mali Yılı Performans Programı‟nın Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle 12.500.000.000,00-

TL olarak Performans Programı‟nın bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu incelenmiştir. Komisyonumuza 

sunulan performans göstergeleri de teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul 

edilmiştir. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 

 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Diğer raporu da okutuyorum. 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Meclisimizin 08/11/2021 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunan 

22/10/2021 tarih ve E.421589 sayılı Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ifadeli Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ve ekli Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, 

Komisyonumuzun 22/11/2021 tarihli toplantısında incelendi. 

 

2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 

 

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 12.500.000.000,00 

TL'lik ödenek verilmiĢtir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde 

gösterildiği gibi toplam 9.950.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiĢtir, ifadesi Komisyonumuzca oy 

çokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 3- 2022 Yılı gider bütçesinde yer alan 12.500.000.000,00 TL ödeneklere, gelir bütçesinde 

tahmin edilen 9.950.000.000,00 TL gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 

2.550.000.000,00 TL net finansman karĢılık gösterilmek suretiyle toplam 12.500.000.000,00 TL'lik 

bütçede denklik sağlanmıĢtır, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı bulunmayan 

gelir tahsil edilemeyecektir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden 

çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli 

olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) 

cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir. 

Madde 7-  Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur: 

A-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 

B-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 

C-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) 

Ç-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 

D-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 

E-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek- 

F-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 

G-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 

H-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)  Cetveli (Örnek-21) 

I-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 

Ġ-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 

J-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) 

K-237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25) 

L-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2)  Cetveli (Örnek:26) 

M-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27) 

N-Finansman Programı (Örnek:28), ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile yol 

harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin yönetmeliğin 22. maddesi 

gereği Belediye Meclisince kararlaĢtırılır, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre, BeĢ Yıllık Ġmar Programı 

uygulanması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iĢler için borçlanmada 

bulunmaya,  yapılmıĢ veya yapılacak olan sözleĢmelerde ek protokollerle değiĢiklik yapmaya Belediye 

Meclisi yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dıĢ 

kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme konusunda Belediye adına 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 11-  Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinde finansmanın ekonomik sınıflandırmasında 

öngörülen iç borç tutarını aĢmamak üzere, 2022 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaĢtırma, ve diğer 

harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere bankalardan 980.000.000,00 TL' ye 

kadar, kredi ve finansal kiralamanın sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri 

ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan 

kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, 

taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her 

türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e 

maddesi gereği BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

Madde 12- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine ĠZSU Genel Müdürlüğüne 

yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su sarfiyat bedelleri 

nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir.  
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Madde 13-BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine Eshot Genel 

Müdürlüğü'ne yaptırılacak gerekli bakım onarım, mal ve hizmet alımı bedelleri nakden veya 

mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 14- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesine göre Devlet Malzeme Ofisinden 

yapılacak olan alımlarda kredi avans ödemesi yapılır, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 

edilmiĢtir.  

Madde 15- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta, Ġtfaiye ve Güvenlik 

personelleri fazla çalıĢma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı hastalanma, 

yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla 

çalıĢma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst 

miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

Madde 16- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer, ifadesi 

Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

Madde 17- ĠĢ bu Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) maddeden ibaret olup; hükümlerini üst yönetici 

yürütür, ifadesi Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

 

2022 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ: 

 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi 

01- Genel Kamu Hizmetleri       4.904.753.000,00 TL 

03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                    882.826.000,00 TL 

04- Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler                                     3.259.833.000,00 TL 

05- Çevre Koruma Hizmetleri                                668.180.000,00 TL 

06- Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri        1.012.806.000,00 TL 

07- Sağlık Hizmetleri                                           235.813.000,00 TL 

08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri                     978.167.000,00 TL 

09- Eğitim Hizmetleri                                             19.926.000,00 TL 

10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri              537.696.000,00 TL 

 

2022 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi itibariyle incelenmesi 

sonucunda;  toplam 12.500.000.000,00 TL teklif edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu ile 

kabul edilmiĢtir. 

 

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi  

 

01- Personel Giderleri                                                             750.000.000,00 TL  

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         90.000.000,00 TL 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                         3.153.132.000,00 TL 

04- Faiz Giderleri                                                                    585.200.000,00 TL 

05- Cari Transferler                                                              1.122.299.000,00 TL 

06- Sermaye Giderleri                                                          5.030.319.000,00 TL 

07- Sermaye Transferleri                                                         203.050.000,00 TL 

08- Borç Verme                                                                       950.000.000,00 TL 

09- Yedek Ödenek                                                                   616.000.000,00 TL 

 

2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin incelenmesi sonucunda;  toplam 12.500.000.000,00 TL teklif 

edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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2022 MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ: 

 

01- Vergi Gelirleri                                                                     79.705.000,00 TL 

03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                         656.120.000,00 TL 

04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler                                3.000,00 TL 

05- Diğer Gelirler                                                                  9.149.372.000,00 TL 

06- Sermaye Gelirleri                                                                 65.750.000,00 TL 

09- Red Ve Ġadeler (-)                                                                      950.000,00 TL 

 

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin incelenmesi sonucunda;  toplam 9.950.000.000,00 TL teklif 

edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

2022 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 

 

01- Ġç Borçlanma                                                             495.000.000,00 TL 

02- DıĢ Borçlanma                                                           1.300.000.000,00 TL 

03- Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve  

       Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler                            755.000.000,00 TL  

05- NET FĠNANSMAN                                                 2.550.000.000,00 TL 

 

2022 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının incelenmesi sonucunda; 2.550.000.000,00 

TL Net Finansman teklif edildiği Ģekilde; Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

 

2022 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı 

 

 Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini          3.417.172.580,00 TL  

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini             3.313.297.780,00 TL  

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini           3.535.567.280,00 TL 

 Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini       3.398.962.360,00 TL  

 

2022 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programının incelenmesi sonucunda; teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oy çokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 

 

2022 Mali Yılı Finansman Programı 

 

 Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini                       3.418.590.420,00 TL  

 Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini                         3.315.722.700,00 TL 

 Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini                      3.536.633.220,00 TL 

 Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini                  3.394.053.660,00 TL  

 

2022 Mali Yılı Finansman Programının incelenmesi sonucunda; teklif edildiği Ģekilde; 

Komisyonumuzca oy çokluğu  ile kabul edilmiĢtir. 

 

TARĠFE CETVELLERĠ: 

 

     Tarife cetvellerinin incelenmesi sonucunda; 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısında Ruhsat ve Denetim 

ġube Müdürlüğü, Tatil Günleri ÇalıĢma Ruhsatı tarifesinin  içinde yer alan; 

Gayri Sıhhi Müesseselerden 

2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler  365,00 TL 

3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler  190,00 TL 
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Sıhhi Müesseselerden 

Market (200 M² Üstü Ġçin)            800,00 TL 

Sıhhi Müesseseler                         190,00 TL 

Komisyonumuz tarafından yapılması uygun görülen kısmi değiĢiklikle, diğer tarifelerin ise teklif 

edildiği Ģekliyle; Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

SONUÇ: 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) madde üzerinden madde 

madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi, Finansmanın 

Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci 

Düzeyi toplamları itibarıyla 12.500.000.000,00 TL  üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı 

Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; 

izleyen iki yılın (2023-2024) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak 

üzere, 2022 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan Gelir Tarife Cetvellerinin iseyukarıda belirtildiği Ģekilde 

kısmen değiĢiklik yapılmak suretiyle; Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Sayın 

Meclisimizin onaylarına sunulur. 

BAġKAN: Evet, Bülent Bey, buyursunlar.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım… 

BAġKAN: Mikrofon. 

BÜLENT SÖZÜPEK:Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Bürokratlarımız, 

Basınımızın Güzide Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle 

selamlıyorum. Bugün sizlere 2022 Yılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin Bütçesini sunacağım, 

görsellerle de Bütçemizi, yaptığımız faaliyetleri takip edebilirsiniz. 2022 Yılı Mali Bütçe Performans 

Programında, en yüksek yatırımı kentsel ve altyapıya ayırmıĢ bulunmaktayız. En büyük yatırımımızı,30 

ilçede sürdürdüğümüz yatırımlarda bu yıl 215 milyon TL‟lik yatırımla, 10 metre geniĢliğinde,147 

kilometre yola eĢdeğer sıcak asfalt dökümü yapıldı. 55 milyon TL‟lik yatırımla, 5 metre geniĢliğinde, 

414 kilometre yola eĢdeğer statik kaplama yapıldı. 32 milyon TL‟lik yatırımla, 5 metre geniĢliğinde, 173 

kilometre uzunluğunda kilit parke taĢ döĢendi. 30 milyon TL‟lik yatırımla, 55 adet irili-ufaklı 

düzenleme çalıĢmaları yapılmıĢ olup, bu kapsamda toplamda 1400 adet Otopark Alanı yapılmıĢtır. 

Asfalt, sathi kaplama, kilit parke taĢ döĢemesi ve düzenleme çalıĢmalarına 352 milyon TL‟lik yatırım 

yapıldı. Önümüzdeki yıl 1,5 milyon ton asfalt uygulaması, 1 milyon 500 bin tonda arazi yolu kaplaması 

için planlamamızı yaptık, 1 milyar 100 milyon TL bütçe ayırdık. Buca‟yı, otogara bağlayacak ekspres 

yol ve Ġzmir‟in en uzun karayolu tüneli 1 milyar TL maliyetle yapılıyor. Birinci etap kapsamında iki 

viyadük inĢaatlarının %80‟i tamamlandı. 2022 yılında özellikle alt ve üst geçitler için ciddi bir bütçe söz 

konusu. Karayolu alt ve üst geçitler için 66 milyon, yaya alt ve üst geçitleri için 47 milyon TL bütçe 

ayrıldı. 30 Ekim Ġzmir Depremi öncesinde ġubat 2020‟de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢme 

Dairesi BaĢkanlığını kurmuĢtur. Deprem sırasında ve hemen sonrasında BüyükĢehir Belediyesi hızlıca 

hasarlı binalara müdahale etmiĢ ve depremzedelerin dayanıĢma ruhuna uygun olarak yanında yer 

almıĢtır. Belediyemiz, 17 farklı noktaya ihtiyaçları karĢılamak için istasyon kurarak, 171 bin 370 kiĢilik 

yemek dağıttı. “Bir Kira BirYuva Kampanyası” kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 

bin lirayı buldu. Bunun dıĢında sadece BüyükĢehir Bütçesinden 5 bin 216 depremzedeye 35 milyon 126 

bin 900 lira kira desteği sağlandı. BüyükĢehir Belediyesi, aynı zamanda depremzedelere Uzundere‟deki 

konutlarda 1 yıl boyunca ücretsiz barınma imkânı sundu. 5 yıldızlı bir otel binasının 380 odası da 

deprem mağdurlarına açıldı. Depremzedelere destek olmak isteyen kiĢi ve Kurumlar ise Halkın Bakkalı 

üzerinden bir araya getirildi. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, depremde orta hasarlı olarak tespit edilen 

binaların dönüĢümünü ve kapsamında 340 milyon Dolarlık acil iyileĢtirme kredisi kullanmak üzere 

Dünya Bankası‟yla görüĢmeler yaparak mutabakata varmıĢtır. Kredi, CumhurbaĢkanlığı Strateji ve 

Bütçe BaĢkanlığı tarafından ülkeye yatırım programına alındıktan sonra kullanılabilecektir. Böylece 

öncelikle orta hasarlı bina sahipleri binalarını yenilemek için Belediye garantörlüğünde uzun vadeli 

düĢük faiz oranlı kredi kullanma olanağına sahip olacaktır. Sürdürülebilir yaĢam alanları konusunda 
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hedefimize uygun olarak kentsel dönüĢüm kamulaĢtırma ve planlama faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

2021 yılının ilk 9 ayında, 77 bin 735 metrekare alanda kamulaĢtırma yaptık. Yerinde ve uzlaĢmaya 

dayalı Kentsel DönüĢüm Projelerimiz ise tüm hızıyla devam ediyor. Ege Mahallesi Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Alanı, Gaziemir, Aktepe-Emrez Mahalleleri Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı, Uzundere 

Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı, Çiğli, Güzelbahçe Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı, Örnekköy 

Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi, Ballıkuyu Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi... Bunların bütün 

faaliyetleri devam etmekte, %100 uzlaĢı ile kentsel dönüĢüm alanındaki çalıĢmalarımız devam 

etmektedir.Yine yaĢam kalitesinde 2022 Bütçesine, 2 milyar 81 milyon 564 bin TL Bütçe ayırarak 

toplam bütçemize oranı ise %23.78‟dir. UlaĢım ve trafik alanında, karbon salınımını azaltmak öncelikli 

hedeflerimizden biri. Raylı sistem ağını geliĢtirerek, bisiklet yollarını arttırarak ve deniz filomuzu 

büyüterek doğa dostu ulaĢım alternatiflerini güçlendiriyoruz. Daha önce yaklaĢık 167 milyon Euro‟luk 

yatırımla, 15 yeni yolcu gemisi ve 3 feribot alımı yapan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, yaklaĢık 137 

milyon TL ek yatırımla filoya katılan Fethi SEKĠN ve Uğur MUMCU‟yla birlikte feribot sayısını 5‟e 

yükseltti. Filoya katılan yüksek hızlı hafif yolcu gemilerinden Ġhsan ALYANAK ve Profesör Doktor 

Aziz SANCAR‟ın 2021 yılında, Ġzmir Alsancak Limanında Midilli‟ye hazırlıklarını tamamlamasına 

rağmen salgın nedeniyle seferler baĢlayamadı. Pandemi koĢullarına bağlı olarak 2022 yılı yaz 

döneminde seferlere baĢlaması planlanıyor. Üçkuyular‟da bulunan ve Haziran 2020‟de BüyükĢehir‟in 

devralıp baĢtan sona yenilediği Ġzmir Marina‟nın açılıĢını yaptık. Ġzmir‟in “Denizle BuluĢma Noktası” 

sloganıyla yola çıkarak marinamızı yeniden Ġzmir halkının hizmetine açtık. Narlıdere Metrosu‟nda, 

2021 yılının ilk 9 ayında %12‟si daha tamamlanıp toplamda %82‟lik tamamlanma oranına ulaĢıldı, 

2023‟ün ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz. 11 milyar TL‟lik Bütçesi‟yle Ġzmir tarihinin en 

büyük yatırımı olacak olan Buca-Üçyol Metro Projesi‟nde yaklaĢık 13.5 kilometre ve 11 istasyondan 

oluĢan hafif raylı sistem proje çalıĢmaları tamamlandı. 6 Eylül 2021 tarihinde ikinci aĢamada ihalesi 

yapıldı, 8 firma teklif verdi, Komisyon incelemeleri devam ediyor. Buca Halkının, yıllardır özlemini 

çektiği projede büyük bir ilerleme kaydettik. Çiğli Tramvayı‟nda ise yapım iĢine baĢladık, ġubat 

2021‟de temeli atılan 1 milyar 250 milyon TL‟lik Çiğli Tramvayı‟nın %21‟ini tamamladık, 2 yılda 

tamamlanması planlanan 11 kilometre uzunluğundaki projeyle birlikte toplam tramvay hattı 

uzunluğumuz 33 kilometreye ulaĢmıĢ olacak. 2023 yılında Çiğli Tramvayı, Ġzmirlilerin hizmetine 

sunulacak, Ġzmir tramvay filosunu da geniĢletiyor, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, filosuna ekleyeceği 26 

set tramvay aracının alım sözleĢmesini 15 Ekim‟de imzaladı. 38 set tramvay aracından oluĢan filomuza 

ilk etapta 26 set araçla %70 büyütüyor ve 64 sete çıkarıyoruz, her ay ortalama 4 araç teslim alacağız,27. 

ayımızda tüm filomuzun teslimatını tamamlamıĢ olacağız. Tramvay aracı alımımız hesaplı, güvenli ve 

doğa dostu politikamızı ve Ġzmir‟de, Ġzmirlilerin yaĢam kalitesini güçlendirecek. Karabağlar-Gaziemir 

Metro Hattı, Otogar - KemalpaĢa Metro Hattı ve Örnekköy Girne Tramvay Hattı 6 yeni yatırım ile 

Ġzmir‟deki raylı sistem ağına 93 kilometre ekleyerek 252 kilometreye çıkartmıĢ oluyoruz. Bu yatırımlar 

için 26 milyar lira harcayacağız. Ġzmir‟de daha önce hiç yapılmamıĢ büyük yatırımları, güçlü mali 

yatırımlarımız ve uluslararası güvenilirliğimiz sayesinde Belediyemizin kaynaklarıyla 

gerçekleĢtiriyoruz. ĠZBAN‟ın Bergama‟ya uzatılmasına iliĢkin çalıĢmalarımızda 52 kilometrelik hat‟ta 8 

istasyon, 11 karayolu üst geçidi, 23 menfez tipi karayolu alt geçidi yapmak için hazırlıklarımızı 

tamamladık. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları‟nın hat üzerindeki kamulaĢtırmayla ilgili 

çalıĢmaları tamamlamasını bekliyoruz. 2022 yılında da raylı sistem yatırımlarımıza toplam 2 milyar 318 

milyon TL bütçe ayırdık. Banliyö Raylı Sistem Proje Bütçeleri ve Çiğli Tramvayı tramvay seti alımı 

bütçe rakamlarının toplam değerleridir. Türkiye‟nin en büyük tam otomatik otoparkı 47 milyon TL 

maliyet ile Bayraklı ilçesinde yapıldı, önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Ġzmir‟de faaliyet gösteren 

Moov araç paylaĢım sistemine entegre ederek vatandaĢlarımızın kullanımına sunduk. ġarj alt yapısında 

da %70‟inin tamamlandığı, ĠZELMAN Katlı Otoparklarında elektrikli araç sahibi yurttaĢlara %50 

indirim sağlanacak. Bu uygulamamız, bir Belediye iĢtirakinin özel otomobil paylaĢım sistemine kendi 

elektrikli araçlarını dâhil ettiği dünyadaki ilk uygulamadır. 2021 yılı sonu itibarıyla 50 elektrikli 

aracımız, 500 bin TL yakıt tasarrufu sağlamıĢ olacağız. 2022 yılında ise yaklaĢık 1 milyon liralık 

tasarrufu öngörüyoruz. 2022 yılı filomuza, 50 elektrikli araç daha ekleyerek paylaĢım sistemindeki 
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araçları kademeli olarak önce 20‟ye sonra 30‟a çıkartmayı planlıyoruz. Temiz enerji ve temiz su 

hedefimiz iklim değiĢikliğinin olumsuz etkilerine karĢı 2030‟a kadar sera gazlarının salınımını %40 

azaltmak, doğa ile olumlu, dirençli, refahı yüksek ve aynı zamanda biyolojik çeĢitliliğini koruyan 

döngüsel bir Ģehir inĢa etmek. BaĢkan Tunç SOYER‟in YeĢil Ġzmir Vizyonu kapsamında Mustafa 

Necati Kültür Merkezi, Havuz Ġzmir Konak Tüneli Tesisleri, ÇeĢme ve ÇaybaĢı Ġtfaiye Merkezi‟nin 

çatısına güneĢ enerjisi santralleri kuruluyor. 2021 yılı sonunda hizmete girecek bu tesisler sayesinde, 

yılda 232 ton karbon salınımının önüne geçilecek. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, tesislerinin elektrik 

ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karĢılamak için çalıĢmalarını sürdürüyor. Bergama 

Mezbahası, Aliağa Ġtfaiyesi, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu, Selçuk Transfer Ġstasyonu, ESHOT 

Gediz Atölye, Bayraklı Ekrem Akurgal YaĢam Parkı, Çiğli Aile DanıĢma Merkezi, Seyrek Köpek 

Barınağı Tesislerinin çatısına güneĢ paneli kuran BüyükĢehir bu yılın sonunda hizmete alınacak 5 güneĢ 

enerji santraliyle birlikte elektrik ihtiyacını güneĢten karĢıladığı tesis sayısını 13‟e çıkarmıĢ olacak. 

Geçtiğimiz dönemde Foça Gerenköy‟de atık su arıtma tesisi tamamlandı. KemalpaĢa‟da 105 

kilometrelik atık su hattının yapımı, birkaç ay içinde tamamlanacak. Dikili, Foça, Torbalı, Bergama, 

ÇeĢme ve kent genelinde toplam 727 kilometre içme suyu hattı yenilendi, 33 milyon TL yatırımla kayıp 

ve kaçak sular engellendi, 174 milyon TL yatırımla; Urla‟da 53 kilometre, ÖdemiĢ‟te 15 kilometre, 

Karaburun Mordoğan‟da 100 kilometrelik atık su hatlarının yapımları tamamlandı. Çiğli Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesi dereyi ıslah ve çevre düzenleme çalıĢmalarına 2021 yılının ġubat ayında 

baĢlandı ve Ekim ayı itibarıyla tamamlandı. Yatırım maliyeti ise 3 milyon 150 bin TL olarak 

belirlenmiĢtir. Çiğli‟nin ġirintepe, Güzeltepe, Yakakent Mahalleleri‟nin muhtelif sokaklarında yağmur 

suyu atık su Ģebekesi ayrıĢtırma çalıĢmaları 13 kilometrelik güzergâhı kapsıyor. Yatırım için 18 milyon 

454 bin 620 TL‟lik kaynak ayrıldı. KarĢıyaka Zübeyde Hanım, Ġnönü Mahallelerinde 7 kilometrelik 

yağmur suyu ayrıĢtırma kanalının yatırım tutarı ise 7 milyon 399 bin 505 TL‟dir. Geçtiğimiz yıldan bu 

yana Ġzmir genelinde 681 kilometre içme suyu hattı, 51 kilometre yağmur suyu hattı, 275 kilometre 

kanalizasyon hattı yaparken, 14 kilometre dere ıslahı yapıp, 1460 kilometre dere temizliği yaparak ĠZSU 

yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sağlık ve spor alanında, sporu sağlıklı yaĢamın bir parçası olarak kabul 

ettik ve çocuklardan yetiĢkinlere kadar herkese yönelik çalıĢmalarımızı sürdürüyoruz. 16 milyon TL 

yatırımlarla, 16 milyon TL yatırımla yarı olimpik yüzme havuzu Bornova‟da hizmete açıldı. AĢık 

Veysel Rekreasyon Alanı‟nda bulunan Havuz Ġzmir Yüzme Sualtı Ragbisi, Su Topu, Triatlon 

müsabakalarına ev sahipliği yapacak ve her yaĢtan Ġzmirliye hizmet verecek. Havuzumuz 3200 

metrekare kapalı alanda engelli ve doğa dostu bir yapı olarak inĢa edildi. BüyükĢehir Belediyemizin 

Ġzmir‟e kazandırdığı bu havuz sayesinde profesyonel Ģekilde yüzme sporuyla ilgilenen çocuk ve 

gençlerimizin ihtiyacı karĢılanacak, burası aynı zamanda yüzme bilmeyenlere eğitim veren bir tesis 

olacaktır. Ġzmir‟de sporcuları desteklemeye devam ediyoruz, 2021 yılında Pandemi koĢulları nedeniyle 

ara verdiğimiz spor etkinliklerimize yeniden baĢladık. Temmuz ayından bu yana 268 çocuğumuza 

sportif yetenek testi uygulandı. Gelecek yılki hedefimiz; 5000 çocuğumuza ulaĢmak, 16 ulusal, 3 

uluslararası spor organizasyonunu destekledik, 356 okula spor malzemesi desteği sağladık. BuzSporları 

Salonumuzdan 1705 kiĢi yararlandı, 11 ulusal organizasyon gerçekleĢtirildi. 2022 yılında amatör spor 

kulüplerine ayni ve nakdi yardım amaçlı 28 milyon 500 bin TL yardım yapılmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Spor Kulübümüzün 2021 yılı baĢarıları spora desteğimizi onurlandırdı. Yine sokak 

hayvanları için 1500 köpek kapasiteli Avrupa standartlarındaki Bornova Gökdere Rehabilitasyon 

Merkezi Yapım ĠĢi tamamlandı, çevre düzenlemeleri yapılmaktadır. Evde bakım hizmetlerini artan 

talebi karĢılayacak Ģekilde arttırdık. 2021 yılının ilk 9 ayında hedeflenen rakamın üzerine çıkarak, 1404 

kiĢiye evde bakım hizmeti verildi. Önümüzdeki dönemde hem bu hizmetimiz, hem de toplum sağlığı 

eğitimlerimiz artarak devam edecek. Ekonomi alanında ise 2022 yılı Bütçemizden 489 milyon 564 bin 

TL bütçe ayırdık. Bunun toplam bütçeye oranı ise %5.59‟dur. Turizm alanında Ġzmir‟in ekonomisini 

geliĢtirmek için faaliyetlerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Uluslararası iĢ birlikleriyle Ġzmir‟i dünyaya 

açıyor ve Pandemiye rağmen turizm potansiyelini en iyi Ģekilde kullanmak için çalıĢıyoruz. 

GiriĢimlerimiz sonucunda gelecek yıl gerçekleĢecek olan Terra Madre‟yi Ģehrimize getiriyoruz. Bu yıl 

BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi‟ne ev sahipliği yaptık, ayrıca 2022 yılında 
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Ģehrimizde 30 adet fuar düzenlemesi planlanmaktadır. Ġzmir‟i, dünyanın en iyi turizm 

destinasyonlarından biri haline getirmek için turizm altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Ġzmir 

Turizm Strateji ve Eylem Planı ile Ġzmir turizmi için yol haritası belirledik. Bu plan doğrultusunda 

çalıĢmalarımıza ivedilikle baĢladık. Ġzmir‟in dijital turizm ansiklopedisini hazırladık ve Visit Ġzmir 

Mobil Aplikasyonu olarak bunu dünyaya açtık. Türkçe ve Ġngilizce olarak yayınlanan Visit Ġzmir‟in 

yakın zamanda içerisinde Rusça, Almanca, Çince dillerinde de kullanıcılarla buluĢturacağız. Tarımsal 

ekonomi alanında, yerel üreticilerimizi kooperatifleĢtirmeye teĢvik ediyor, ürünleri de Halkın Bakkalı ve 

üretici pazarları aracılığıyla halkla buluĢturuyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER‟in 

“BaĢka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla duyurusunu yaptığı Ġzmir Halkın Bakkalı, Ġzmir‟in farklı 

noktalarında açılmaya baĢladı. Konak, Bayraklı, KarĢıyaka, Menemen, Buca ve Bornova ilçelerinde 

açılan Halkın Bakkalı için yeni Ģubelerin de hazırlıkları yapılıyor. BaĢkan SOYER‟in kentte refahı 

büyütme ve adil paylaĢtırma hedefi doğrultusunda Kadifekale, Kültürpark ve Buca‟da kurulan yerel 

üretici pazarları, Ġzmir‟in yeni tarım stratejisinin önemli bir ayağını oluĢturmaktadır. Köylü ve çiftçiyi 

tüketiciyle aracısız buluĢturan yerel üretici pazarlarının dördüncüsü Bergama‟da açıldı. Ġzmir‟in dört bir 

yanından gelen köylü ve çiftçiyi her hafta düzenli olarak Ġzmirlilerle aracısız buluĢturan BüyükĢehir 

Belediyesi, bu sayede hem yerel üreticiyi desteklemekte, hem de tüketicilerinin sağlıklı ve ekonomik 

ürünlere kavuĢabilmesine olanak sağlamaktadır. 2022 yılında 4 adet Halkın Bakkalı Gezici Market 

Otobüsü alımı planlanmaktadır. Üreticilere desteklerimiz ise hız kesmeden devam ediyor. Tarımsal 

sulama göletleriyle Ġzmir‟in topraklarını tarımla buluĢturuyor, Hayvan Ġçme Suyu Göletleriylede 

hayvancılığı destekliyoruz. Gelecek yıl 15 adet Hayvan Ġçme Suyu Göleti yapmayı planlıyoruz. 

KüçükbaĢ hayvancılığın desteklenmesi kapsamında ilk 9 ayda Seferihisar, Bayındır, Tire ve Menemen 

ilçelerinde üreticiye 1321 küçükbaĢ hayvan, 134 manda dağıtılmıĢ, gelecek yıl ise bu sayı 2500 adet 

dağıtılmaya arttırılarak devam edilecektir. Bayındır‟da 7000 metrekarelik alanda inĢa edilecek Süt 

ĠĢletme Fabrikamızın temeli atıldı, 100 milyon lira yatırım maliyetiyle kurulan fabrika günlük 95 ton süt 

iĢletme kapasitesine sahip olacak, ayrıca 130 kiĢiye istihdam sağlayacaktır. Fabrikayla yılda 44 milyonu 

keçi, koyun, manda sütü olmak üzere toplam 110 milyon lira ürün alınarak üreticiye destek olunacak, 

fabrikamızda Ġzmir Mozerellası baĢta olmak üzere; keçi ve koyun sütünden peynir, kaymak, dondurma 

ve yoğurt gibi ürünlerde marka haline getirilerek dünyaya pazarlanacaktır. Süt ĠĢleme Fabrikası, 2022 

yılının Nisan ayından itibaren tam kapasiteyle çalıĢmaya baĢlayacaktır. Tarım ve hayvancılıkta önemli 

potansiyele sahip tarihi kent Bergama, modern sebze ve meyve haline kavuĢuyor. 10 milyon 154 bin 

TL‟lik yatırımla inĢaatına baĢlanan Bergama Sebze ve Meyve Hali gelecek yıl tamamlanacak, 

halkımızın hizmetine sunulacaktır. Geçen 2 yılda 48 farklı üretici kooperatifinden, 369 milyon liranın 

üzerinde alım yaptık, yaptığımız sözleĢmelere 60‟ın üzerinde kooperatife alım garantisi verdik. Böylece 

üreticinin düzenli bir gelire kavuĢmasını sağlarken, tüketicinin de güvenli gıdaya ulaĢmasına aracı 

oluyoruz. Belediyemize ait Halkın Bakkalı‟nda gıda güvenliği standartlarında tüketiciye sunuyoruz,                

8. ġubesini açtık, bu bakkallarda 27 kooperatiften tedarik ettiğimiz 400 kalem ürün bulunuyor. Hepsi de 

analizleri yapılmıĢ, Etiket Yönetmeliklerine göre üretilmiĢ, denetlenebilir ve izlenebilir ürünler. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, iklim değiĢikliği nedeniyle olası kuraklığa karĢı toplumu bilgilendirmek ve 

doğru tarım yöntemlerini anlatmak için “BaĢka Bir Tarım Mümkün”vizyonu doğrultusunda 8 milyon 

281 bin liralık bütçeyle Sasalı‟da Ġzmir Tarım GeliĢtirme Merkezi‟ni kurdu. Ġzmir tarımı modeli 

kapsamında üreticilerin ürünlerinin pazarlanması için gerekli ARGE ve Ġhracat Birimi de Türkiye‟de bir 

örneği olmayan bu merkezde bulunacak. Süt Kuzusu Projemize metropol ilçelerimize tüm yerel ilçeleri 

de dahil ederek kentimize bağlı 30 ilçede çocukları sütle buluĢturmaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 9 

ayında 10 milyon 500 bin süt dağıttık. 2022 yılında 165 bin çocuğa, 15 milyon 850 bin litre süt dağıtma 

hedefi ile yola çıkıp Ġzmir nüfusuna kayıtlı 1 ile 5 yaĢ arası çocuk sayısının %68‟ine günlük bir bardak 

süt eriĢimini sağlayacağız. Meyve fidanı dağıtımları ile hem tarımsal üretimin artmasını sağlıyor hem de 

yangına dirençli ve ekolojik bir ağaçlandırma faaliyeti yürütmüĢ oluyoruz. 2022 yılında 20 bin aileye 

dağıtacağımız 600 bin meyve fidanıyla, faaliyetlerimize devam edeceğiz. Demokrasi ve kent hakkı 

olarak 2022 yılı bütçemize 1 milyar 339 milyon 440 bin TL bir bütçe ayırdık. Bunun 2022‟deki toplam 

bütçeye oranı %15.30‟dur. Ġçeriğini zenginleĢtirdiğimiz kiĢisel Ģehir hastanesi özelliği kazandırdığımız, 
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halkın Ģehirle ilgili kararlarını daha kolay projelerimize yansıtacağımız yeni özellikleri ile BizĠzmir‟i 

önümüzdeki günlerde telefon uygulaması haline getirerek Ġzmirlilerin kullanımına sunacağız. BizĠzmir, 

Ģeffaf çoğulcu, katılımcı belediyecilik anlayıĢının hayata geçirilmesi, Ġzmirlilerin kararlara doğrudan 

katılması ve Ģehrimize demokrasi kültürünü yerleĢtirmeyi hedefleyen mobil bir platformdur. Ayrıca 

Ġzmir ilinde yaĢanacak deprem, sel, sıkıĢtırmalı trafik kazası, kaybolma, enkaz altında bulunan 

vatandaĢlarımızın yer tespiti, son depremleri görüntüleyebileceği ve içerikte belirtilmiĢ acil yardım 

ekiplerine eriĢim sağlayabileceği bir mobil uygulama olan Acil Ġzmir vatandaĢlarımızın kullanımına 

sunulmuĢtur. Yapay zekâ teknolojisi ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ģehir kameralarında belirlenmiĢ 

alanları görüntü iĢleme teknolojisi ile takip ederek afet durumları tespiti ve ilgili ekiplere bildirim 

gönderilmesi planlanmaktadır. Tarım Ġzmir Projesi ile Ġzmir‟de tarımsal faaliyet gösteren çiftçiler 

tarımsal üretim alanında giriĢimde bulunmak isteyen tüm Ġzmir Halkına online platform üzerinden 

profesyonel zirai destek hizmeti sağlayacak ve ürünleri tüketici ile buluĢturulacak online bir ortam 

oluĢturulacaktır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, olarak hemĢerilerimizin internet kullanımını attırılması, 

internet üzerinden iĢ ve iĢlemlerini yapmak için açık alanlarda ve ulaĢım ağlarında ücretsiz ve kotasız 

internet hizmetimizi sunup söz konusu alanın geniĢlemesi için çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

Mültecilere, engellilere, çocuklara ve toplumun dezavantajlı tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerimizi 

çeĢitlendirdik ve gelecek yıl daha geniĢ bir planlama ile yola çıkıyoruz. Yeni kurulan Kentsel Adalet ve 

EĢitlik Müdürlüğü ile ayrımcılığa karĢı toplumsal barıĢı destekleyen projeler yürüteceğiz. Bu yıl içinde 

kurmuĢ olduğumuz Çocuk Belediyesi ġube Müdürlüğü faaliyetleri ile kentin geleceğini oluĢturan 

çocuklarımızın ihtiyaç ve taleplerini tespit edip önceliklendirmeyi hedefledik. Ġlki 2019‟da Toros‟ta, 

2020‟de Bayraklı, Kadifekale, Buca, Örnekköy ve Tire‟de, 2021‟de ise GümüĢpala ve Limontepe‟de 

hizmete açılan 8 adet Masal Evi sayısı, ilçe belediyelerimizin açtıkları ile birlikte Ġzmir genelinde 10‟a 

ulaĢmıĢ oldu. Ayrıca Menemen, Aliağa, Kınık, KemalpaĢa, Foça ilçelerimizde de yeni Masal Evi yapım 

çalıĢmalarımız devam ediyor. 2019 yılında; 45 bin 980 kiĢiye, 11 milyon 245 bin, 2020 yılında; 42 bin 

549 kiĢiye, 32 milyon 815 bin, 2021 yılının ilk 9 ayında ise; 101 bin 917 kiĢiye, 71 milyon 444 bin TL 

ile toplamda, 2019 yılından bu yana 190 bin 446 kiĢiye, 110 milyon 504 bin lira nakit para yardımı 

desteğinde bulunduk. 2022 yılı için 61 bin kiĢiye, 42 milyonu nakdi yardım olmak üzere ihtiyaç 

sahiplerine harcamak üzere toplamda 100 milyonluk bir bütçe planlaması yaptık. Bütçemizde doğayla 

uyumla ilgili ayırdığımız 2022 bütçesi ise; 586 milyon 692 bin TL‟dir. Toplam bütçeye yüzde oranı ise 

6.70‟dir. Atık yönetiminde, 240 milyon TL‟lik yatırımla Harmandalı Katı Atık Tesisinden 190 bin 

hanenin elektriğini karĢılayacak elektrik enerjisi üreten Biyogaz Tesisi hizmete açılmıĢtır. Tesisin 15 

megawatt kurulu güce sahip enerji üretimi kapasitesi 1.5 yılda iki katından fazla olarak 32 megawatta 

çıkarılmıĢtır. ġu anda yılda yaklaĢık 162 milyon metreküp metan gazını bertaraf eden tesis, ayrıca 323 

milyon kilowatt/saat elektrik enerjisi üretmektedir. Bu miktar yıllık 190 bin hanenin enerji kullanımına 

karĢılık geliyor. Aynı zamanda eğitim merkezi olarak da çalıĢan tesis her yaĢ ve gruptan misafirlerini 

kabul ediyor. Avrupa‟nın en büyük katı atık tesisi 446 milyon TL maliyetle ÖdemiĢ‟te ve 96 milyon TL 

yatırımla Bergama‟da kuruldu. Kuzeyde Bergama‟da, batıda Menderes‟te, doğuda ise ÖdemiĢ‟te 

kurduğumuz üç yeni tesis Çiğli‟nin yükünün büyük oranda azalmasına neden olacaktır. Atık 

yönetiminde kentin toplam yükünü dörde bölecek bir geniĢ dönüĢüm sistemi kuruyoruz. Çöp artık 

Ġzmir‟de bir atık olmaktan çıkıyor, doğa ve iklim dostu bir enerji ve hammadde kaynağı olmak yolunda 

ilerliyor. Günde 20 ton tıbbi atığı iĢleyen Menemen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, 45 milyon TL 

yatırımla tamamlandı. Ġzmir Belediyesi Menemen‟de açtığı tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kapasitesinin 

günlük 21 tondan 110 tona çıkarılması için faaliyetlerine devam etmektedir. Yüzülebilir körfez 

hedefimizde ise belediyemize ait Mavi Körfez 2 Deniz Süpürge Gemisi, Mavi Körfez 3 Deniz Süpürge 

Gemisi, Çevre Bir teknesi ve kara ekibimizden oluĢan personelimiz her gün körfezde biriken çöpleri 

hem karadan hem denizden topluyor. Ġzmir iç körfezden 2019 yılında 450 ton, 2020 yılında ise 470 ton 

yüzer çöp toplandı. 2021 yılında ise Yüzülebilir Körfez hedefi doğrultusunda, deniz araçlarına ait 

atıkların entegre yönetim anlayıĢıyla toplanması için önemli bir çalıĢma baĢlatıldı. 18 Mart 2021 

tarihinde ihale yapılıp, yüklenici ile yapılacak sözleĢmenin ardından baĢlayacak çalıĢmalar kapsamında, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanında bulunan liman, iskele, rıhtım, yat limanı, Ģamandıra, 
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tersane, demir yerleri, balıkçı barınaklarından karadan ve denizden atıklar toplanacak ve toplanan 

atıkların bertaraf ve geri kazanımına kadarki tüm süreç yürütülecektir. Atık Kabul Tesisinin 

kurulmasıyla ilgili çalıĢmalara da baĢlanılacaktır. 2022 Bütçemize yeĢil altyapıyı Ġzmir‟i daha yeĢil bir 

Ģehir yapmak için çalıĢmalarımız sürüyor. KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarını attırmak için yeni 

rekreasyon alanları, parklar ve kent ormanları oluĢturuyoruz. Ġzmir‟de, 960 bin kilometre yeĢil alan 

yaratıldı. Gelecek yıl temalı parklar için 100 milyon Türk Liralık bütçe ayırarak geçen yılki rekorumuzu 

yeniledik. Ödüllü projemiz Buca Portakal Vadisi Projesi bittiğinde 200 bin metrekare büyüklüğünde bir 

rekreasyon alanı kazanmıĢ olacağız. BaĢkan‟ımızın seçim projesi arasındaki Portakal Vadisinde yapım 

çalıĢmaları hızla sürüyor. Buca Tınaztepe Mahallesindeki 200 bin metrekarelik alan spor, sağlık, kültür 

aktiviteleri ve Ġzmirlilerin kent içinde nefes alacağı ekolojik kent parkına dönüĢüyor. Portakal Vadisini, 

26.6 milyon Liralık yatırımla 2022 yılının Mayıs ayında bitirmeyi, tamamlamayı planlıyoruz. Bergama 

Kozak Yaylası Doğal YaĢam Parkı, Kozak Park, ġehitler Korusu Melez Deltası, Kentsel Tarımsal 

Projesi, Seferihisar Kocaçay Deresi Projesi, Güzelbahçe Yelki Olivelo Rekreasyon Alanı içinde 2022 

yılında çalıĢmalarımıza baĢlıyoruz. Kültür ve sanat alanında 2022 yılı bütçesinden 603 milyon 809 bin 

TL, toplam bütçe oranı ise %6.9‟dur. Türkiye‟nin en modern opera binasının %49‟u tamamlandı. 2023 

yılında hizmete açılacak YeĢilyurt Kültür Merkezi ve otoparkı tamamlandı. Toplam 15.6 milyon TL 

harcanmıĢtır bu yatırımlara. Bu yıl 13 kazıya verilen destek miktarı bir önceki yıla göre %21 oranında 

artarak yaklaĢık 8 milyon liraya ulaĢtı. Öte yandan Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından kazılan 

toprağın aktarılmasında kullanılmak için satın alınan 2 konveyor bantta kazı, BaĢkanlıklarının 

kullanımına sunuldu. Önümüzdeki yılda 10 milyon TL maddi destek vereceğiz. Kemeraltı‟nı hem 

altyapısı ile hem de çarĢı kimliğini daha nitelikli hale getiriyoruz. Kemeraltı‟nı yeniden ayağa kaldıracak 

çalıĢmalar sürüyor. Ġkinci Beyler olarak da bilinen 848 Sokak bu kapsamda baĢtan aĢağı yenilendi. 

Kemeraltı‟nın tarihsel süreçte geçirdiği değiĢimin fiziksel izlerini taĢıyan 13 tescilli ve 13 tescilsiz 

olmak üzere 26 yapının bulunduğu sokakta ilk olarak alt yapı çalıĢmaları bitirildi. Hemen sonrasında 

cephe iyileĢtirme çalıĢmalarına baĢlayan BüyükĢehir sokakta bulunan dükkânlar içinde tek tip pano 

uygulaması yaptı. BüyükĢehrimiz sonraki aĢamada ise zemin kaplamasını ve aydınlatma elemanlarını 

yeniledi. Projenin tarihi Kemeraltı ÇarĢısının bütününde yapılması planlanan altyapı ve üstyapı 

yenileme uygulamaları için model oluĢturması hedefleniyor. Ġzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi 

Yenileme Alanı Etap Proje ve Programının çerçevesinde 2022 yılında 60 milyonu kamulaĢtırma gideri 

olmak üzere toplamda 86 milyon Liralık bütçe ayrılmıĢtır. 2022 yılı kurumsal kapasite olarak 

bütçemizden 699 milyon 341 bin TL olarak ayrılıp, bunu bütçeye yüzde olarak oranı ise %7.99‟dur. 

Kurumsal kapasitemizi arttırmak için birçok baĢlık altında iyileĢtirme çalıĢmaları ve yapım faaliyetleri 

sürdürüyoruz. Hem vatandaĢlara kaliteli hizmet vermek hem de personelimizin çalıĢma Ģartlarını 

iyileĢtirmek üzere Konak Güney Mahallesinde yeni bir hizmet binası yapılmaktadır. 2022 yılında Selçuk 

Belediye Hizmet Binası, UlaĢım Entegrasyon Merkezi Konak‟ta, Kınık Belediye Hizmet Binası, 

Terminal ve Ġtfaiye Tesisi, Bornova-PınarbaĢı Sosyal Yardımlar Deposu, Dikili Çandarlı‟ya Sosyal 

Tesis yapılması, Belediye Ana Hizmet Binası yapılması planlanmaktadır. TaĢıtlarımızın bakım ve 

onarımlarının %91‟ini kendi atölyelerimizde yapıyoruz. Kurum içi eğitimlerimiz ve çalıĢmalarımızın 

eğitim ihtiyaçlarını karĢılayarak kurumsal kapasitemizi arttırıyoruz. Mali yapımızdan bahsetmek 

gerekirse, güçlü mali yapımız sayesinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢlarından yüksek kredi 

derecelendirme notları alıyoruz. Yatırım yapılabilir seviyesindeki kredi derecelendirme notumuz 

sayesinde birçok farklı yabancı finans kuruluĢundan kredi kullanabilme imkânı sağlayan nadir 

belediyelerden biriyiz. Ġzmir iline, 2021 Eylül ayı itibariyle genel bütçeden 1.6 milyar TL aktarıldığı 

görülmüĢtür. 2021 Eylül Ayı itibariyle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 1 milyar 599 TL, ĠZSU 

tarafından 506 milyon 994 TL, ESHOT tarafından ise 468 milyon TL bağlı kuruluĢları dâhil belediye 

tarafından toplam 2 milyar 588 milyon TL yatırım harcaması yapılmıĢtır. 2021 Ekim ayı itibariyle, 621 

milyon 886 bin iç borç, 517 milyon 969 bin TL dıĢ borç olmak üzere toplamda; 1 milyar 139 milyon TL 

borç ödemesi yapılmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 2022 mali yılı gider bütçesi 12 milyar 500 

milyon TL olup, gelir bütçesi 9 milyar 950 milyon TL, gelir gider dengesi 2 milyar 550 milyon TL 

olarak ön görülmüĢtür. 2.5 milyarlık finansman ihtiyacımızın, 2 milyarı da Narlıdere, Buca Metrosu ve 
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Çiğli Tramvayına harcanacak olup aslında Ġzmir‟in geleceğine yatırım yapılmaktadır. Ġçinde 

bulunduğumuz ekonomik buhrana rağmen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi dimdik ayaktadır. Aldığı 

uluslararası krediler ve üst derece notlar bunun en büyük kanıtıdır. Güçlü kurumsal altyapımız, 

Türkiye‟de örnek projelerimiz ve Ġzmir‟i bir dünya kenti yapma vizyonumuz doğrultusunda var 

gücümüzle çalıĢmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ġzmir gözümüzün bebeği, ülkemizin parlayan 

yıldızıdır. Ġzmir‟i geleceğe taĢımak ise bu sıralarda oturan hepimizin boynunun borcudur. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi iĢte bu hedef doğrultusunda yatırımlarını geleceğe odaklamıĢtır. Altyapıdan 

çevreye, tarımdan kültür sanata, bir bütün olarak elde aldığımız Ġzmir vizyonumuzla gurur duyuyoruz. 

Beydağ‟daki kestane üreticisi için de buradayız, Aliağa‟daki sanayi için de. Bergama‟daki tarım için 

iĢbaĢındayız, Efes‟teki turizm içinde. Ülke ekonomisi yangın yerine dönmüĢken, çok daha fazla çalıĢıp, 

tüm kaynaklarımızı Ġzmir‟in refahını arttırmak ve refahı Ģehrimizin her bölgesine eĢit bir Ģekilde 

dağıtmak için seferber oluyoruz. Ben 2022 yılı Bütçemizin kentimize, Ģehrimize hayırlı uğurlu olmasını 

diliyorum. Bu bütçede emeği geçen baĢta BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER‟e,Kıymetli 

Bürokratlarımıza, siz Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.(36 

dakika 48 saniye) 
BAġKAN: Bülent Bey, bizde teĢekkür ediyoruz. Plan ve Bütçe Komisyon BaĢkanımıza ve Komisyon 

ArkadaĢlarımıza teĢekkür ediyoruz… BaĢkan‟ım, güle güle, teĢekkür ediyoruz katıldığınız için. ġimdi 

Grup BaĢkan Vekillerimize tek tek söz vereceğim. Buyurun Mustafa Bey. Grup BaĢkan Vekillerimizin 

konuĢma süresi 40 dakika galiba ama biraz daha esnek davranabileceğiz, buyurun BaĢkan‟ım, biraz 

daha esnetiriz, buyurun.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyeleri. Bugün burada Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin Bütçesini konuĢmak üzere bir araya geldik. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin 2022 yılı 

Mali Yılı Bütçesini konuĢmak tabii ki her Ġzmirlinin, her Ġzmir‟de yaĢayan vatandaĢımızın dikkatle 

izleyeceği bir husustur. Herkesin bildiği gibi, bir belediyenin bütçesinin etraflıca değerlendirilebilmesi 

ancak ve ancak bağlı bulunduğu devletin ekonomik koĢulları bağlamında düĢünülürse anlamlı olur, 

Değerli ArkadaĢlar. Netice itibariyle tüm vatandaĢlar gibi kurumlarda ülkenin ekonomik durumundan 

etkilenir. Bu ekonomik durumun yansımalarını doğrudan tecrübe ederler bu Kurumlar. Bu sebeple 

konuĢmamın ilk kısmını bir Türkiye Ekonomisi değerlendirmesine ayırmak mecburiyetindeyim. Kur, 

faiz, enflasyon…  Bu kur, faiz, enflasyon, bu üçgeni anlamadan, görmeden, dikkate almadan tabii ki ne 

ekonomi ne ülke ekonomisini anlamayabilmek mümkün değildir, Değerli ArkadaĢlar. Tıpkı 

KARACAOĞLAN‟ın dizeleridir bunlar;“Üç derdim var, birbirinden seçilmez, bir ayrılık, bir yoksulluk, 

bir ölüm gibi.” KARACAOĞLAN tabii ki Türkiye ekonomisini düĢünerek yazmadı bu dizeleri. Ancak 

bugün yaĢasaydı sanıyorum bu ekonomik koĢullarda bunları yazabilirdi. Bugün Türkiye ekonomisi 

vatandaĢını derin bir yoksullukla ve yaĢamından vazgeçmeye kadar itebilen bir çaresizlikle baĢbaĢa 

bırakabilen bir ekonomidir, Değerli ArkadaĢlar. Bu ekonomik girdap vatandaĢlar arasındaki uçurumun 

daha da derinleĢmesine ve toplumsal kesimlerin birbirinden daha da kopmasına sebep olabilmektedir. 

Değerli ArkadaĢlar, aslında konuĢtuğumuz bütçe bir rakam değildir. Bütçe aslında bir yaĢamdır. Bütçe 

yaĢamın ta kendisidir. Bugün gerçekten iyi yönetilmeyen ve pandeminin etkisiyle de gittikçe 

yoksullaĢan bir Türkiye fotoğrafıyla karĢı karĢıyayız. Hepimizin iktidarıyla, muhalefetiyle, hepimizin bu 

fotoğrafa iyi bakması gerekiyor. Kendisiyle birlikte eĢi ve iki çocuğunu ölüme götüren de bu ülkenin 

vatandaĢıydı Değerli ArkadaĢlar. Valilik önünde iĢ bulamıyorum diyerek kendisini yakan da bu ülkenin 

çocuğuydu, vatandaĢıydı. Çocuklarını ısıtamadığı için fön makinesini çalıĢtırıp diğer odada kendini 

tavana asan anne de bu ülkenin vatandaĢıydı. O halde ekonomiyi bu hale getirenleri kıyasıya eleĢtirmek 

mecburiyetindeyiz, bu bir vatan görevi, hepimizin görevi aslında. EleĢtireceğiz ki doğru yolu 

bulabilelim. YanlıĢlar varsa söyleyeceğiz ki doğru yolu bulabilelim. ġimdi bu ülkede ekonomi 

konuĢurken zenginliğimizi, milli geliri konuĢmak zorundayız. Rakamlar var, çok detaylarına 

girmeyeceğim ama eğer merak eden arkadaĢ varsa onları da verebilirim. Değerli ArkadaĢlar, kesin olan 

bir gerçek var. Bu ülkede son 7 yıldır, son 7 yıldır milli gelir düzenli olarak düĢüyor arkadaĢlar. 

DüĢüyor, rakam bu. Bu ülkede 7 yıldır milli gelir düzenli olarak düĢüyor. ġimdi bu aslında ne demektir? 

Doğal olarak vatandaĢların yoksullaĢması, milli gelirden aldıkları payın düĢmesi demektir. ġimdi bunu 
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söylemeyeceksek, nasıl bir bütçeden söz edebiliriz? Dünya Bankası tarafından açıklanan kiĢi baĢına 

düĢen milli yıllık gelir verileri de aslında bunu gösteriyor Değerli ArkadaĢlar. 2002 yılında, 2002 yılında 

Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Rusya, Polonya gibi ülkeler kiĢi baĢına milli geliri bizden 

düĢüktü arkadaĢlar. Peki, bugün ne olmuĢ? KarĢılaĢtırmalı milli gelir tablosuna baktığımızda, bu 

ülkelerin tamamı milli geliri bizden daha ileri seviyelere gitmiĢ, Ģimdi bu bir gerçek. Benim vatandaĢım, 

benim vatandaĢım bunu hak ediyor mu? Benim vatandaĢım, kiĢi baĢına 8 bin 538 Doları hak ediyor mu? 

Hayır, hak etmiyor. Benim vatandaĢım, Litvanya‟dan da, Polonya‟dan da, Rusya‟dan da en az onların 

vatandaĢları kadar iyi ve güzel yaĢamayı, müreffeh yaĢamayı hak ediyor. Değerli ArkadaĢlar, bugün 

asgari ücret kaç para? 2 bin 825 Lira. Peki, açlık sınırı ne kadar arkadaĢlar? 3 bin 93 Lira. Açık sınırının 

altında bir asgari ücretle ülkedeki insanlar çalıĢıyor. Yoksulluk sınırı, yoksulluk sınırı 10 bin 75 TL. 

Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanlığının verilerine göre sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı; 

2020 yılında, 2019 yılına göre %102 oranında arttı. Aile ÇalıĢma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Faaliyet Raporunda açıklanan verilere göre; 2019 yılında, 3 

milyon 282 bin 975 hane sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020‟de 6 milyon 630 bin haneye 

çıkmıĢ. Böylece bir yılda devletten yardım alan hane sayısına 3 milyon 347 bin yeni aile eklenmiĢ. 

Sosyal yardım alan hane sayısı; 2018‟de 3 milyon 495 bin ve 2017‟de 3 milyon 201 bin‟di Değerli 

ArkadaĢlar. ġimdi neden sosyal yardımlara önem veriyoruz? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, iĢte bundan. 

Ülkedeki… Bu bütçede onları göreceksiniz. Biraz önce Sayın SÖZÜPEK, zaten onların detaylarını 

verdi, oralara girmeyeceğim tabii ki, o rakamlar verildi. Ama bizim bu anlamda pandemiyi de dikkate 

alarak yoksullaĢan, Ģimdi yeni bir kavram daha geldi arkadaĢlar, “Derin yoksulluk” diye bir kavram 

üzerine çalıĢıyor insanlar, her parti çalıĢıyor bunun üzerinde. ĠĢte bundan dolayı sosyal yardımların 

artması, ülkedeki bu yaĢanan artan yoksulluk ve yardım alan hanelerin artmasıyla bizim bütçelerimize 

de ekstra yük getirmektedir. Helal hoĢ olsun, getirsin çünkü dayanıĢmanın gereği budur. ÇarĢıda, 

pazarda, sofrada, sokakta, evde yangın varsa, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bu yangına bigâne kalabilir 

mi arkadaĢlar? Kalmayacağız zaten, kalmamalıyız. ġimdi satın alma gücü, iĢsizlik parametreleri. Yani 

halkın satın alma gücünün düĢtüğünü zaten hepimiz biliyoruz, marketlerde, gündelik Ģeylerde yaĢanan 

kotalar uygulanmaya baĢlandı. Çok… Yani bunları söylerken çok sevinmiyoruz, açık söyleyeyim, hep 

beraber bunu aĢmamız gerektiğini söylüyoruz aslında, ülkece hep beraber aĢmamız gerektiğini 

söylüyoruz, bunu yapabiliriz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kendi sorumluluk sahası içinde, yerel bir 

yönetim olarak bunu yapmaya zaten amade. ġimdi iĢsizlik resmi rakamlara göre 11,5 Değerli 

ArkadaĢlar, genç iĢsizliği %23, neredeyse 4 gençten 1‟i iĢsiz, bunu yaĢıyoruz zaten arkadaĢlar. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nde biriken CV‟lerden, bize gelen mesajlardan, iĢsiz çok. Bu bir problem, kadim 

bir problem ama çözülemeyen ve giderek de artan bir problem. ĠĢsiz sayısı 9-10 milyon arasında 

değiĢiyor arkadaĢlar. Bir de bu iĢ aramaktan vazgeçenler bunun içine dâhil değil, bu Kurumlara 

baĢvuranlar, bunları söylemeye çalıĢıyorum. ġimdi diğerlerini anlatmayacağım bile; icra, iflas, kapanan 

Ģirket sayısı, icra iflas sayıları, bunların hukuki boyutları zaten çok konuĢulan rakamlar ve onları da 

meraklısına verebilirim. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Merkezi Yönetim Bütçesinin 2020 yılı Ekim ayında 

verdiği 4 milyar 892 milyon TL‟lik açık 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 406 milyon TL oldu. ġimdi 

2020 yılı Ekim ayında 6 milyar 866 milyon TL faiz dıĢı fazla vermiĢti, bu yılın Ekim ayında ise 3 milyar 

106 milyon lira dıĢı açık verildi. Birinde fazla, 1 yıl sonra açık. Bu rakamlar da bize bütçenin sürekli 

açık veren ve giderek faiz bütçesi yapısına doğru döndüğünü gösteriyor. Rakamların diğer göstergeleri 

attırmak mümkün ama emin olun hiçbiri diğerinden daha iyi değil Değerli ArkadaĢlar. Sayın 

CumhurbaĢkanımızın bir teorisi var bildiğiniz gibi. “Faiz sebep, enflasyon neticedir.” diyor. Ama biraz 

önce söyledim; kur-faiz üçgenini, döviz üçgenini koymuĢtuk ortaya. “ġimdi faiz sebep mi, sonuç mu?” 

tartıĢması belki teorik olarak, ekonomistler olarak bir yerde teknik olarak tartıĢılabilir ama vatandaĢ 

indinde bunun ne kıymeti var arkadaĢlar, ne kıymeti var? VatandaĢ Ģunu biliyor; enflasyon netice 

arkadaĢlar, enflasyon netice. VatandaĢ bunu biliyor, yoksulluk netice, iĢsizlik netice. Peki, Ģimdi bunun 

sebebi ne arkadaĢlar? Yani enflasyon, yoksulluk, iĢsizlik bir sebep var, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir 

yönetim var Değerli ArkadaĢlar. ġimdi 20 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın buradaki sorumluğunu 

konuĢmayacağız da neyi konuĢacağız? Bütçeyi konuĢacağız, tabii ki, Ġzmir bütçesi buna göre yapılıyor, 
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onu da anlatacağız biraz sonra, oraya da geleceğiz. Değerli ArkadaĢlar bakın, ekonomik durumun 

yalnızca TL‟nin devalüe edilmesi değildir. Eskiden IMF vardı biliyorsunuz. IMF ne yapardı? “Devalüe 

edin.” derdi, Dolar‟ı çakardı, parayı verirdi. Yani acayip bir rant sağlanırdı yani, Ģimdi böyle 

veriliyordu. Bir müddet, bir müddet bu ülkede geçen yılki konuĢmamda da belirtmiĢtim, sıcak parayla, 

fiktif büyümeyle iĢler yürütüldü ama bu gün geldiğimiz noktada aynı yerde değiliz. Bakın bu kur‟un 

oynaması, enflasyonun hakikaten ciddi boyutlara doğru tırmanması, milli gelirdeki düĢüĢ, bunlar hepsi 

bir araya geldiğinde yani ekonomik girdaba bakıldığında daha az yol, daha az park, daha az metro, daha 

az çocuğa süt, daha az aileye sosyal yardım, daha az kiĢiye istihdam olarak bize dönüyor arkadaĢlar. 

Bunları bilmemiz gerekiyor, bunları yokmuĢ gibi, mıĢ gibi yapamayız, yapmamalıyız ayrıca. ġimdi bu 

TÜFE-TEFE‟ye hiç değinmemize gerek yok. Enflasyon meselesi biraz önce ortaya koyduğu gibi gerçek 

bir sorunla karĢı karĢıyayız, yakıcı bir sorunla karĢı karĢıyayız. Bakın arkadaĢlar, enflasyon %20 olarak 

açıklanıyor, Devletimizin resmi Kurumları tarafından. Ġyi de yeniden değerleme oranları kaç arkadaĢlar? 

Ve neden enflasyon 20‟de yeniden değerlendirme oranı, yani benim pasaport harcımdan, o harcımdan, 

bu harcımdan daha fazla değerli kağıttan Devletim benden para alacak, alsın helali hoĢ olsun. Niye bunu 

%36, %37 alıyor da enflasyonu %20 diye ilan ediyorsun? Mademki %20, sen de yeniden değerleme 

oranını %20 üzerinden yap. Öyle yapmıyor. Demek ki reel enflasyonla, yaĢanan enflasyonla, açıklanan 

enflasyon arasında birtakım tenakuzlar var. ġimdi TÜĠK‟e sorsak iĢte sepetten bahsedecek ama yani o 

arkadaĢlar sepete de geleceğiz birazdan, onun neyin sepeti olduğunu bende bilmiyorum. Ekonomistler 

de, Türkiye‟de bilen de yok o sepetin ne olduğunu. Ama bildiğim bir Ģey var Değerli ArkadaĢlar, 2 hafta 

önce ÖdemiĢ‟in Bıçakçılar Köyü‟nde Ovacık Yaylası‟nda Mehmet BaĢkan‟ım burada, nereye gittik? 

Kestane Festivali‟ne gittik. Çok da, yaylada güzelce kestane üretiyorlar, kestane üreticisinin ve orada 

aynı zamanda Ovacık Fasulyesi de çok meĢhur bir ürün, çok güzel bir ürün. Üreticinin üç tane sorunu 

var arkadaĢlar; gübre, ilaç, mazot. Üretici buna bakıyor; gübre, ilaç, mazot. ġimdi ben dedim ki; “Geçen 

sene 190 liraya aldığınız bir torba gübreyi bu sene 500 liraya alıyorsunuz.” Kalabalık insan var, bir 

köylü amca kalktı. “Ne 500‟ü, ne 500‟ü, 700, 700…” dedi. Yahu iĢte enflasyon bu, benim anladığım 

enflasyon bu. Demek ki köylü, vatandaĢ olanca sadeliğiyle, olanca sadeliğiyle ödediği parayı göstererek 

enflasyon tanımı yaptı benim için, yakıcı olan bu iĢte. ġimdi bunu dikkate almayacağız da, neyi dikkate 

alacağız bütçe yaparken. BüyükĢehir Belediyemiz de yapsa, Ġlçe Belediyemiz de yapsa bunu dikkate 

alacak. Bu girdileri dikkate alacak. Çünkü üreticinin, vatandaĢın derdi bu Değerli ArkadaĢlar. ġimdi, 

bakın daha ilginç bir rakam vereyim arkadaĢlar, bu rakamlar hiç biter mi? Bitmez. 18-24 yaĢ arası 

gençlerde bir çalıĢma yapılmıĢ, anket yapılmıĢ yani bir araĢtırmaya göre... Bu genç, geleceğimiz olan 

gençlerin %55,4‟ü Değerli ArkadaĢlar “Ġmkânım olsa ben yurt dıĢında yaĢarım.” demiĢ. Gencecik 

evlatlar bu ülkenin geleceği, bizim ülkeyi kendilerine emanet edeceğimiz gençlerden yarıdan fazlası 

“Ben burada ne yapıyorum? Ben buradan gidip, kendime baĢka ülkelerde aĢ, iĢ, ekmek, gelecek 

aramalıyım.” diye ülkeyi terk etmeyi düĢünüyor. ġimdi, bu hazin bir tablo tabii ki, bunu tersine 

çevirebilir mi bu ülke? Çevirebilir. Yerel Yönetimler de bunu yapabilir, Merkezi Hükümette, hep 

beraber el birliğiyle bu yapılabilir. Bu mümkündür Değerli ArkadaĢlar. Bugün önemli problemimiz; 

finansman ihtiyacı. Allah‟a Ģükür BüyükĢehir Belediyemiz finansman sağlayabiliyor. Dün Fransız 

Kalkınma Ajansı‟yla 125 milyon Euro‟luk bir, Buca Metrosu‟yla ilgili bir kredi anlaĢması imzalandı. 

Onun arkasından ilgili ajansın gelen Büyükelçi, Büyükelçinin gerçekten çok… Belediyemizi öven veciz 

sözleri oldu. Güven iĢte bu arkadaĢlar, güven olursa para da gelir. ġimdi bizim bu finansman ihtiyacımız 

yıllık döviz ihtiyacının milli gelir içindeki payı 2013‟den bu yana 15‟den 30‟lara çıkmıĢ arkadaĢlar. 

Yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın sonucu kırılganlık, tabii ki ekonomide artmıĢ. Yetmedi ne 

yükselmiĢ? Risk primi yükselmiĢ. ġimdi risk primini düĢürelim. Ne gelsin? Dünyadan daha ucuza 

borçlanabiliriz, bunu yapabiliriz. Ama bu günlerde ülkemize belki sıcak bir para girebilir, özellikle 

Sayın CumhurbaĢkanımızın BirleĢik Arap Emirlikleri‟yle yapacağı anlaĢmadan sonra, belki belli bir 

dolar kuru üzerinde mutabakat sağlanırsa o para girer Türkiye‟ye, girsin, sevinç duyarız. Çünkü hiç… 

Bu likiditeye ihtiyaç var çünkü bu ülkede. ġimdi, güven duyduğu zaman uluslararası finans kapital, sana 

gerekli yatırımı yapabilir. Dolarizasyon denen bir kavram var. Yahu arkadaĢlar, memleketin içinde 10 

lira parası olan gidip bir dolar almaya çalıĢıyor, Ģimdi 10 liraya bir dolar alamıyorsun da, almaya 
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çalıĢıyor. Niye? Haksız değil, onu eleĢtiremeyiz o insanı. Çünkü kendi parasının değersizliğini görüyor, 

onu ben bir an önce değerli bir yerde tutayım diye tasarruf yapıyor. Onun için yastık altında Dolar var, 

Sayın CumhurbaĢkanı söylüyor, altın var. Ama vatandaĢ haklı, çünkü o kendi parasını değerli bir 

parayla tutmaya çalıĢıyor. Çünkü vatandaĢın hakikaten dayanacak gücü kalmadı Değerli ArkadaĢlar. 

ġimdi bir KurtuluĢ SavaĢı tutturuldu gidiyor. ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar, bu ülke Ulusal KurtuluĢ 

SavaĢı‟nda bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karĢı kan, ateĢ ve gözyaĢıyla büyük bir KurtuluĢ 

SavaĢı verdi ve bu ülkeyi bağımsız bir devlet halinde kurdu. ġimdi bu bir KurtuluĢ SavaĢı‟ydı. Bugün, 

bugün ekonomik buhranda… Dünyada da var, yok demiyoruz ki, orada da var ama bunu bir KurtuluĢ 

SavaĢı, bunu bir büyük bir beka meselesinde olduğu gibi ülkeyi ekonomik parametrelerden, bilimsel 

ekonominin bilimsel yöntem ve yollarından ayrılarak sadece ve sadece bu anlamda açıklamaya 

çalıĢırsanız, içeriden iki sesle, içeriden diyeceğim çünkü Ģundan dolayı içerden diyorum, tabii ki 

Cumhur Ġttifakı içinde değiller. Ama Sayın Temel KARAMOLLAOĞLU ile Sayın Tayyip 

ERDOĞAN‟ın arkadaĢlıkları, siyasi arkadaĢlıkları çok eskiye dayanır. O diyor ki, Sayın 

KARAMOLLAOĞLU diyor ki, Sayın KARAMOLLAOĞLU “Böyle bir Ģey olmaz.” diyor, “Ne 

KurtuluĢ SavaĢı” diyor? Haydi onu biraz geçelim, daha düne kadar beraber ekonomiyi yönettikleri ve 

ekonomiyi emanet ettiği Sayın BABACAN ne diyor? “Böyle bir Ģey olamaz.” diyor. Onlar diyor, ben de 

aynı Ģeyi söylüyorum.  

BAġKAN: Mustafa Bey, konuĢmaya müdahale etmiyorum, sadece süreyi hatırlatmak istiyorum, biraz 

daha bizim BüyükĢehir Belediye Bütçesine gelirsek iyi olur, 22 dakika. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan‟ım geçen yılda aynı hatırlatmayı 

bulunmuĢtunuz. Kaç dakika oldu efendim? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Tamam BaĢkan‟ım bitiriyorum. ġimdi Değerli 

ArkadaĢlar, Sayın SÖZÜPEK, Sayın SÖZÜPEK benim rakamlarımı önemli ölçüde verdiği için 

dolayısıyla zamanından önce bitirebileceğimi söyleyebilirim. ġimdi gelelim Ġzmir‟e arkadaĢlar, tam 

oraya gelmiĢtik, BaĢkan‟ım da uyardı beni, tam… Gelelim Ġzmir‟e. ġimdi Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 

zor bir yıl geçirdiğimiz kesin, daha zor bir yılı göğüslemek için kılı kırk yararak Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin baĢta BaĢkanımız ve Sayın Değerli Bürokratları bir bütçe hazırladılar. Bakın, biliyoruz 

üzerimize gelen yükün ağırlığını. Değerli arkadaĢlar Temmuz ayında baĢlıyor değil mi bu bütçe 

çalıĢmaları? Euro kuru üzerinden kaçla o zaman, geçen sene Temmuz‟da kaçtı kur arkadaĢlar, bu sene 

Temmuzda? 9.5. Peki biz kaçla bu bütçeyi tahmin ettik yani? Kur Ģu olur böyle gideriz diye. 10.5. Kur 

bugün kaç arkadaĢlar? Kaç?(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Evet, Ģimdi gelin de bu Ģartlar altında gerçek, reel bir, yönetilebilir bütçeden söz edin Değerli 

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

arttırmayalım, öyle kalsın, sabit tutalım 14 diyelim, bırakın. Değerli ArkadaĢlar son söyleyeceğimiz 

yani, en sonda söyleyeceğimizi bir kere baĢta bir söyleyelim. „„Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ülke 

ekonomisi, enflasyon, kur değiĢimleri, inĢaat gibi çeĢitli temel faaliyet alanlarındaki yükselen 

maliyetlere rağmen tüm Türkiye‟de dengeli, akılcı, gerçekçi, doğru bütçe yönetimi nasıl icra edilir‟‟ 

dersini vermiĢtir Değerli ArkadaĢlar, bu bütçe tamda böyle bütçedir. Dolayısıyla buradan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi bürokratlarına canı gönülden teĢekkürlerimi borç biliyorum. ġimdi dedik, bu 

temel bazı girdiler var. Yani bizim enflasyon hesabımızda, bizim enflasyon hesabımızda dikkate 

alacağımız maddeler nelerdir? Değerli ArkadaĢlar, demirin zati bedeli, iĢçiliği biz etkiler mi? Etkiler. 

Kaç? %244 Betonun zati bedeli ve iĢçiliği %136, izolasyon %150, nakliye mazottaki değiĢim %140, 

çimento, yolu bununla yapıyorsun, branĢmanı bununla yapıyorsun, köprüyü bununla yapıyorsun, 

viyadükü bununla yapıyorsun, her Ģeyi bununla yapıyorsun. Çimento %150, kum %73, alçı %100, 

seramik %200, profil demiri %114… Saysam daha uzun uzun gider arkadaĢlar, saymayacağım. Yani 

bizim bütçeyi, bizim bütçeyi yumurta etkilemiyor, çok cüzi etkiler o yani, az etkiler, bizim bütçeyi tuz 

da etkilemez, o da az etkiler yani. Pinpon topu hiç etkilemez bizim bütçeyi, pinpon oynayan yok Allah‟a 

Ģükür. Ama Ģu saydığım maddeler bizim bütçemizi, Fen ĠĢleri‟nin bütçesini etkiler Değerli ArkadaĢlar. 

Yani bugün neden müteahhitler ihalelere girmekte hevessiz, kaçıyorlar, yani böyle sanki hani biz 

girmeyelim bu topa gibi. Çünkü fiyat veremiyor, sadece müteahhit mi veremiyor fiyatı arkadaĢlar, Allah 
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aĢkına elimizi vicdanınıza koyup… Bugün tekstilde ihracat deniyor ki, ihracatçı kur artıĢından 

memnundur, değil arkadaĢlar. Fikret MISIRLI burada, sorun bakalım memnun mu? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)DıĢarıda konuĢuruz seninle. Değil, 

değil. Niye değil biliyor musunuz? ġundan dolayı değil, yani Fikret‟e onu izafe ettim ama Ģey değil, 

Ģundan dolayı değil Değerli ArkadaĢlar, Ģundan dolayı değil. Yahu çünkü girdisi Dolar‟la, girdisi kurla 

ilgili bir Ģey arkadaĢlar, bir iĢçiyle mi konuĢacak yani. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin finansal sıkıntı 

ve ödeme güçlüğünden bahsedilir. Değerli ArkadaĢlar burada not düĢüyorum, üzerine basa basa 

vurgulamak istiyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin finansal sıkıntısı ve ödeme güçlüğü nedeniyle 

geciktirmeye uğramıĢ, yarıda kalmıĢ tek bir yatırımı yoktur Değerli ArkadaĢlar yahu, tek bir yatırımı 

yok, finansal sıkıntı ve ödeme güçlüğünden dolayı yoktur arkadaĢlar, açık söylüyorum. Değerli 

ArkadaĢlar eğer ekonominin kitabı bir yerlerde yeniden yazılıyorsa, bütçe yönetiminin, yani temel 

ekonomik göstergelerden birisinin kitabı da burada, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nde yazılmaktadır 

Değerli ArkadaĢlar. Gelir-Gider gerçekleĢmemize baktığınız zaman… Söyledi zaten bunları, o detaylara 

girmeyeceğim ama burada ulaĢılan rakamlar, yani gerçekleĢtirme oranları her Ģeye rağmen gayet baĢarılı 

bütçe performansı açısından son derece önemli verilerdir ve bu gurur Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyemizindir. Yani, hepimizindir aslında. ġimdi bu Ģey önemli, böyle çok üzüldüğüm, hicap 

duyduğum, anlam veremediğim ve bir noktayı da sizlere açıklamak da isterim bu arada. Beraber 

düĢüneceğimiz, aynı Ģekilde düĢüneceğimizden ve yarından itibaren yekvücut bu tabloyu tersyüz 

edeceğimden emin olarak sizlerle bazı çarpıcı verileri paylaĢmak istiyorum arkadaĢlar. Değerli 

ArkadaĢlar, 2021 Ocak-Eylül dönemi itibarıyla %11,35 ile Türkiye‟de en fazla vergiyi toplayan üçüncü 

il konumunda arkadaĢlar Ġzmir. %11.35 ile en fazla vergiyi toplayan üçüncü il. Bu haliyle 23 

büyükĢehrin toplamından daha fazla vergi toplamıĢ durumdayız, üstüne üstlük 70 ilin toplamından daha 

fazla vergi toplamıĢız, buda bir gerçek. Bu gurur tablosu da Ġzmirli üreticiye, sanayiciye, esnafa, iĢçiye, 

memura hepsinin ürettiği bir tablodur. Hepsine yakıĢan… Burada onları alkıĢlıyorum, helali hoĢ olsun. 

Fakat, fakat ne yazık ki, maalesef, Ģehrimiz “Her Ģey aĢkla” onun için dediğimiz kentimiz Ġzmir, vergi 

gelirlerinin sadece, sadece %2‟sini, evet, yanlıĢ duymadınız Değerli ArkadaĢlar, sadece %2‟sini yatırım 

harcaması olarak Merkezi Hükümet‟ten almıĢ durumda Değerli ArkadaĢlar, bunu da Ģuraya bir not 

düĢelim, Ģuraya bir not düĢelim. Ġzmir‟in topladığı vergiye göre aldığı yatırım harcaması oranına göre 81 

il içinde kaçıncı sırada olabilir Değerli ArkadaĢlar? 76. Vergide 3, toplarken 3, alırken 76. Ben bir Ģey 

demeyeceğim, takdiri sizlere bırakıyorum, Ġzmir halkına bırakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti 

CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı verilerine göre 2003–2019 yılları arasında Ġstanbul‟a 80 

milyar liralık, Ankara‟ya 48 milyar liralık yatırım gerçekleĢtirilirken ülkemizin gözbebeği kenti Ġzmir‟e 

Merkezi Ġdareden gerçekleĢtirilen yatırım 18 milyar lirada kaldı arkadaĢlar. ġimdi Ankara‟da 12 kat 

artmıĢ, Ġstanbul‟da 10 kat artmıĢ bu merkezi gelirde alınan pay, bizde sadece 5 kat artmıĢ arkadaĢlar. 

2004‟de 426 milyon 459 bin lira olan Merkezi Ġdarenin kentimize gerçekleĢtirdiği yatırım 2019‟da 2 

milyar 277 milyon 758 lira olmuĢtur Değerli ArkadaĢlar. ġimdi hani diyoruz; eleĢtiriyorlar da 

arkadaĢlar, tabii ki eleĢtirecekler, Ģunu yapamadınız, bunu yapamadınız, muhalefet bunu yapacak, bu 

doğal bir Ģey, yapsın zaten. Ama ben de diyorum ki, Merkezi Ġdare 2021 yatırımında yer alan 550 

projenin 41 tanesini bitirmiĢ Değerli ArkadaĢlar, 225‟ine ise hiç baĢlamamıĢ arkadaĢlar. Bu yıl içinde 

Ġzmir‟deki Yerel Yönetimlerin, bütün yerel yönetimlerin toplam değeri 9.6 milyar TL olan 162 projesi 

mevcut. Bunlara yapılan 3.2 milyar lira, gerçekleĢme oranı ise %33‟tür. ġeyin kaçtı arkadaĢlar? %15‟ti. 

ġimdi, hep diyoruz, metro Ģu, alt yapı… Ülkemizin UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı Ġstanbul‟da 239 km 

uzunluğunda metro inĢaatını bitirdi ya da devam ediyor Değerli ArkadaĢlar, 239 kilometre. Yine 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığımız helali hoĢ olsun, daha çok yapsınlar. Bursa, Gaziantep baĢta olmak 

üzere birçok ilde 60 milyar tutarında raylı sistem çalıĢmaları yapıyor. Helali hoĢ olsun, yapsınlar, 

yakıĢır. Bu 60 milyarın içinde Ġzmir‟e ayrılan pay ise ne kadar biliyor musunuz arkadaĢlar? Sıfır. ġimdi 

Ģuraya el koyacağız ve düĢüneceğiz Değerli arkadaĢlar. Bu kent, Ġzmirliler, bunu hak etmek için ne 

yapmıĢ olabilir ağabey? Ne yapmıĢ olabilirler? Ne yaptık da Türkiye‟nin neredeyse en az yatırım 

harcaması alan ili olduk arkadaĢlar. Peki. Türkiye‟nin en yüksek oranda vergi toplayandan, kentlerinden 

biri olmak mı suçumuz? Devletine, milletine karĢı en büyük ödevlerden birini yerine getirmek mi bizim 
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suçumuz? Nedir? Vergi, vergi en temel vatandaĢlık görevidir değil mi? GetirmiĢiz yerine, Ġzmirliler 

bunu yapmıĢ. Yoksa hür iradesiyle yaptığı siyasi tercihlerinin kurbanı mı edilmek istenmektedir bu 

kadim kent? ġimdi, Değerli ArkadaĢlar, bu adaletsiz bir uygulama. Bakın doğru değil, hep beraber itiraz 

etmeliyiz buna. Çünkü burada siyaset yapan AK Partili arkadaĢlarımız da itiraz etmeli, daha fazla pay 

almayı... Çünkü o zaman bu kent daha fazla geliĢecektir, Onlar da daha iyi siyaset yapabileceklerdir, hep 

birlikte bu, bu para gelmeli. Peki, adaletsiz, ayrımcı, onu da söylüyorum. Yani bunlar doğru değil 

arkadaĢlar bakın, yazıktır günahtır, hakikaten yazıktır günahtır yani butlandır, gerisi hikâye yahu. 

Buradan tüm kamuoyuna çağrı yapıyorum Değerli ArkadaĢlar. Bugün bu muameleyi Ġzmir‟e yapanların, 

Ġzmir‟le helalleĢecekleri bir gün olsun ve gerçekten bu farklı uygulamaya da son verilsin. Biz Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak tüm kaynaklarımızı Ġzmir için seferber ediyoruz, etmeye de devam 

edeceğiz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir eylemimiz yoktur, olamaz, olmayacaktır. Ancak Ġzmirli 

kendisine uygulanan bu haksız muamelenin de hesabını sormalıdır Değerli ArkadaĢlar. Sadece Meclis‟te 

biz sormayacağız, vatandaĢ da sorması lazım, nasıl bize soruyorsa, Hükümetimize de sormalı. ġimdi 

Değerli ArkadaĢlar bakın, hep, geçen Meclis‟te de söylemiĢtim; Bütçe açık, seçik bir tercihtir. Bütçe 

rakam değildir arkadaĢlar, rakamlar vardır da, o teknisyenlerin iĢidir. Benim iĢim değil, ben teknisyen 

değilim. Sayın HIZAL‟ın da 100 lirası var, benim de 100 liram var. Bu parayla bu Ģehre harcama 

yapacağız, 100 lira var, 101 lira değil, 100 lira var onda, 100 lira var ben de. Sayın HIZAL nereye 

harcar? Ben nereye harcarım? Bütçe budur iĢte, bir tercihtir, Bütçe bir tercihtir. Onun için biz tercihimizi 

her yıl olduğu gibi 2022 yılı içinde kamusal öncelikleri ön plana çıkaran bir bütçe planlayarak yaptık. 

Sayın BaĢkanımız Tunç SOYER‟in ortaya koyduğu vizyon da bu. Gelirlerimiz ve giderlerimiz bürokrat 

arkadaĢlarımız tarafından kalem kalem, üzerinde çalıĢılarak Ġzmir halkına en iyi hizmeti, en öncelikli 

hizmeti nasıl yapabiliriz üzerinden giderek bunlar yapılmıĢtır. Bunları bilmek gerekir. ġimdi bazı yerleri 

geçiyorum, Ģundan dolayı yani ESHOT‟u yarın konuĢacağız, ESHOT‟la ilgili, ulaĢımla ilgili bir Ģey 

söylemeyeceğim, ĠZSU‟yla ilgili bir Ģey de söylemeyeceğim. Onlar var bunların içinde, bu kadar çok 

kalın görmeyi bunu yani. Üçünün toplamı… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Canın sağ olsun, söz hakkı var. Değerli arkadaĢlar, 

yoksulluk yönetilmez, yoksullukla ancak ve ancak mücadele edilir Değerli ArkadaĢlar. Bize düĢen ne? 

Biz bu anlayıĢta olan insanlar olarak kamucu, halkçı insanlar olarak yoksullukla mücadeleyi merkeze 

alıyoruz, bu önemli bir Ģey. Bütçemizde de bu var, bunu da göreceksiniz. Ama o mücadele aslında 

ulusal düzeyde yapılır, ulusal düzeyde arkadaĢlar. Biz Yerel Yönetimler olarak bunu ne kadar yaparsak 

yapalım, eğer ülke için topyekûn yoksullukla bir mücadele yapılamazsa bu bir anlam taĢımaz. Sadece 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin baĢarabileceği bir Ģey değildir, yoksulla mücadele, onca yardımına 

rağmen. Ama bütçemizi gördüğünüzde bakacaksınız biz elimizden geleni, yatırımlarımızdan, metrodan, 

raylı sistemlerden, ayrıĢtırmadan, otobüsten ödün vermeden devam edeceğiz arttırarak, o rakamları 

zaten arkadaĢlar biraz önce verdiler. ġimdi, bu rakamlar var, bunları geçeceğim, biraz önce Sayın 

SÖZÜPEK bunların hepsini saydı ama bir konu var, onları geçtim, gerçekten SÖZÜPEK ciddi ciddi 

bütün rakamları verdi. Peki, gelelim Ģu borç meselesine. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bazı kiĢilerin 

dediği gibi bir borç batağında değildir Değerli ArkadaĢlar, yok böyle bir Ģey, bu bir algı yönetimi ama 

yok, bu algıyı elimizle yırtıp atalım. Borçlarını ödeyemeyecek durumda zinhar değildir, sürdürülebilir 

borcumuz vardır bizim, onu anlatacağım birazdan, objektif ve resmi veriler ıĢığında bu iddialarda 

bulunmak kelimenin tam anlamıyla Değerli ArkadaĢlar mesnetsizdir, haydi diyeyim, abesle iĢtigaldir. 

Eğer hakikaten rakamları doğru okumuyorsak da ondan ötesi çok iyi niyetli yaklaĢımlar olmaz bu 

eleĢtiriler. Göreve geldiğimizden bu yana bağlı kuruluĢ ve Ģirketlerimiz dâhil 4,5 milyar borçlanma 

yapılmıĢ Değerli ArkadaĢlar, 3.9 milyar borç ödemesi yapılmıĢ, 2019 yılında Belediyenin devralınan 

anapara faiz dâhil toplam borcu 5 milyar TL, aradaki fark 600 milyon TL‟dir. Yani kur artıĢı olmasaydı, 

5 milyar 600 milyon olacak iken, Ekim 2021 itibariyle kur farkı sebebiyle borcumuz 10.2 milyara 

ulaĢmıĢtır, kur farkı arkadaĢlar, dedik ya kur, bu borç böyle çıkıyor. Yani, yani rakam bir daha 

vereceğim, rakamdan çekinmiyoruz. Kur farkından kaynaklanan borçlardaki artıĢ farkı dün itibariyle 4,6 

milyardı, bugün 5 milyar lira arkadaĢlar, bugün arttı, kur‟dan dolayı.  

ÖZGÜR HIZAL: DüĢtü, düĢtü.  
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MUSTAFA ÖZUSLU: DüĢerse onu da yazacağız. Yani…  

ÖZGÜR HIZAL: ġu saat itibarıyla düĢtü.  

MUSTAFA ÖZUSLU: O zaman biraz düĢün, 100 milyon lira düĢün oradan. Peki, faiz giderlerimiz kaç 

arttı arkadaĢlar, kur farkı yine? %140, evet. ġimdi peki arkadaĢlar Allah aĢkına, ülke çapındaki 

ekonomik istikrarsızlığın göstergesi değil de, nedir bu 4,6 milyar lira? ġimdi, baz puanı, baz puanı, değil 

mi? Politika faizinin baz puanı bir çıkardık 200 puan, bir indirdik 100 puan. Sayın CumhurbaĢkanımız 

dedi ki; “Ben faizcilerle çalıĢmam.” Sayın… Bilmiyorum haber geldi mi? Bekliyorum, ben bekliyorum 

aslında Sayın Merkez Bankası BaĢkanımız görevinde duruyor mu bilmiyorum. Bugün sanıyorum yeni 

bir Ģey kararı almıĢ, baz puanı arttırma kararı almıĢ. ġimdi Merkez Bankası‟na dokunmayın arkadaĢlar,  

Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmesi gereken dünyadaki bütün Merkez Bankaları gibi bir 

görevi var. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyoruz zaten. Merkez Bankası enflasyonu 

kendi teknisyenleriyle, kendi enstrümanlarıyla yönetecektir Değerli ArkadaĢlar. Bir indiriyorsunuz, bir 

çıkarıyorsunuz, yani ülkenin geldiği halde burada. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, burası beni çok… 

Dediğim gibi bizim merkezi olarak bunları konuĢabiliriz ama söylemiĢ olalım geçelim. Ama bu Ġzmir‟i 

niye ilgilendiriyor? Peki niye ilgilendiriyor Ġzmir‟i? ġimdi bu para biriminin değer kaybı sadece 

toptancıları değil, her vatandaĢı da ilgilendirir de onun için arkadaĢlar, domino etkisi yapar bu yani. Kur 

yükselince maliyetler artar, fiyat artıĢları beraberinde gelir, bunlar doğal olarak yatırımları da, 

yatırımcıları da herkesi etkiler. Peki.  

BAġKAN: Mustafa Bey, Mustafa Bey 40 dakikanız doldu, yavaĢ yavaĢ toplarsanız, evet.  

MUSTAFA ÖZUSLU: Tamam BaĢkan‟ım, son 10 dakika, son 10 dakika ben 50 dakikaya göre 

programladım, bitireceğim. 

BAġKAN: Evet. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Peki bu parayla eğer borçlarımızın doğrultusunda ödenseydi, neler yapabilirdik 

hiç düĢündünüz mü Değerli ArkadaĢlar? Bu parayla, yani kur farkından doğan borç artmasıyla 46 kat 

daha fazla ayni ve nakdi yarım yapabilirdik, Değerli ArkadaĢlar, 46 kat. Kooperatiflerin yaygınlaĢması 

ve pazarlama imkânlarının desteklenmesi iĢi doğrultusunda 1415 kat daha fazla kooperatife destek 

sağlayabilirdik Değerli ArkadaĢlar. 5750‟den fazla Masal Evi yapabilirdik arkadaĢlar. Bir tane daha 

Buca Metrosu yapabilirdik, 13 km‟yle belki nereye ihtiyacımız varsa bir tane TBM‟leri koyardık oraya, 

yallah geçer giderdik, oraya da bir metro yapardık Değerli ArkadaĢlar. 736 tane otopark yapabilirdik,                  

11 tane Çiğli Tramvayı yapabilirdik, binlerce kilometre yol, on binlerce yeni otobüs, vapur, feribot 

alabilirdik Değerli ArkadaĢlar. ġimdi çoğaltalım bunları çoğalttıkça çoğaltalım. ġu kredibilite 

meselesine de gelelim. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin kredi notu yüksektir Değerli ArkadaĢlar, kredi 

notunda düĢme falan yoktur, kredi notu yüksek olduğu için zaten uluslararası kuruluĢlar tarafından 

değerlendirilebilme seviyesinde görüldüğü için, muhatap alınarak kredi veriliyor ve kendileriyle iĢ 

birliği yapılıyordur. ġimdi kredi konusunda çok sıkı kurallar var, dosyalar çok dikkatli ve yakın 

incelemelerden geçiyor. “İzmir Büyükşehir Belediyesinin finansal yapısını çok yakından takip ettik. Tüm 

bunlara baktığımız zaman böyle bir krediyi İzmir ile imzaladığımıza göre İzmir Büyükşehir Belediyesine 

çok büyük bir güven duyduğumuz görülüyor. Bunun için de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç SOYER‟e böyle bir önemli krediyi imzaladık.” Diyor Hervé 

MARGO Fransa‟nın Türkiye Büyükelçisi, bize 125 milyon Avroyu veren kiĢi. ArkadaĢlar, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi çok güvenli ve istikrarlıdır, Değerli Meclis Üyeleri. Pandemiyi yaĢayan, 

depremi yaĢayan, ülke ekonomisinin yaĢadığı çalkantılardan etkilenen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tüm 

bunlara rağmen dimdik ayakta durmakta, hiçbir görevini aksatmamaktadır. Borçlanma limitinin, 

borçlanma limitinin, biz daha %42‟sini kullanıyoruz, Değerli ArkadaĢlar, %42‟sini. Öyle 

döndürülemeyecek, Ģey yapılamayacak borç yok, bunu biraz önce anlattık. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, 

biz %12‟yle devralmıĢız değil mi Narlıdere Metrosunu? %80‟in üzerine getirmiĢiz, 2022‟de o metroya 

bineceksiniz. Peki, neden acaba Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kendi metrosunu yapmak zorunda kalıyor? 

YanlıĢ anlaĢılmasın bundan gocunduğumuz falan yok, üstelik buna muktedir olduğumuzu da herkese 

göstermiĢ bir Ġdareyiz, bir Belediyeyiz. Sadece merak ediyoruz, Devlet kaynaklarını neden iktidar 

partisiyle yönetilen Belediyelere giderken, onlara yatırım olarak giderken, bize Ġzmir‟e 1 metre metro 
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yatırım Merkezi Ġdarece yapılmamıĢtır? Neden? Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çiğli Tramvayı‟na da 

binip yolculuk yapacağız arkadaĢlar. Buca Metrosu‟nu da taahhüt ettiğimiz sürece bitireceğiz Değerli 

ArkadaĢlar. Çünkü biz bu yatırımları Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin gücü, imkânları, kent halkına 

duyduğu sorumluluk duygusuyla yapıyoruz. Ben o zaman Ģunu da sorayım buradan geçerken? “Biz 

Merkezi Hükümet metro yapsın.” diyoruz ama bir yandan da Ģu soruyu dediğim gibi sormak durumunda 

kalıyoruz. UlaĢtırma Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesini bekleseydik acaba biz, Halkapınar-

Otogar Metrosunu da kaç yıl bekleyecektik arkadaĢlar? Kaç yıl? 8 yıldır, temel atılmaz mı Allah aĢkına? 

3-5 kilometre de olsa tünel kazılmaz mı Değerli ArkadaĢlar? ġimdi UlaĢtırma Bakanlığı Ġstanbul‟da 

metro giriĢlerine “U” iĢareti koyuyor, Ġzmir‟de “U” iĢaretini görmüyoruz. Neden? Bilen var mı? Çünkü 

buraya bir metre bile ray döĢenmediği için oralarda hȃlȃ “M”yi görmeye devam edeceksiniz. Değerli 

ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin yol haritası olan stratejik plan açısından 2022 Yılı Mali 

Bütçesi‟nin nerelerde ve nasıl değerlendirileceği meselesini biraz önce stratejik alanlara göre Değerli 

ArkadaĢımız anlattı, oralara girmeyeceğim, oralara girmeyeceğim…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Toparlıyorum BaĢkan‟ım. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi bugün kimsesizlerin kimsesi olduğu kadar Toplumcu Belediyeciliğin de en gür çıkan sesidir. 

Tüm gayemiz, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaĢ ayırt edilmeksizin tüm 

vatandaĢlarımızın hizmetten eĢit yararlanmasını sağlamak, refahı birlikte büyütmek ve adil paylaĢmak 

olmuĢtur ve hep böyle olagelecektir Değerli ArkadaĢlar. ġimdi Değerli ArkadaĢlar, bu ülke, bu bütçe, 

ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhran, sıkıntılar neticesindeki, dünyada da benzer Ģeyler 

yaĢanıyor, haksızlık yapmayalım. Ġhtiyacımız olan, üreten ve ürettiği refahı adilce bölüĢen Ġzmir 

modelini ortaya koyması bakımından önemlidir, tarihidir. Bu bütçe biraz önce söylediğim gibi kamucu, 

toplucu bir yönetimin, aklın bütçesidir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, kentsel rantların yerine topluma 

kazandırılması yerel kamusal hizmetlerden toplumun tüm kesimlerinin yararlanabilmesi, yerel 

demokrasinin geliĢtirilmesi ve gelir eĢitsizliğinin giderilmesi temelinde faaliyetlerini sürdürecektir. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kapitalizmin çok boyutlu krizinin yarattığı tahribata karĢı Ġzmirlileri 

koruyan ve insanın iyi-kötü yaĢadığı değil, üretken, sağlıklı, mutlu yaĢacağı bir kent yaratma hedefine 

ısrarla ilerlemeye devam edecektir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi toplumsal eĢitlik, dayanıĢma, 

demokratik yönetim, üretici ve PaylaĢımcı Belediyecilik, planlamacılık ve kalkınma, ortak yaĢam 

kültürü ve kentlilik bilinci, nitelikli hizmet, üretken emek, nitelikli çalıĢma koĢulları, doğal ve tarihi 

çevrenin korunması, geliĢmeye açık olma, herkesi görme, tüketiciyi koruma, toplumsal cinsiyet, kültür 

ve sanatı destekleme misyonlarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Ġzmir‟in, kentin yönetimine daha etkin bir Ģekilde katılarak karar alma süreçlerine etkin rol 

almasını sağlayan bir anlayıĢı savunmaya ve hayata geçirmeye devam edecektir. Sözün özü, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi yetki ve kaynaklarını halk yararına, toplum için kullanmaya devam edecektir. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bugüne kadar yoksulluğun kaynağını oluĢturan sistem unsurlarını ve 

üretim iliĢkilerini kolektivist anlayıĢla değiĢtirmeye odaklanmıĢtır, bu yaklaĢımla kamu yetkisini ve 

kaynaklarının toplumun ortak çıkarları doğrultusunda katılımcı bir yöntemle kullanmaktadır, 

kullanmaya devam edecektir. Toplumsal yararı sağlama hedefindedir, yoluna bu hedeften hiçbir sapma 

olmadan, usanmadan, yorulmadan devam edecektir. Sayın Tunç SOYER‟in söylediği gibi “Çok ses, çok 

nefes, çok renk, aşkla İzmir şiarıyla İzmir‟e hizmet etmeye devam edeceğiz.” Bu duygularla bu yılki hem 

Performans Programımızı, hem Bütçemizi Cumhuriyet Halk Partisi adına olumlu oy vereceğimizi 

buradan tüm Ġzmirlilere ve Meclisimize ilan ediyoruz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, sağ 

olun, var olun. (50 dakika) 

BAġKAN: Tam 50 dakika, tam 50 dakika. Evet, tam 50 dakika, Özgür Bey buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: ġu bilgisayarı kaldırabilirler mi? Notlarım var çünkü.  

BAġKAN: ArkadaĢlar bilgisayarı alır mısınız?  

ÖZGÜR HIZAL: TeĢekkür ederim. Evet, tabii konuĢmama baĢlamadan önce Grup BaĢkan Vekili 

Sayın Mustafa ÖZUSLU‟ya, kendisine katılmamakla birlikte ekonomi konusundaki sunumları için 

teĢekkür ediyoruz. Ama her defasında kendisinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi CHP Grup 

BaĢkan Vekili olduğunu unutması ve konuĢmasının yaklaĢık 25. dakikasında Sayın Belediye 
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BaĢkanımız Tunç SOYER‟in hatırlatması da manidar açıkçası. Ben AK Parti Grup BaĢkan Vekili 

olarak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Grup BaĢkan Vekili olarak yoğunluklu olarak Ġzmir‟i konuĢacağım, 

Ġzmir‟i konuĢmak istiyorum arkadaĢlar. Evet, Sayın BaĢkan‟ım, Çok Kıymetli Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım, Kıymetli ÇalıĢan ve Bürokratlarımız, Değerli Basın Mensuplarımız ve Sevgili Ġzmirliler, 

hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün bütçe maratonunun artık sonlarına yaklaĢıyoruz. Amiral 

gemimiz olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2022 Yılı Bütçe Tasarısı ve yine 2022 Yılı Performans 

Taslağıyla ilgili görüĢmeler yapıyoruz ve ben de AK Parti Grubu adına söz almıĢ bulunmaktayım. ġimdi 

Kıymetli ArkadaĢlar, Bütçe konuĢuyoruz, esasında ben Bütçe konuĢmamı hazırlarken faaliyetle alakalı 

kafamda birtakım soru iĢaretleri vardı. Yani rakamsal mı gideyim, yoksa Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin yapmıĢ olduğu faaliyetler üzerinden mi bir değerlendirme yapayım diye. Çünkü daha 

öncesinde bütçeyi faaliyetle birlikte değerlendirirken burada CHP Grubundan Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız birtakım itirazlar ortaya koyuyorlardı. Diyorlardı ki; “Biz burada Faaliyet Raporunu 

değerlendirmiyoruz, onu Nisan ayında değerlendireceğiz, dolayısıyla burada bütçeyi teknik olarak 

değerlendirin.” diyorlardı. Ama son iki Meclis‟tir, yani son iki bütçe görüĢmelerinde Cumhuriyet Halk 

Partisi temsilcileri, baĢta Sayın ÖZUSLU olmak üzere ve Belediye BaĢkanı Sayın Tunç SOYER olmak 

üzere faaliyet odaklı bir bütçe değerlendirmesi yapıyor. Esasında bu bizim de iĢimizi kolaylaĢtırıyor 

diyebiliriz arkadaĢlar. Çünkü bütçe deyince aklımıza gelen ilk Ģey para, yani kaynak. Para ve kaynak 

deyince de aklımıza gelen Ģey; yatırımlar. Çünkü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin devasa bütçesini 

kullanan sizler, yani iktidar olarak sizler, bunu herhalde kendi kiĢisel harcamalarınız için 

yapmıyorsunuz, asla böyle bir iddiamız yok. Bu kaynakları, bu parayı yatırımlar için kullandığınızı iddia 

ediyorsunuz. Peki, yatırımlar deyince aklımıza ne geliyor? Ġzmir‟in sorunları geliyor. Ġzmirlilerin sizden 

beklentileri geliyor arkadaĢlar ve yine bir Belediye BaĢkanı olarak Sayın SOYER‟in, bir siyasetçi olarak 

Sayın BaĢkan‟ın ve sizlerin Ġzmirlilere vermiĢ olduğunuz sözler ve vaatler geliyor arkadaĢlar. 

Dolayısıyla bütçe değerlendirmesini, kaynaklar, yatırımlar ve vaatler üçgeni üzerinde değerlendirmek 

istiyoruz arkadaĢlar. ġimdi az önce Meclis Üyesi ArkadaĢımız Bülent Bey, Komisyon BaĢkanı olarak 

bir sunum yaptı ve ilk kez Meclis‟te böyle bir durumla karĢılaĢtık, güzel, ama gönül isterdi ki, gönül 

isterdi ki, bu slayt gösterisinde bu sunumlarda, bu fotoğraflarda, bu resimlerde, bir tane gerçek fotoğraf 

olsaydı arkadaĢlar, bir tane gerçek fotoğraf olsaydı, bir tane gerçek fotoğraf vardı, o da Sayın BaĢkan‟ın 

8-10 tane elektrikli otomobilin arasında çektirdiği bir fotoğraftı arkadaĢlar. Onun dıĢındaki bütün 

fotoğraflar, bütün resimler neydi arkadaĢlar? YapılmamıĢ, yapılması planlanan fotoğraflar arkadaĢlar. 

ġimdi siz göreve geleli 2,5 yıl oldu Kıymetli ArkadaĢlar, 2,5 yılın üzerinde oldu. Toplam görev 

sürenizin yarısından fazlası.Dolayısıyla siz Belediye BaĢkanı Sayın SOYER, hȃlȃ bu gün adaymıĢ gibi 

“Yapıyoruz” “Yapacağız” “Yapmaya çalıĢacağız” gibi ifadeleri kullanması aslında Ġzmir ve Ġzmirlilere 

yapılmıĢ ve yapılacak en büyük haksızlık arkadaĢlar. Bu 2,5 yıllık süreç içerisinde ki, sizden önceki 

dönemde de yaklaĢık 20-25 yıllık bir dönem içerisinde Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye tarafından 

yönetilmiĢ Ġzmir, ama tabii ki biz bugün sizi ve sizin yönetiminizi değerlendirdiğimiz için bu 2,5 yıllık 

süreç boyunca siz ne kadar kaynak kullanmıĢsınız. Toplam sadece Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi için 

kullandığınız kaynak 25 milyar arkadaĢlar, 25 milyar. Bugünün bütçesini de üstüne eklediğimizde 40 

milyarı buluyor arkadaĢlar, yaklaĢık 40 milyar civarında bir bütçe. ġimdi 25 milyar gibi bir bütçeyi 

kullanmıĢsınız, 25 milyar gibi bir parayı kullanmıĢsınız, kaynağı kullanmıĢsınız ve bugünde 12.5 milyar 

gibi bir rakamla karĢımıza çıkıyorsunuz. Biz bugünkü bu bütçeyi değerlendirirken elbette ki geçmiĢe 

bakmak zorundayız. Çünkü geçmiĢ geleceğin referansıdır. GeçmiĢte yaptıklarınız gelecekte 

yapacaklarınızın referansıdır arkadaĢlar ya da yapamadıklarınız. Dolayısıyla biraz hafızalarımızı 

tazelemek zorundayız. Dolayısıyla neler söylemiĢsiniz? Geçen yıl neyi vadetmiĢsiniz? Geçen yıl neyi 

yapıyoruz baĢladık demiĢsiniz? Bunları tek tek burada değerlendirmemiz lazım. Çok söylemiĢsiniz ama 

tabii vaktimiz kısıtlı olduğu için çok uzun bir süreç maraton, hepsini burada dile getirmeyeceğim elbette 

ki ama ana baĢlıklar noktasında Ģehrin ana sorunları noktasında birtakım veriler vereceğim sizlere 

arkadaĢlar. Evet, Kıymetli ArkadaĢlar, geçen yıl bütçeniz 9 milyardı, bu yıl bütçeniz 12,5 milyara 

çıkmıĢ. Yani yaklaĢık %38 gibi bir artıĢ olmuĢ ve bu bütçenin yaklaĢık %85‟i Merkezi Hükümetten 

gelen pay, Ġzmir‟in hakkı, evet, Merkezi Hükümetten gelen pay. Bu da, bu payda %38 oranında arttı, bu 
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pay da %38 oranına arttı arkadaĢlar. ġimdi, az önce Mustafa Bey Ġzmir‟e yapılan haksızlıkla ilgili bir 

kendi iddiası bu Ģekilde, bir açıklama yaptı. ġu kadar vergi veriyoruz, Ģu kadar bize pay geliyor, bu 

resmi olarak gelen pay. Demek ki bir kere Ģunda anlaĢalım. Merkezi Hükümet Ġzmir‟in payıyla alakalı 

bir kesintiye gitmiyor, nokta. Burada bir yanlıĢ ifade var. Ġkincisi; sosyal demokrat olduğunu iddia eden 

bir anlayıĢ, sosyal demokrasiden bahseden bir anlayıĢ Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin 81 iline yapılan 

yatırımla alakalı bu tarz bir eleĢtiri ortaya koymasını anlayamıyorum arkadaĢlar. O zaman ben de 

kendisine Ģu soruyu sormak isterim; “Ġzmir‟in vergi gelirlerinin ciddi bir Ģekilde en büyük payına sahip 

olan ilçe Aliağa, siz bu gün bu bütçede de var. Bozkurt Belediyesi‟ne, Denizli Bozkurt Belediyesi‟ne 

yapın, helal olsun, 8 milyonluk bir yatırım ayırmıĢken Aliağa Belediyesi‟ne aynı oranda yatırım ayırıyor 

musunuz arkadaĢlar? Sormak istiyorum, Hakan Bey herhalde cevabını verecek, Mustafa Bey de 

verecek. Meseleye bu anlayıĢla bakarsanız doğru olmaz, doğru olmaz arkadaĢlar. ġimdi dediğim gibi 25 

yılda, pardon düzeltiyorum 2,5 yılda 25 milyar TL para harcayan bir Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve 

yönetimi var arkadaĢlar. Tabii bu bütçeyi değerlendirirken Ģuna da bakmamız lazım; icracı kimliğiniz ne 

kadar ön plana çıkıyor, ne kadar icracısınız? Bütün bunları değerlendireceğiz ve bunlara az önce de 

bahsettiğim gibi belli ana baĢlıklar üzerinden değerlendirmeye çalıĢacağım. Birincisi; Ġzmir‟in temel 

problemlerinden biri olan altyapı, ulaĢım ve trafik. ġimdi trafik deyince tabii tüyler diken diken oluyor, 

mümkün olduğunca trafik problemini konuĢmakta istemediğinizin farkındayım ama Ġzmir‟in bir gerçeği 

artık, özellikle son 1 yılda. Trafik deyince, trafiğin gerekçesinin çok farklı noktalarda olduğunu iddia 

ediyorsunuz ama değil, öyle olmadığını birazdan göreceğiz. UlaĢım deyince rahatsız olduğunuzun da 

farkındayım. ġimdi trafik denince Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sayın SOYER‟in 2,5 yıl önce verdiği 

birtakım vaatler var. Bunları daha önce de okudum, bundan sonraki süreçte de okuyacağım, yapana 

kadar ya da çıkacaksınız diyeceksiniz ki biz yapamadık arkadaĢ ya da yapamıyoruz, baĢaramadık 

diyeceksiniz. ġimdi Sayın SOYER ne demiĢ? “179 kilometre raylı sitem ağını kısa vadede 340 

kilometreye çıkartacağım.” demiĢ. Bu arada 179 km raylı sistemin 145 km‟si ĠZBAN. Siz ne kadar 

inkâr etseniz de, siz ne kadar algı yaratmaya çalıĢsanız da, ĠZBAN yatırımının yarısı Merkezi 

Hükümetçe yapılmıĢtır arkadaĢlar. Dolayısıyla Merkezi Hükümetin Ġzmir‟e 1 santim dahi ray yapmadığı 

iddiası gerçek dıĢıdır, doğru değildir. Evet, “Buca‟yı metroyla kavuĢturacağız.” Hatta hızını alamamıĢ 

Sayın BaĢkan, “Karabağlar ve KemalpaĢa Metrosunu da bitireceğiz.” demiĢ. “Trafiğin kilitlenmesine 

neden olan 111 noktada kavĢak düzenlemesi yapacağız.” demiĢ. O çok meĢhur bir vaadiniz var ya 

arkadaĢlar, Ģimdi yerleri ve noktaları tekrarlamayacağım, “3 kritik noktada trafiği yerin altına alacağız.” 

demiĢsiniz, Sayın BaĢkan söylemiĢ. “60 bin kapasiteli otopark kapasitesini 100 bin kapasiteye 

çıkartacağız.” demiĢsiniz. “Ana transfer merkezlerini insanların ihtiyaçlarını karĢılayabilecek alanlara 

dönüĢtüreceğiz,3 yeni ana transfer merkezi kuracağız.” demiĢsiniz. “Alternatif yeni ana arterler 

açacağız.” demiĢsiniz. “Akıllı trafik sisteminin etkin ve verimli çalıĢabilmesi için emniyet ve diğer 

kurumlar ile iĢ birliği yapacağız.” demiĢsiniz. Bunları Sayın BaĢkan söylemiĢ. Ne zaman söylemiĢ? 31 

Mart 2019 yılı öncesinde adayken Ġzmirlilerin karĢısına çıktığında, Ġzmir‟de bir ulaĢım ve trafik 

problemini gördüğü için, bu sözleri vermiĢ arkadaĢlar. Aradan da 2,5 yılın üzerinde bir süre geçmiĢ ve 

25 milyarlık da bütçe kullanmıĢsınız. “ġimdi hafızalarımızı tazeleyeceğiz.” dedim ya, hafızalarımızı 

tazelerken biraz daha yakın bir tarihe geçmek istiyorum, gelmek istiyorum. Geçen yıl yine bu Meclis 

Toplantısında sizlerle birlikte yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2021 Yılı Bütçe Tasarısını konuĢtuk 

ve bu bütçe tasarısı görüĢmelerinde gerek Belediye BaĢkanı Sayın Tunç SOYER Belediye adına, 

gerekse Sayın Mustafa ÖZUSLU Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına çıktı bazı ifadeler kullandı. 

ġimdi isterseniz buna bakalım. Evet, Sayın ÖZUSLU ne demiĢ? DemiĢ ki, “2021 yılında özellikle alt ve 

üstgeçitler için ciddi bir bütçe harcaması planlandı. Ġhtiyaç mı? Ġhtiyaç. Bu konudaki muhalefetteki 

arkadaĢlar, bizden talepte bulunuyorlar mı? Bulunuyorlar. Bizde bunları yapıyoruz. Kendisine teĢekkür 

ediyoruz. Bize hak verdi, orada hak verdi. “Karayolu alt ve üstgeçitleri için 145 milyon, yaya alt ve 

üstgeçitleri için 31 milyon bütçe ayrıldı arkadaĢlar.” diyor Sayın ÖZUSLU. Değerli ArkadaĢlar bu Bütçe 

2020 yılına kıyasla üç katına yükseltilmiĢ, Mustafa Bey‟in ifadesi ve Ģunu söylüyor; “KarĢıyaka 

Ġskelesi, KarĢıyaka Ġskele karĢısı, orayı biliyoruz, orası yayalaĢtırılmıĢ hale getirilecek, baĢlıyoruz.” 

demiĢ, Mustafa Bey‟in ifadeleri. Daha sonra Sayın Tunç SOYER söz almıĢ Oturumun sonunda. Sayın 
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Tunç SOYER‟de Belediye BaĢkanı sıfatıyla birtakım açıklamalar yapmıĢ. DemiĢ ki; “UlaĢım 

projelerinde birkaç tane örnek göstereceğim gene. MürselpaĢa Caddesi, Zafer Payzın KavĢağı arasındaki 

kavĢak bağlantı noktaları, orada da gördüğünüz bu kırmızıyla iĢaretlenmiĢ alanlar, yeni açılacak arterler 

ve böylece aslında Ģu hattın çok rahatlamasını sağlayacak bir proje. KavĢak ve Bağlantı Yolları 

Düzenlemesi Projesi yine bu da aynı Ģekilde aynı kavĢak düzenlemeleri, bunları geçiyorum.” demiĢ ve 

son olarak “KarĢıyaka Vapur Ġskelesi önünde trafiğin yer altına alınmasıyla ilgili proje çalıĢması 

tamamlandı, böylece yayalaĢtırma gerçekleĢmiĢ olacak o bölgede.” Bunu da söyleyen Sayın Tunç 

SOYER, arkadaĢlar. Siz bunları söylerken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu konuyla alakalı ayırmıĢ 

olduğu toplam bütçe ne kadardı biliyor musunuz, yekûn de?  1,6 milyar. O günde çok hava atıyordunuz, 

“1.6 milyar bütçe ayırdık. Yatırımımız Ģu kadar ve Ģunları, Ģunları yapacağız, baĢladık, yayalaĢtırdık, 

yürümeye baĢlayacağız.” dediniz. Bugün bu bütçeyi metro hariç diyorum bu 1,6 milyarın içerisinde, onu 

da ekleyince çok ciddi bir rakam çıkıyor. Bugün bu bütçeyi 2 milyarın üzerine çıkardınız, 1,9 milyar 

civarında metroyu da eklediğinizde çok daha ciddi rakamlar çıkıyor. ġimdi siz aynı zamanda gerek 2020 

yılında, gerek 2021 yılında, gerekse bugün bu bütçeleri hazırlarken kendinize birtakım vaatler, hedefler 

de koydunuz. Birtakım hedefler de koydunuz ve bu hedeflerle karĢımıza çıktınız ve bu hedefleri bize 

anlattınız, Ġzmirlilere de anlattınız. ġimdi bakıyorum, Mustafa Bey az önce “iki katına çıkardığımız, 

çıkardık.” dediği bütçe ile aslında ne yapması gerekiyordu? 5 adet karayolu alt ve üstgeçidi yapmıĢ 

olması gerekiyordu, hatta 2 yıl için 7 adet yapması gerekiyordu. YapılmıĢ mı? Hayır. Kaç adet var? Sıfır 

adet. Üçer adetten en az altı adet su üstü köprü yapılması gerekiyordu, en az altı adet. YapılmıĢ mı? 

Hayır. Bu vesileyle bir yerle ilgili bilgi vereceğim size; Torbalı, KarĢıyaka Mahallesi‟nde 3 ġubat 2021 

yılında sel baskını nedeniyle yıkılmıĢ olan köprü henüz yapılmadı arkadaĢlar. Sayın BaĢkan 4 ay sonra, 

olaydan 4 ay sonra oraya gidiyor, söz veriyor Ġzmirlilere ve hâlâ yapılmadı. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin Bütçesi bugün 12,5 milyar arkadaĢlar. Kıytırık bir köprüyü de yapamıyorsa, hele Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟nın vermiĢ olduğu bir sözü de yerine getiremiyorsa durum içler acısı. 

Bırakın siz ekonominin genel sorunlarını Ġzmir‟in durumu ortada. ġimdi sizin hedeflerinize göre Buca-

Bornova arasındaki tünel bugün itibarıyla %54 seviyesine gelmesi lazımdı arkadaĢlar, bu hedefleri siz 

verdiniz, Ģu anki kitapçıkta yok ama eski kitapçıkta var. Önceki yıllar kitapçıklarında var, internette var, 

%54 seviyesine gelmesi lazımdı. Çiğli Tramvayı‟nı Ģu anda kullanıyor olmamız lazımdı ve Buca 

Metrosu‟nun, Buca Metrosu‟nun %26‟ısının bitmiĢ olması gerekiyordu arkadaĢlar, Buca Metrosu‟nun 

%26‟sının bitmiĢ olması gerekiyordu, Buca Metrosu inĢaatına henüz baĢlayamadık. Bununla ilgili çok 

kısa bir Ģey yapacağım, biliyorsunuz özellikle bu metroyla alakalı Sayın BaĢkan dün bir tweet attı. Dedi 

ki; “Kur politikasından dolayı 3.5 milyar TL arttı, bir metro hattımız heba oldu.” dedi. Bu tweet Sayın 

Tunç SOYER‟e ait, dün atılan bir tweet. ġimdi ben siz baĢka bir tweeti göstereceğim arkadaĢlar, bu 

tweette Sayın Tunç SOYER‟e ait arkadaĢlar. Ne demiĢ? “Buca Metrosunun inşaatına 2020 yılında, 

2020 yılı içinde başlıyoruz, 5 yıl içinde bitiriyoruz. Toplamda 113,3 km uzunluğunda ve 11 istasyondan 

oluşacak Buca Metrosu hem ulaşımı kolaylaştıracak, hem de İzmir trafiğine nefes aldıracak.” demiĢ. Ne 

zaman atmıĢ bu tweeti? 13/12/2019 tarihinde arkadaĢlar. 2020 yılında baĢlayacak olan metro, bu da 

Tunç Bey‟in sözü, Belediye BaĢkanı sıfatıyla. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar demek ki böyle kalkıp 

birtakım geliĢmeler üzerinde bazı mazeretler ortaya koyarak Ģehir yönetmek ya da Belediyecilik çok 

doğru değil. Yani, kısacası geçmiĢ yıllardaki performansınız ortada iken, geçmiĢ yıllardaki vaatlerinize 

ve sözlerinize bağlılığınız ortada iken bu yıl bütçeyi rakamsal olarak arttırmıĢ olmanız, oransal olarak 

arttırmıĢ olmanızın hiçbir anlamı yok. Sizin bu bütçeyi realite itibarıyla, gerçeklerle örtüĢtürmeniz 

gerekiyor, sahayla örtüĢtürmeniz gerekiyor, sokakla örtüĢtürmeniz gerekiyor. Ne zaman ki bu yolları 

yaparsınız, ne zaman ki bu yatırımları otaya koyarsınız, ne zaman ki bu eserleri ortaya koyarsınız o 

zaman deriz ki, eyvallah, sizin bütçeniz doğru bir bütçe. Bu ulaĢımla alakalı, trafikle alakalı, yolla 

alakalı, demir ağlarla alakalı mesele bu. Size bir örnek vereceğim Kıymetli ArkadaĢlar. Bütçede, bu 

yılki bütçede, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi‟nin geliĢtirilmesi için 97 milyon bütçe ayrılmıĢ, 97 milyon. 

Geçen yıl 90 milyon ayrılmıĢtı, 7 milyon artıĢa gidildi. ġimdi Akıllı Trafik Sistemi diyorsunuz, eğer bu 

sistemi yeniden kuracaksanız yıllarca neden kuramadınız? Her yıl artan oranda, artan miktarda bir bütçe 

ayırıyorsunuz, 90‟ar milyon. Eğer yeniden kurmayacaksanız bakım-onarım için bunu ayırıyorsanız, bu 
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rakam gerçekçi bir rakam değil ya da Ġzmirlilere yanlıĢ bilgi veriyorsunuz arkadaĢlar. 90 milyona neyin 

bakımını yapıyorsunuz? Hangi Akıllı Trafik Sistemi‟nden bahsediyorsunuz? Tabirimi af buyurun, belki 

de Türkiye‟nin en saf trafik sistemi var Ģu anda Ġzmir‟de. Akılsız demeyeceğim de en saf diyeceğim 

arkadaĢlar. Böyle bir Akıllı Trafik Sistemi olmaz, yeniden yapacaksınız 97 milyon kullanın ama yapın. 

Demek ki, demek ki “Yaptık, baĢlıyoruz.” demekle olmuyormuĢ. Demek ki “Bütçemizi iki katına 

çıkardık.” demekle olmuyormuĢ, demek ki „„ġehrin birçok noktasına 26 milyara metro inĢaatlarına 

baĢlıyoruz.” diyerek reklam yapmakla olmuyormuĢ. Demek ki „„Tiktok denilen sosyal medya 

mecrasında sizce kim 990 milyonluk otogar tüneli için gece gündüz çalıĢıyor? Ben.” diyerek olmuyor. 

Bunu tabii parantez içerisinde söylüyorum. Bu Tiktok hesabı, Sayın BaĢkan‟ın hesabı yani orada 

gördüğüm bir hesaptan. Ben AK Parti Grup BaĢkan Vekili olarak tabii ki, BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı‟nın sosyal medya hesaplarını da takip ediyorum, o da sosyal medya hesabı. Yani kısacası 

bunlarla olmuyormuĢ arkadaĢlar, az önce dediğim gibi sahaya çıkıp parayı doğru yerlerde, kaynağı 

doğru yerlerde kullanmanız gerekiyor. Evet tabii bu altyapı, trafik ve benzerleri konusunda çok uzun 

uzun anlatacaklarımız var ama baĢka konular da olduğu için Kıymetli ArkadaĢlar çok da vaktinizi almak 

istemiyorum. Mustafa Bey 50 dakika ile sınırlandırdı, ben de 50 dakika civarında bir konuĢma yaparak 

konuĢmamı sonlandırmak istiyorum. ġimdi, ikinci bir ana baĢlığımız, Ġzmir‟in deprem gerçeği. Ġzmir‟in 

Kentsel DönüĢüm meselesi, Ġzmir‟in planlaması, bunu da çokça konuĢtuk. Aslında bugün biz, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Meclis Üyeleri olarak 30 Ekim 

sonrasında belki de en önemli ve tek konuĢacağımız konu buydu arkadaĢlar ama bu konuda da sınıfta 

kaldığınızı söylemek isterim. Bir emsal artıĢı meselesini dahi, emsal artıĢı meselesini dahi ilçeler 

arasında ayırım yaparak çözmek noktasına gittiniz ki, bu Ġzmir‟de eĢitlikçi davranmadığınızı gösteren 

bir durum arkadaĢlar. Emsal artıĢı yapıyorsunuz, Bayraklı Meclis Üyesi olarak söylüyorum ama yan 

komĢumuz olan Bornova‟da aynı hakları vermiyorsunuz, yan komĢumuz olan Konak‟ta aynı hakları 

vermiyorsunuz. Böyle bir emsal artıĢı olmaz, dolayısıyla bununda bir an önce revize edilmesi gerekiyor. 

ġimdi deprem tabii ki Ġzmir‟in bir gerçeği ve önlenemez bir gerçek. Bugün hiçbir teknoloji var mı 

depremi önlemeye? Yok. Hiç birimiz önleyebilir miyiz? Önleyemeyiz. Zamanını ve yerini tespit edebilir 

miyiz, bilebilir miyiz? Asla. Sadece tahmin yürütebiliriz. Ama bir gece, bir saniye sonra ansızın 

gelebilir, 30 Ekim‟de geldiği gibi. Dolayısıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin birinci önceliğinin 

deprem planlama ve kentsel dönüĢüm olması gerektiğini her zaman söyledik, söylemeye de devam 

edeceğiz. ġimdi bu konuda, trafik konusunda olduğu gibi, ulaĢım konusunda olduğu gibi, Sayın BaĢkan 

Tunç SOYER ne vaatlerde bulunmuĢ arkadaĢlar? Dilerseniz buna bakalım. DemiĢ ki; “İzmir‟i yerinde ve 

uzlaşıyla dönüştürmeye hız vereceğiz, adil ve yerinde dönüşüm politikalarını temel öncelik yapmaya 

devam edeceğiz arkadaşlar.” demiĢ Sayın BaĢkan. “Tüm bölge ve ilçelerde sağlıklı, estetik bir 

yapılaşma ve dönüşüm gerçekleştireceğiz.” demiĢ, güzel. “Kentin içinde kalmış atıl alanları ekonomik 

durumu orta ve düşük düzeyde olan İzmirliler için yüksek kaliteli ve planlı alanlara dönüştüreceğiz.” 

demiĢ. Bu madde özelinde az önceki emsal artıĢı meselesini tekrarlıyorum arkadaĢlar, böyle bir vaatte 

bulunuyorsunuz, emsal artıĢını yüzünüze gözünüze bulaĢtırıyorsunuz. Yine bu kentsel dönüĢümle 

alakalı, depremle alakalı Sayın Grup BaĢkan Vekili Mustafa Bey, Mustafa ÖZUSLU Meclis 

Oturumunda bazı ifadeler kullanmıĢ. DemiĢ ki “Kentsel dönüşüm ile ilgili birkaç şey söyleyelim.” 

diyerek söze baĢlıyor. “Kamu olmadan kentsel dönüşüm olmaz, Değerli Arkadaşlar. Büyükşehir 

Belediyesi baştan beri bu anlayışla yürüdü.” Evet, kamu olmadan kentsel dönüĢüm olmaz. Kentsel 

dönüĢüm üç ayaklı bir saca benzetilir. Yerel Yönetim, kamunun bir tarafı olan Merkezi Hükümet ve 

vatandaĢ. Evet, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir‟deki bütün kentsel dönüĢümü elbette ki yapamaz 

ama lokomotif görevi görür ve görmelidir. Kamudan bahseden Mustafa ÖZUSLU‟ya ben Ģu soruyu 

sormak istiyorum; “Ġzmir‟de Kamunun bir ayağı olan, Bakanlık tarafından yapılmak istenen kentsel 

dönüĢüm çalıĢmalarına neden karĢı çıkıyorsunuz?” ĠĢte Karabağlar, iĢte Kiraz, iĢte Urla. Urla‟da 

esasında yapılmak istenen bir kentsel dönüĢüm çalıĢmasıydı arkadaĢlar, bir kentsel dönüĢüm 

çalıĢmasıydı, kıt imkânlarıyla yapacaktı o çalıĢmayı, siz sırf siyasi saiklerle reddettiniz onu arkadaĢlar, 

reddettiniz, siyasi saiklerle. Teknik detayları falan söyleyeceksiniz ama teknik detayları biz burada çok 

çözdük arkadaĢlar, çok çözdük, tekrar oraya dönmek istemiyorum. Yine devamında Sayın ÖZUSLU ne 
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demiĢ? “Müteahhit bulamıyorduk.” demiĢ. ġimdi müteahhit bulamamanın sebebine birazdan geleceğim, 

Mustafa Bey‟in iddiaları var ama benim de iddialarım var. “Ama kendi şirketimiz İZBETON‟la 

yaptığımız müdahaleler payesini aldık, o müdahaleler sayesinde 1100 konut için Meclisimizden onay 

aldık” ve vurucu cümle, “İZBETON işin içerisine girince maç değişti.” demiĢ, “Maç değiĢti.” demiĢ. 

ġimdi maç değiĢti mi, değiĢmedi mi? Futboldan iyi anladığını düĢündüğüm Ġlhan Bey bilir, bazı 

takımlar menajerler aracılığıyla yeteneksiz futbolcuları alırlar, çok paralar verirler, o yeteneksiz futbolcu 

gelir, çok beklenti vardır o futbolcudan, gelir kendi kalesine gol atar. Atarda atar, atarda atar, atarda atar. 

Evet maç değiĢti Sayın BaĢkan, maç değiĢti. ġu anda sizin kendi oyuncunuz, kendi kalenize gol atıyor, 

gol atmaya da devam ediyor. En azından 0-0 giden maçı siz Ģu anda aleyhinize çevirdiniz, maç değiĢti. 

Onun nedenlerine de birazdan geleceğim. Yine Sayın Tunç Bey konuĢmasında bazı ifadeler kullanmıĢ, 

“Evet” demiĢ, “Kentsel dönüşümle ilgili çok şey söylendi. Artık bununla ilgili bende hiç vaktinizi 

almayacağım.” demiĢ, keĢke alsaymıĢ. Ama bir müddet sonra yani depremin yıl dönümünde Ģöyle bir 

ifade kullanmıĢ; “Büyükşehir şirketi İZBETON‟u ihale sürecine dâhil etmesiyle 2016 yılından bu yana 

yavaşlayan süreç yeniden ivme kazandı.” 2016 yılından bu yana süreç yavaĢlamıĢ, ĠZBETON devreye 

girince süreç ivme kazanmıĢ arkadaĢlar. Bütün bu ifadeleri, bütün bu vaatleri Sayın Belediye BaĢkanı 

Tunç Bey ve Sayın Grup BaĢkan Vekili Mustafa ÖZUSLU söylemiĢ arkadaĢlar. ġimdi bakıyoruz, çok 

kurtarıcı olarak gördüğünüz, Ġzmir‟deki bütün kentsel dönüĢüm, sizin açınızdan bütün kentsel dönüĢüm 

sorunlarını ortadan kaldıracak olan ve maçı değiĢtirdiğini iddia ettiğiniz ĠZBETON‟un performansı, 

ĠZBETON ne yapmıĢ? ĠZBETON ne yapıyor? Kıymetli ArkadaĢlar ĠZBETON‟un asli görevleri olan yol 

bakım ve onarım için bir sokağın yapılma süresi, yapılma süresi ortalama 6 ile 8 ay. ĠĢte Ġlçe 

Belediyeleri kendi asfalt üretim tesislerini yapıyor. Onlar da CHP‟li. Neden? Çünkü ĠZBETON asfalt 

üretimi yapamıyor. Çünkü ĠZBETON Ġzmirlilerin gözünün içine baka baka yalan söylüyor, yaz 

aylarında bakıma aldık diyerek. Çünkü yalan, bu iĢi teknik olarak bilen herkes Ģunu bilir ki, yaz 

aylarında asfalt tesisleri bakıma alınmaz. Bunları yapamayan ĠZBETON çıkacak Ġzmir‟deki kentsel 

dönüĢümü yapacak, haydi oradan derler arkadaĢlar. Ġki bölgede, üç etapta yetki verdiniz. Örnekköy‟de 

ve Gaziemir‟de. Toplam 1300 konut yapılması için ve bir yıl önce yer teslimi yaptınız. Nerede bunlar? 

Ne yaptı ĠZBETON? Ne yaptığını ben size söyleyeyim mi? Ben gittim oraya, fotoğrafları var, videoları 

da var. Yalandan bir kazı yaptı, drone‟la bir çekim yaptı, bir tweet attı, “Başladık.” dedi. Geçiniz 

oradan, ĠZBETON batıyor dediğimde kızıyorsunuz ama iflasa sürükleniyor, ĠZBETON iflasa 

sürükleniyor. Ben bunları söylemeye devam edeceğim, ben bunları söylediğimde Sayın ĠZBETON 

Genel Müdür yetkilileri benim hakkımda suç duyurusunda buluyor, ben yine söylemeye devam 

edeceğim. Bugün ĠZBETON açmıĢ olduğu ihalelere hiçbir firma tabii ki girmez, ihalelere girip, iĢ yapıp, 

parasını almaya çalıĢan firmaları Ģu partili, bu partili diye ayırırsanız, hangi firma girer ĠZBETON‟a? 

ĠZBETON ihalelerine? Ne söylüyorsunuz siz? Yalandan 350 milyon bütçe ayırmıĢsınız, geçiniz oradan. 

Maç değiĢti arkadaĢlar, maç değiĢti, durum ortada. ġimdi 2020 ve 2021 yılında kentsel dönüĢümle ilgili 

bir hedef koymuĢsunuz kendinize arkadaĢlar, bu yılda koyduğunuz gibi, bu hedefler doğrultusunda 

toplam yapmanız gereken bağımsız bölüm ihale sayısı; 6 bin 239, yapmanız gereken arkadaĢlar, 265 bin 

188 metrekare inĢaat, iĢte sosyal donatılar falan filan… Sizin verilerinizden aldım bunları, ben 

kafamdan uydurmuyorum ve bugüne kadar tam manasıyla, doğru manada yaptığını ihale sayısı, 

bağımsız bölüm sayısı 1028 adet arkadaĢlar. ĠZBETON‟u saymıyorum, çünkü ĠZBETON doğru bir iĢ 

yapmıyor arkadaĢlar, yapamayacak, beceremeyecek. ġimdi, aslında bu meseleye bakıĢ açınızı, bakıĢınızı 

özetleyen birkaç veri vereceğim size arkadaĢlar, birkaç rakam vereceğim size. Geçen yıl toplamda bu 

noktalarda bu konulara ayırdığınız bütçe 236 milyon iken bu yıl 161 milyona düĢürmüĢsünüz. 236 

milyonla dünyaları mı yaptınız siz? Ne yaptınız? Ġzmir‟de kaç metrekare dönüĢüm yaptınız arkadaĢlar? 

Çok baĢarılı olunmuĢ, bütçeyi düĢürmüĢüz. 236 milyondan 161 milyona indirmiĢsiniz. Yine, bir baĢka 

örnek vereceğim arkadaĢlar, kentsel dönüĢümdeki baĢarısızlığınızla alakalı, yakın zamanda hatırlarsınız 

Genel BaĢkan‟ınız Sayın KILIÇDAROĞLU Uzundere‟ye gitti, Uzundere‟de bir temel atma törenine 

gitti, umarım yakın zamanda da açılıĢ törenine gelir ve orada Uzundereli ve Yurtoğlu Mahallesi‟nden 

Ġzmirliler, HemĢerilerimiz, sizler sayesinde, sizin yüzünüzden kentsel dönüĢüm mağduru olan Ġzmirliler 

Kemal Bey‟e sizi Ģikâyet etti arkadaĢlar. Kızılay ġube Müdürü, Kızılay, Ġzmir‟in bir, Türkiye‟nin bir 
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Kurumu sizi Ģikâyet etti arkadaĢlar, sizi Ģikâyet etti ve Sayın KILIÇDAROĞLU Ģöyle bir ifade kullandı, 

dedi ki, “Biz yapamıyoruz, yapamadık, biz yapamıyoruz, yapamadık, gelsin Hükümet yapsın.” 

BAġKAN: Öyle demedi. 

ÖZGÜR HIZAL: Bende buradan aynı zamanda Hükümet Partisi‟nin bir temsilcisi olarak Ģunu 

söylüyorum. VatandaĢın, vatandaĢın tapularını iade edin, Hükümet gereğini yapar, nokta. VatandaĢın 

tapularını iade edin, mağduriyetini en kısa sürede Hükümet çözecek arkadaĢlar…(Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Evet. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Neyi çözdüğüne geleceğiz arkadaĢlar, evet, devam edelim.  

BAġKAN: ArkadaĢlar, evet.   

ÖZGÜR HIZAL: Ve bu insanlar Sayın BaĢkan‟dan, Tunç Bey‟den randevu talep etti arkadaĢlar, o gün 

randevu talep etti ve Sayın BaĢkan tam 40 gün sonrasına randevu verdi, 40 gün sonrasına, herhalde 

yakın zamanda bu randevu gerçekleĢecek. ArkadaĢlar Ġzmir‟in deprem gerçeği, Ġzmir‟in deprem sorunu, 

Ġzmir‟in kentsel dönüĢüm sorunu Sayın BaĢkan, emin olun, elbette ki o da çok değerlidir, o da çok 

kıymetlidir ama Ġskoçya Parlamentosu‟nda yapmıĢ olduğunuz konuĢmadan çok daha kıymetli ve 

değerlidir. Dolayısıyla gönül isterdi ki, ertesi güne randevu verseydiniz, iki gün sonrasına randevu 

verseydiniz ama 40 gün sonrasına randevu vermeseydiniz. ġimdi bir rakam daha vereceğim, sonra da 

yavaĢ yavaĢ bu konunun da sonuna geleceğim arkadaĢlar. Yerinde ve UzlaĢmaya Dayalı Kentsel 

DönüĢüm Hizmetleri‟nin yürütülmesi için bu yıl ayırdığınız bütçe, 52 milyon, geçen yıl ayırdığınız 

bütçe 72 milyon arkadaĢlar, az önce söylediğim gibi. 72 milyonla ne yaptınız da bu bütçeyi 52 milyona 

indiriyorsunuz? Diyeceksiniz ki biz bu Daire BaĢkanlığından bir para harcamıyoruz kentsel dönüĢüm 

için, baĢka bir yöntemimiz var. ĠĢte o yöntem yanlıĢ arkadaĢlar, o yönteminizi değiĢtirin, bırakın kat 

karĢılığını, gidin bütçenizle yapın, insanlara doğru dürüst konutlar teslim edin arkadaĢlar. Çok net, kat 

karĢılığı, Ģu, bu falan, bırakın bunu. 12 milyar, 12,5 milyar bütçesi var, toplamda bu yılla birlikte 40 

milyar kullanacak. Ama ne yaptınız ve ne yapacaksınız? 52 milyon bu Daire BaĢkanlığına ayırdığınız 

bütçe, ki geçen yıl çıktınız depremden hemen sonra “Biz bu bütçeleri arttırıyoruz.”dediniz, koca koca 

reklamlar da yaptınız. “Depreme önem veriyoruz.” dediniz. “Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bizim 

için önemlidir.” dediniz, “Deprem Daire Başkanlığı bizim için önemlidir.” dediniz, iki Daire 

BaĢkanlığında bütçe kısıtlamasına gittiniz arkadaĢlar, ikisi de bu. Ama bu bütçenin içerisinde 40 milyon 

neye ayırdınız biliyor musunuz? Ġzmir‟in yapı stoğunun envanterini çıkarmaya ayırdınız. Ne kadar 

gülünç değil mi? Bilimden bahsedeceksiniz, akıldan bahsedeceksiniz, bilim ve akıl Ģunu söylüyor; ben 

ĠnĢaat Mühendisi değilim, Yer Bilimci değilim, Mimar değilim. Yani teknik bir eleman değilim ama 

okuduğumu da az çok anlıyorum, dinlediğimde anlıyorum, 1999 yılı öncesinde yapılmıĢ bütün yapılar 

Ġzmir‟de meydana gelebilecek 7‟ye yakın Ģiddetinde bir depremde yıkılır, nokta, bitti. Neyini tespit 

edeceksiniz siz? Neyi tespit etmek için 40 milyon ayırıyorsunuz? Ama çok havalı değil mi? Envanter 

çalıĢması yapıyoruz. ĠĢte bu bütçeyi, bu enerjinizi, kentsel dönüĢüme ayırsaydınız, bugün belki bir fazla 

daire yapmıĢ olurdunuz arkadaĢlar. Belki Uzundere‟deki Ġzmirliler çıkıp sizden Ģikâyetçi olmazlardı, 

belki, Örnekköy‟deki Ġzmirli hemĢerilerimizin sorunları kısmen de olsa ortadan kalkardı arkadaĢlar. 

Ama siz 40 milyon buraya ayırıyorsunuz. Neden? Falanca akademisyenin geliri bilmem ne olacak, 

filanca danıĢmanın gönlü olacak. Bir kez daha söylüyorum bu Ģehir, bu Ģehir 4,5 milyon nüfusa sahip bu 

kent, bu kent, bu Ģehri yöneten Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟nın çevresinde fantastik fikirli 5 

danıĢmanın kararlarıyla yönetilmez arkadaĢlar, çok net. Evet. 

BAġKAN: 41 dakika olmuĢ. 

ÖZGÜR HIZAL: Ne kadar Sayın BaĢkan‟ım?  

BAġKAN: 41. 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam, yavaĢ yavaĢ toparlıyorum izniniz olursa. Ġki ana konumuz buydu Kıymetli 

ArkadaĢlar, iki ana konumuz buymuĢ. Demek ki Ġzmir‟de altyapı, ulaĢım, trafik, kentsel dönüĢüm 

meseleleri de geçmiĢteki performansınız ortada, geçmiĢteki vaatleriniz ortada, geçmiĢteki hedefleriniz 

ortada, geçmiĢte kullandığınız bütçe ve para ortada ama yaptıklarınız ortada arkadaĢlar ve takdiri Yüce 

Heyet‟e ve Ġzmirlilere bırakıyorum. ġimdi hızlı birkaç konuya daha değinip hızlı hızlı, yavaĢ yavaĢ 
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konuĢmamı sonlandırmak istiyorum. Sayın BaĢkan yine bazı konularda bazı vaatlerde bulunmuĢ, bunları 

çok hızlı okuyacağım. “Engelli Dayanışma Evleri kuracağız.” demiĢ. “İzmir‟de 16.6 metrekare olan 

kişi başına düşen yeşil alan miktarını 30 metrekareye çıkartacağız.” demiĢ, “2.5 milyon metrekare yeni 

yeşil alan yaracağız.” demiĢ, “Belediyenin tüm yapı ve tesislerinde güneş enerjisi kullanımına öncelik 

vereceğiz.” demiĢ, “İzmir Kültürü ve Ekolojik Çocuk Aktivite Merkezleri kuracağız.” demiş, “20 Masal 

Evi kuracağız.” demiĢ, “Öğrenci yurtları kuracağız.” demiĢ, “Teknoloji ve İletişim Üstleri kuracağız.” 

demiĢ, “Çok sayıda yeni soğuk hava ve paketleme tesisi kuracağız.” demiĢ ve daha birçok Ģey demiĢ 

arkadaĢlar. KeĢke bunları söyleyen Sayın BaĢkan‟ın baĢında olduğu Belediye Bürokratları ya da 

Yöneticilerinin ya da Meclis Üyeleri ya da Grup BaĢkan Vekili bunları anlatırken yapılmıĢ bazı 

fotoğrafları Ģurada bize gösterebilseydi arkadaĢlar ama maalesef gösteremedi, maalesef gösteremedi. 

ġimdi burada yine aynı Ģekilde bütçe konuĢmasında bazı ifadeler kullanmıĢlar, “İşte Opera Binası %32 

ile orada duruyor.” demiĢ Sayın ÖZUSLU, evet %32 ile duruyor, belki bu yıl %35 olmuĢtur ama Opera 

Binası bitmeyen bir inĢaat haline geldi, bitmeyen bir Opera Binası inĢaatınız var arkadaĢlar. Çok 

eleĢtirdiğiniz kültürden ve sanattan anlamadığı dediğiniz AK Parti bütün algılarınıza rağmen bugün 

Ġstanbul‟da Atatürk Kültür Merkezi‟ni yaptı, hizmete soktu arkadaĢlar, en azından bir tebrik bekliyoruz, 

bir teĢekkür bekliyoruz. Siz de yapın, biz de teĢekkür edelim arkadaĢlar... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Evet arkadaĢlar.  

ÖZGÜR HIZAL: AK Parti‟nin baĢında olduğu Hükümet yaptı arkadaĢlar, evet. AK Parti‟nin Ģu anda 

baĢında olduğu Hükümet yaptı.  

BAġKAN: Evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Mimari Proje YarıĢmaları‟ndan bahsettiniz ve hemen hızlıca bir projeden 

bahsedeceğim. Sonra da yavaĢ yavaĢ… Evet, demiĢ ki Sayın BaĢkan, “Evet Kemeraltı‟yla ilgili Mustafa 

Başkan 137 milyon lira bütçe ayırdık.” dedi. „„Bu sadece Kemeraltı‟na yapılacak çalışmalarla ilgili ama 

150 milyon bunun alt yapısı için ayrıldı, tüm Kemeraltı‟nın alt yapısı böylece yenilenmiş olacak.” gibi 

bir ifade kullandı. Kıymetli ArkadaĢlar, dün yağmur yağdı, “Artık Kemaraltı‟nda su baskını 

olmayacak.” diyen Tunç Bey‟in dün Kemeraltı‟na gitmesini isterdim.  

BAġKAN: Bugün oradaydım, sabah.  

ÖZGÜR HIZAL: Dün gitmenizi isterdim… 

BAġKAN: Dün gittim, gördüm. 

ÖZGÜR HIZAL: Çünkü dün orada Sayın BaĢkan, dün orada, çünkü… 

BAġKAN: Bütün Kemeraltı‟nı dolaĢtım.  

ÖZGÜR HIZAL: Su baskınları vardı Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: Bir kiĢi Ģikâyet etmedi.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, su baskınları vardı. Bugün gittiğiniz içinde ayrıca Kemeraltı Esnafı için 

teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan‟ım ama keĢke dün gitseydiniz. Evet, az önce… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Cenap Bey mi gitmiĢ? GörmüĢtür 

herhalde Cenap Bey. Evet. Sayın BaĢkan 1-2 dakika eklersiniz herhalde diye düĢünüyorum. 

BAġKAN: Tabii tabii, buyurun, buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet. Az önce saydığım ve sayamadığım, vakit olmadığından dolayı sizlere 

anlatamadığım, söyleyemediğim birçok hedefleriniz vardı, birçok vaatleriniz vardı ama dediğim gibi 

bunların hiçbiri yapılamadı. Gençlik Merkezi yaptınız mı mesela? BitmiĢ bir Gençlik Merkezi‟niz var 

mı? Yok. Bir kütüphane yaptınız mı? Yok. Bir yurt yaptınız mı? Evka-3‟te hani bir yurdunuz var ya 

meĢhur 5 yıldır bitiremediğiniz, yok. Selçuk‟taki aktarma merkezini, garajı yaptınız mı? Bitirdiniz mi? 

Hayır. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Gerçekten çok merakla soruyorum ne yaptınız arkadaĢlar? Evet, bugün 

zaten var olan, revize ettiğiniz bir yeĢil alan. Ama sizin söyleminize göre 2,5 milyon metrekare yeĢil 

alanın herhalde bu yılda, bu yıl içerisinde yarısının yapılmıĢ olması gerekiyordu, 1,2 milyon metrekare. 

YapılmıĢ mı? Hayır. 20 Masal Evinden bahsediyorsunuz, hâlâ yapacağız, edeceğiz, baĢladık diyorsunuz.                

6 Masal Evi yapmıĢsınız ya da 8 Masal Evi yapmıĢsınız, iki tanesi de ilçe. Masal Evi dediğiniz nedir 

arkadaĢlar? Ġzmir BüyükĢehir Belediye Bütçesi‟yle 1 yılda bütün ilçelerde aynı anda yapılabilecek bir 
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Ģeydir, aynı anda yapılabilecek bir Ģeydir. En azından Ģu örneği vereyim; Bayraklı‟da bir maliyetiniz 

olmadı, var olan binaları aldınız Masal Evi yaptınız. Öyle değil mi? Sıfırdan bir inĢaat bile yapmadınız. 

Daha ne anlatıyorsunuz? Buna ne derler masal anlatıyorsunuz derler arkadaĢlar. Evet, Ģimdi birkaç veri 

daha vereceğim, ondan sonra da yavaĢ yavaĢ kapatacağım arkadaĢlar. ġimdi, Sürdürülebilir Enerji ve 

Ġklim Eylem Planına bir bütçe ayırmıĢsınız arkadaĢlar. Ġklim krizinden bahsediyorsunuz, iklim krizinden 

bahsederken mevcut bizce doğru olmayan birtakım tarımsal faaliyetleri eleĢtiriyorsunuz, Ģu Ģu ürünler 

ekilmesin, vesaire falan diyorsunuz ama 700 lira bütçe ayırmıĢsınız, eylem planı için. 700 lira. Ġklim 

DeğiĢikliği ve Temiz Enerji Faaliyetlerini yürütülmesi için ayrılan bütçe, toplamda 6 milyon arkadaĢlar, 

bir önceki Meclis Toplantısında bütçe görüĢmesinde güneĢ enerji santralleriyle ilgili, temiz enerjiyle 

alakalı ifadelerimizi Sayın BaĢkan kabul etmiĢti. “Haklısınız, yetersiz.” demiĢti. Ne yaptınız? Geçen yıl 

da 4 milyon ayırmıĢsınız, bu yıl da 6 milyon ayırmıĢsınız, ortada ne var? Hiç. Bak çok net söylüyorum, 

hiç. Bilimden bahsediyorsunuz, gençlerden bahsediyorsunuz, AR-GE ve Ġnovasyona ayırdığınız bütçe 

bu yıl, 1,2 milyon. Bu konuda Hakan Bey sürekli dile getirdi, sürekli dile getirdi. “Haklısınız.” dediniz, 

“Arttıracağız ve yapacağız.” dediniz, bu yıl da ayırdığınız bütçe 1,2 milyon, geçen yılda 1 milyondu. 

Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aslında biz hiçbir Ģey yapmacağız, iĢ olsun diye bu iĢleri 

yapıyoruz. ĠĢte bu bütçe böyle esasında, Kıymetli ArkadaĢlar, içi boĢ, altı boĢ ve gerçekçi olmayan bir 

bütçe. ġimdi hemen toparlıyorum Sayın BaĢkan. Tabii 25 milyar harcanmıĢ, harcanmıĢ, bu para bir 

yerlere harcanıyor değil mi? Bu para yatırımlara gitmiyor, Ģuraya buraya gitmiyor ama bir yerlere 

gidiyor. Nereye gidiyor? Mesela bir Sanal Maraton yapmıĢsınız, Sanal Maraton, 70 bin Euro vermiĢsiniz 

arkadaĢlar. O sistem çalıĢmıyor, o sistem çalıĢmıyor, çok havalı bir sistem olduğunu söylediniz, sanal 

maratondan bahsettiniz çalıĢmıyor. Mesela çatı onarımı yapmıĢsınız, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

binası yok, Ģu anda hizmet verdiği noktada bir çatı onarımı yapmıĢsınız. 3 milyon para vermiĢsiniz, dün 

ben Komisyon Toplantısındaydım, Komisyon Toplantısında Ģöyle sırtımı döndüm bir baktım, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin çatısı akıyor arkadaĢlar, çatısı akıyor, bak bu hiç abartılı bir ifade değil, 

mesai bitimine yakın yağmur da Ģiddetlenince çalıĢan arkadaĢlarımız ne yapsınlar? Bilgisayarların ve 

yazıcıların üzerlerine, naylonla örttüler arkadaĢlar, burada da 3 milyon onarım gideri var. Deprem 

konutlarıyla ilgili performansı sıfır olan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapsın elbette ki yapsın, Deprem 

Anıtı yapmıĢ, Heykel Sayma Ġhalesi yapmıĢ, heykel yapmayı geçtik, sayma ihalesi yapmıĢ, Trafik 

Konisi Koyma Ġhalesi yapmıĢ. TÜLOV denilen bir vakfa, ki sizin siyasi partinin bir yan kuruluĢu gibi 

olan bir vakıf, içerisinde sizin siyasi partinin Milletvekillerinin, Genel BaĢkan Yardımcılarının olduğu 

bir vakfın, Ġzmir‟deki programını finanse etmiĢ, etmiĢ de etmiĢ. Sonra da geliyoruz diyoruz ki, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin neden, neden yatırım odaklı bütçesi yok? ĠĢte bundan. “Biz İzmir Büyükşehir 

Belediyesi‟nin borcunun 10 milyar neden oldu?” diye sormuyoruz arkadaĢlar. “İzmir Büyükşehir 

Belediyesi‟nin borcu 10 milyar olmuşken bunun karşılığı olarak siz ne yaptınız?” diyoruz. “Yatırım 

neden yapmadınız?” diyoruz. Çünkü siz borcu borçla kapatmaya çalıĢıyorsunuz. Ġç borçlanma hesabına 

bakın, Ģimdi vaktinizi almak istemiyorum, borcu borçla kapatmaya çalıĢıyorsunuz, Kıymetli ArkadaĢlar. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yine, tabii artı borçla, 

fazla borçla, doğru söylüyorsunuz… Yine… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Toparlıyorum Sayın BaĢkan. Sayın ÖZUSLU geçen 

yıl, geçen yıl, Ankara BüyükĢehir Belediyesi MHP Grup BaĢkan Vekili‟nin Ġzmir‟le ilgili birtakım 

olumlu ifadelerinden bahsetti. Dedi ki; “Kendisi bizi tebrik ediyor, bizi örnek gösteriyor, siz neden böyle 

yapıyorsunuz?” MHP Grup BaĢkan Vekilimiz muhtemelen Ġzmir‟e çok sık gelmediği için, muhtemelen 

Ankara‟da yaĢadığı için, muhtemelen sizin yine reklam, PR çalıĢmalarınıza çok denk geldiği için böyle 

bir açıklama yapmıĢtır. Ama, ama Sayın BaĢkan, ama Ġzmir‟de yaĢayan, Ġzmir‟de siyaset eden, 

Ġzmir‟deki sorunlara kafa yoran, sizinde ittifak ortağınız olan ĠYĠ Parti Ġl BaĢkanı Sayın KIRKPINAR‟ın 

yakın tarihteki bir gazeteye vermiĢ olduğu röportaj. “İZSU‟da işler iyi girmiyor, trafik İzmir‟de sorun, 

arka mahallelere yatırımı yeterince yapılmıyor.” Kendisine sorun arkadaĢlar. Siz Ankara‟dan bir örnek 

verdiniz, ben Ġzmir‟den bir örnek veriyorum. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi demek ki kısaca arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan 2 dakika daha müsaadenizi isteyeceğim ve bitiriyorum, 2 dakika 

daha. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, oylama 

kısa süreceği için arkadaĢlar.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Evet. Demek ki, demek ki, demek ki arkadaĢlar, Belediyecilik iĢi, yöneticilik iĢi 

böyle mazeret üretme, bu mazeretlerin arkasına sığınarak bazı baĢarısızlıkları örtme iĢi ve yeri değildir. 

Siz tüm zor koĢullara rağmen iĢ üretebiliyor musunuz? Asıl mesele bu. Evet, Türkiye‟de Pandemi‟nin 

yıkıcı etkilerini gördük. Evet, Türkiye‟nin uluslararası iliĢkiler noktasında artan iddialarından dolayı 

bazı noktalarda sınandığını da gördük ama bütün bunlara rağmen, bütün bu dalgalanmalara rağmen, 

Hükümet, makro ve mikro ölçekte vatandaĢa yapması gereken bütün yatırımları yapıyor, Az önce AKM 

örneğini verdim, KeĢke sizde Opera Binası‟nı yapsaydınız... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Evet, evet. ġimdi, Ģimdi Sayın CumhurbaĢkanı‟mız, Sayın CumhurbaĢkanı‟mız, 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı iken, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı iken bırakın, bırakın 

yurt dıĢı kaynaklı bir krize, bırakın Pandemi gibi yıkıcı etkiye sahip bir meseleye, tamamen o dönemin 

siyasi iktidarının beceriksizliğinden dolayı bir kriz ortamında, bırakın ek bütçe almayı, bırakın ek bütçe 

almayı, mevcut bütçesini dahi tam alamazken Ġstanbul gibi bir Ģehrin, Ġstanbul gibi bir Ģehrin trafik 

altyapı, çevre, hava kirliği ve birçok sorununu 4 yıl gibi bir sürede çözdü arkadaĢlar, 4 yıl gibi bir 

sürede.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ĠĢte icracılık tam da budur arkadaĢlar, icracılık tamda budur arkadaĢlar. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, evet.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, Sayın BaĢkan hemen hemen bitiriyorum. 

BAġKAN: Bitirelim, 55 dakika oldu.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bu mazeret siyasetinizi, bu mazeret siyasetinizi iki kıyasla örnekleyeceğim 

arkadaĢlar, iki kıyasla örnekleyeceğim. 

BAġKAN: Evet, evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ÖZGÜR HIZAL: Ġki kıyasla örnekleyeceğim.  

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Bir dakika, evet toparlayın, arkadaĢlar lütfen bitiriyor, evet, evet Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet. Sayın BaĢkan Biz Mustafa Bey‟e müdahale etmedik, rica ediyorum. 

BAġKAN: Tamam ama siz de bitirin artık Özür Beyciğim haydi. 

ÖZGÜR HIZAL: Bitireceğim Sayın BaĢkan‟ım bitiyor, tamam. Evet, bu mazeret siyasetinizi iki 

kıyasla örneklendireceğim Kıymetli ArkadaĢlar. 30 Ekim‟de deprem oldu, 30 Ekim Depreminden sonra 

biz Hükümetin bir temsilcisi olarak, temsilcileri olarak Pandemi vardı, döviz kurunda dalgalanmalar 

oldu, ihaleye firmalar giremiyor diye bir mazeret ortaya koymadık. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Bir mazeret ortaya koymadık, bir mazeret ortaya koymadık ve bugün Ġzmir‟in en 

büyük kentsel dönüĢüm projesi Ģu anda Bayraklı‟da yapılıyor ve 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, bir yıl 

gibi kısa bir süre içerisinde 700‟den fazla, 700‟den fazla konut tamamlandı. Hak sahiplerine Cuma günü 

Sayın CumhurbaĢkanımızın katılımıyla teslim edilecek, sizleri de davet ediyorum bu vesileyle. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Sizleri de davet ediyorum.Ama siz ne yaptınız Kıymetli ArkadaĢlar? Siz Ģunu 

yaptınız; siz kendi evinizi, çatısı akan Belediye Binanızın dönüĢümüyle alakalı 1 yıl boyunca anca bir 

rapor ortaya koyabildiniz, bir rapor, keĢke bu dönüĢümü yapabilseydiniz arkadaĢlar. 
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BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: ĠĢte durum ortada, evet Kıymetli ArkadaĢlar. 

BAġKAN: Toparlayın lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Peki, toparlayayım Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: 56-57 dakika oldu. 

ÖZGÜR HIZAL: Demek ki, demek ki 2022… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: 2021‟den bir farkı yok. 

BAġKAN: Tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Demek ki 2022 yılında da maalesef bütçe içi boĢ, altı boĢ… 

BAġKAN: Peki, tamam. 

ÖZGÜR HIZAL: Yatırımdan uzak, Sayın BaĢkan lütfen rica ediyorum. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan lütfen rica ediyorum. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Yatırımdan uzak bir Bütçe ve Performans, Kıymetli ArkadaĢlar. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Bu vesileyle elbette ki, bu Bütçe Programını, bu Performans Programını hazırlayan, 

önümüze koyan Sayın Bürokratlarımıza ve ÇalıĢanlarımıza teĢekkür etmekle birlikte AK Parti Grubu 

olarak, AK Parti Grubu olarak Bütçe ve Performans Programına “hayır” yönünde oy kullanacağımızı 

Yüce Meclis‟e arz eder, saygılar sunarım. (57 dakika 35 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, sağ olun. Evet Salahattin Bey buyurun. Mustafa Bey 2 dakika benim 

yerimi alın. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Değerli ArkadaĢlar… 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BaĢkan‟ım bir dakika, Değerli ArkadaĢlar Meclis Oturumumuz 

devam ediyor ara vermedik. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Basınımızın Temsilcileri, Ġzmirliler… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet,Milliyetçi Hareket Partisi 

Grubu olarak buradayım. 2022 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Performans Programı, Mali Yılı Bütçe 

Tasarısını görüĢüyoruz ve değerlendireceğim. Ġzmir‟imizin kronikleĢmiĢ sorunlarını çözemeyeceğini 

gördük, Ġzmir‟imizin kronikleĢmiĢ sorunlarını maddeler halinde ifade edeceğim. Bir; deprem, kentsel 

dönüĢüm, trafik, planlama. Evet deprem; 30 Ekim 2020 yılında yaĢanan ve ülkemizi yasa boğan 6.6 

büyüklüğündeki Ġzmir Depremi‟nin üzerinden, evet 1 yılı geçkin bir zaman ya da 1 yıl 1 aya yakın bir 

zaman geçti. YaĢadığımız acı kayıplarımızın gönüllerimize düĢürdüğü ateĢ hâlâ ilk günkü gibi tazeliğini 

koruyor. Ġzmir Depremi‟nde hayatını kaybeden 117 kardeĢimize Allahtan rahmet diliyorum, yakınlarına, 

ailelerine, Ġzmirlilere, Aziz Türk Milletimize bir kez saha baĢ sağlığı diliyorum. Deprem değil, binalar 

öldürür sözünü her zaman hatırlamamız gerekir. Söz konusu depremde yıkılan ve hasar alan binaların 

tamamı ruhsatlıydı. Peki, bu binalar neden yıkıldı? Ġmar planları yapılırken bu bölgelerin zemin sınıfları 

neden göz ardı edildi? Bu binalara yapı kullanım izni verilirken Belediyeler gerekli denetim ve 

hassasiyeti neden göstermedi? Bu konuda CHP Bayraklı Ġlçe BaĢkanı Pınar SUSMUġ Hanımefendi 

Belediyeden uğradığı zararın tazminini istedi. Her ne hikmetse istifalarla görevden alındı. Ġlçe 

Belediyelerinde alınan Meclis Kararlarıyla kısmi emsal artıĢları verilerek bütüncül bir anlayıĢtan uzak, 

lokal çözümler üretildi. Cumhur Ġttifakı olarak vermiĢ olduğumuz Ġzmir‟in tamamını kapsayan Önerge, 

Gündeme dahi alınmadı, sonrasında yapılan açıklamalarla değerlendirileceği ifade edildi. Bu çalıĢmalar 

BüyükĢehir Yönetimi tarafından depremin her sonrasında yapılması gerekliydi. ĠĢte biz bu Performans 
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Programı‟nın Ġzmir‟in deprem sorununu çözeceği kanaatinde değiliz. Kentsel dönüĢüm… Koskoca 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yaklaĢık 1000 konutu dönüĢtürebilmiĢ Ģu ana kadar ve ne yazık ki Ģu 

içinde bulunduğumuz bina, Fuar‟daki Holler olmasaydı BüyükĢehir Belediyesi çadırlarda mı hizmet 

verecekti? Meydanda kalacaktık. Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis, CHP Genel BaĢkanı Sayın 

KILIÇDAROĞLU, Ġzmir ziyaretinde Uzundere‟deki insanlarımızın haklı feryatlarına hepimiz Ģahit 

olduk ama ben size buradan daha vahim bir olayı aktarmak istiyorum. Meclis Üyesi seçildiğim 

Gaziemir, Aktepe-Emrez Mahallerinde henüz daha 112 hektarlık alanın imar planları 1980‟li, 1990‟lı 

yıllardan günümüze gelen planlardır. 2015 yılında yapılan yarıĢma neticesinde 5 eĢit mansiyon ödülü 

verilmiĢtir, yarıĢmanın kazananı belli değildir, hangi planın uygulanacağı belli değildir. Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi yönetimi eski pazar yerinde mülkiyeti kendisine ait iki adanın 1/5000‟lik ve 

1/1000‟lik Ġmar Planlarını 3,5 emsal olarak onaylamıĢtır. Ancak oradaki kardeĢlerimize teklif edilen 

oran 1,5 emsal üzerinden %50 olup, 3,5 emsale oranlandırıldığında oradaki kardeĢlerimize aslında %23 

hak sahipliği teklif edildiği aĢikardır. Biraz önce söylediğimiz deprem mağdurları ile ilgili bir yıldır 

gerekli görüĢmeleri yapmayan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yönetimi kendi arsası söz konusu olunca 

bol keseden emsal vermekte, emsal vermekte bir beis görmemektedir. Bütçede kentsel dönüĢüm için 

ayrılan payların yeterli olmadığı görülmektedir. Yine trafikle ilgili, Ġzmir‟in trafik sorununu artan araç 

sayısına bağlamak, bu sorundan ne kadar bihaber olunduğunun göstergesidir. 1981 yılından bugüne 

kadar yaĢadığım Ġzmir‟de, ulaĢım yollarının ana arterlerinin hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Siz 

araç sayısı arttıkça yeni yollar, yeni güzergâhlar ilave etmezseniz ya da mevcut yolları geniĢletmezseniz 

elbette artan araç sayısı, trafik yoğunluğuna sebep olur. Ayrıca kent içi trafiğinde yeteri kadar battı çıktı, 

köprü ve kavĢak düzenlemeleri yapılması gerekmekte. Yine kent içi trafiğini rahatlatacak önemli 

unsurlardan bir tanesi de yeterli otopark yapılmasıdır. Çünkü otopark bulamayan kardeĢlerimiz 

mecburen aracını yola park edip trafik akıĢını engellemektedir. Allah‟tan zamanında bir çevre yolu 

yapılmıĢ. Fakat bugünün yoğunluğunu kaldıramamaktadır. Merkezi Hükümet tarafından projesi 

hazırlanan ve ÇED Raporu Nisan ayında onaylanan ikinci çevre yolu önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz battı çıktı, köprü ve kavĢak düzenlemeleri için Performans Programında yeterli 

önemin verilmediği görülmekte. Yine planlama, bir kentin sağlıklı büyüyebilmesi ve geliĢebilmesi için 

planlama çok önemlidir. Ġmar, imar planlarını yaparken kentin tarihsel, kültürel, sosyolojik, ekolojik ve 

coğrafi kodlarını iyi okumak lazım. Bu okumalar neticesinde doğru planlama ile kent kimliği 

oluĢacaktır. ġimdi buradan soruyorum; Ġzmir hangi potansiyeli ile ön plana çıkıyor? Tarım mı? Sanayi 

mi? Ticaret mi? Turizm mi? Hangisi? Hepsinden birer parça söz edebiliriz ama kısacası Ġzmir tüm bu 

potansiyellerin neresindedir? Ġzmir tarihi boyunca bir liman kenti olarak ticaret merkezlerinden biriydi. 

Tarımda çok önemli ürünlerin yetiĢtiği alanlara sahipti, sahipti, doğal ve coğrafi güzellikleri ile her 

zaman bir cazibe merkezi oldu. Bugün Ġzmir‟e liman kenti diyebilir miyiz? Ya da ticaret konusunda 

yeterli potansiyele sahip midir? Ġzmir‟deki turizm anlayıĢı insanların sahip olduklarından, sahip 

oldukları konutlardan ibarettir. Turizm gelirleri bakımından pastadan payına düĢeni alamamaktadır. Tam 

bu söylediklerim Ġzmir‟in bütüncül bir plan anlayıĢı olmadan ve tarihsel kodları dikkate alınmadan 

yapılan imar planlarıdır. Son dönemde Turizm Bakanlığı tarafından ÇeĢme merkezli yapılan planları 

çok kıymetli buluyorum. Ġzmir‟in turizm kazanımında çok önemli bir eĢik olduğunu düĢünüyorum. 

BütünĢehir Yasası çıkmadan önce Ġlçe ve Belde Belediyeleri kendi Meclislerinde imar planı yapma 

yetkisine sahipti. Ġzmir ilinin mülkiyet sınırlarının Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırı olarak kabulünden 

sonra plan yapma noktasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yönetimine çok önemli bir yetki ve 

sorumluluk verilmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yönetimi yukarıda bahsettiğim kentin tarihsel 

kodlarını, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerini göz ardı etmeden, Ġzmir‟i bütüncül bir plan anlayıĢıyla 

ele almalıdır. Ġzmir‟in diğer sorunlarının da olduğu gibi planlama konularında yeterli hassasiyetlerin 

gösterilmediğinden kanaatle Performans Programı‟nın Ġzmir‟i ülkemize ve uluslararası platformda hak 

ettiği noktaya taĢıyamayacağı görülmektedir. Evet, yine bütçeyle ilgili de somut tespitlerim var. 2022 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçe Tasarısı gerçekleĢme oranlarına baktığımızda 7 milyar 321 bin 400 

TL olan Gelir Bütçesinin %95 civarında gerçekleĢeceği görülmektedir. 2022 Yılı tahmini bütçesinin 

borçlanma dâhil 12 milyar 500 bin TL olacağı görülmektedir. 2022 Yılı Gelir Bütçesi‟nin bir önceki yıla 
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göre %35 arttığı görülmektedir. GeçmiĢ yıllara baktığımız zaman ortalama %20 oranında arttırılan 

bütçenin 2022 yılında gerçekleĢmesi mümkün olmadığı görülmektedir. Performans Programı‟nda 

bulunan hedeflerin gerçekleĢemeyeceği Ģimdiden bellidir. Aynı zamanda 2022 Gider Bütçesindeki bu 

harcama kalemleri ya borçlanarak karĢılanacak ya da yapılamayacak. Belediyemizin gelir, gider dengesi 

bozulacaktır. Bu gelirleri nereden toplayacaksınız anlamak mümkün değil. Evet, 2022 Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Performans Programı bazı hedeflerini incelediğimde bu hedefler Ġzmir‟in sorunlarını 

çözmekte yetersiz olduğu görülmekte. Örneğin; otogar çevre yolu bağlantısı, viyadük yapım iĢinin 

yalnızca %5‟inin Bornova‟yı birbirine bağlayan tünel ve bağlantı yollarının, yalnızca %17‟si bitirileceği 

hedeflenmiĢ, bu hedef ya da çok oranlar düĢük. Kentsel dönüĢümle ilgili 1340 adet konut hedefi 

konulmuĢ, bu da çok düĢük. Rekreasyon Alanı yapımı bir adet hedeflenmiĢ, yetersiz, nereye yapılacağı 

da belirtilmemiĢ. Alt ve üstgeçit hedefleri, meydan, bulvar ve cadde bağlantı yolları hedef sayıları çok 

düĢük ve nerelere yapılacağı belirtilmemiĢ, muhtelif yapıların yıkılmasına sıfır konulmuĢ. Bu yapılar 

yıkılmayacak mı? Otopark yapım hedefi konulmuĢ, nereye yapılacağı belirtilmemiĢ. Genel olarak 

baktığımızda Ġzmir‟in sorunlarını çözecek hedefler ya da faaliyetlerin yetersiz olduğunu, aynı zamanda 

Gelir Bütçesi‟nde sapma olacağından dolayı gerçekleĢmeyeceği görülmektedir. Ġzmir‟in Opera 

Binası‟nın 2022‟deki gerçekleĢme oranı %25, ġirinyer Parkı yapımı ise %10, çok düĢük. Evet, onun için 

ben de Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin 2022 Yılı Performans ve Mali Yılı Bütçe Tasarısına hazırlayan, 

emeği geçen Bürokratlarımıza, Belediyemize teĢekkür ediyorum ama gerçekten uzak bir tasarı, 

gerçekten uzak bir Mali Yılı Bütçe Hazırlığı, inĢallah Ġzmir‟imiz için hayırlısı olur. Biz… 

Söylediklerimizin tersi olur, hani Ġzmir çünkü daha çok hizmete, daha çok projeye layık bir kent Ġzmir 

ve Ġzmirli. Onun için inĢallah bu kalan 2,5 yıl sürecinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyemiz proje anlamında, 

Ġzmir‟in sorunları anlamında çok büyük atılımlar yapar, bu eksiklikleri kapatır, Ġzmirli de bundan 

memnun olur, razı olur diyorum, teĢekkür ediyorum. (15 dakika 19 saniye) 

BAġKAN: Evet, Salahattin Bey‟e teĢekkür ediyoruz. Kemal Bey buyurun lütfen.  

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin Değerli Birim 

Amirleri, Basınımızın Saygın Temsilcileri, hepinizi ĠYĠ Parti Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli ArkadaĢlarım, bugün önemli bir gün. Ben Öğretmenlerimizin Gününü de kutlamak istiyorum. 

2022 Mali Yılı Bütçemizi görüĢüyoruz. Bütçe hakkında, Bütçe Komisyonu BaĢkanımız Bülent 

KardeĢim geniĢ kapsamlı bizi bilgilendirdi, proje baĢlıkları anlamında, parasal büyüklükler anlamında, 

geniĢ kapsamlı bir sunum yaptı. Mustafa ÖZUSLU KardeĢim, Grup BaĢkan Vekili Cumhuriyet Halk 

Partisi, dünya ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirdi özet olarak. Ekonomik sıkıntılara 

dikkat çekti, daha iyi bir Türkiye arzusunu dile getirdi. Özgür HIZAL KardeĢim, AK Parti Grup BaĢkan 

Vekili, bütçenin yatırımlar yönünden bir değerlendirmesini yaptı, hizmet odaklı bir bütçe beklentisini 

dile getirdi. Yapılan istenen büyüklüklerin olmadığını dile getirdi, altyapı, ulaĢım, trafik konularında 

gereken önemin verilmediğini dile getirdi, verilen vaatlerin uyulmasını dile getirdi. Kentsel 

planlamalara gereken önemin verilmesini dile getirdi, gerçekten makro düzeyde bu düĢüncelerini dile 

getirdi. Tabii ki bu düĢüncelerine de gerek Belediyemiz, gerek diğer kesimde bulunan Grupların dikkate 

almasında büyük fayda var, yarar var. Salahattin ġAHĠN KardeĢim, Milliyetçi Hareket Partisi adına 

Grup BaĢkan Vekilimiz özellikle kentsel dönüĢüm, planlama konularına dikkat çekti, bu konuya önem 

verilmesini hatırlattı. Trafik sonunun, kent vizyonunun yükseltilmesi konusunda düĢüncelerini dile 

getirdi. Değerli ArkadaĢlarım, 2020-2024 Yılı Stratejik Planı doğrultusunda BüyükĢehir Belediyemiz 

gerçekten özverili bir çalıĢma sergilemekte. Dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu sıkıntılı 

dönemlerde birtakım gecikmeler, birtakım aksaklıklar her zaman olmuĢtur, olabilirde ama burada iyi 

niyetli bir çalıĢma ortamı sergilemekte Ġdaremiz. Belirttiği projeleri de 2020–2024 Stratejik Planı 

doğrultusunda tamamlayacağına da inancımız tamdır. Yine parantez içinde Özgür KardeĢim Ġl 

BaĢkanımızın kentin trafiği konusunda çevre mahallere hizmeti konusunda bir düĢüncesini dile getirdi. 

Değerli Ġl BaĢkanı‟m, BaĢkan‟ımın çalıĢmalarının daha hızlanması anlamında düĢüncelerini, yani o 

çalıĢmaların yapılmadığı anlamında bir düĢünce dile getirmedi. Çevre mahallelere de gereken hizmetler 

yapılıyor, bugün Ġzmir‟in üç tane ortak ilçesini kapsayan büyük bir eseri açtık, o eser tamamen üç tane 

ilçemizi kapsayan çevre mahallere hizmet veren bir proje. O anlamda da emeği geçenleri kutluyorum, 
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sonuç olarak bütçe hizmet odaklı, gerekenler de yapılacaktır bu sıkıntılı dönemlerde. Biz ĠYĠ Parti 

Grubu adına bu Bütçeye emeği geçenlere teĢekkür ediyoruz, “olumlu” yönde de oy kullanacağımızı 

bildiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. (4 dakika 16 saniye) 

BAġKAN: Evet, çok teĢekkür ediyoruz. Değeri ArkadaĢlar, ġerif Bey buyurun.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: Sayın BaĢkan‟ım, Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Çok Saygıdeğer Bürokrat 

ArkadaĢlarım, Basınımızın Güzide Temsilcileri, bizi izleyen Aydınlık Yüzlü, Demokrat, Cumhuriyetçi 

Ġzmirli HemĢerilerim öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe konusuna geçmeden önce ben de 

BaĢöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK baĢta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler 

Günü‟nü öncelikle kutluyor, umuyor, diliyorum ki intihar eden öğretmenler, kendi iĢinde çalıĢmayıp 

inĢaatta çalıĢıp iĢ kazasıyla ölen öğretmenler son bulur ve umuyorum ki, AK Parti Hükümeti bu 

öğretmenlerin tamamının atamalarını yapar ve biz de onurla, gururla bu öğretmenlerimizle gurur 

duyarız. 2022 Mali Yılı Bütçesini görüĢüyoruz arkadaĢlar. Tecrübeli bir arkadaĢınız olarak bütçe 

okumasını az çok bilirim. Ama Özgür Bey‟i dinlediğimde Faaliyet Raporunu kendi de idrak etti zaten, 

Faaliyet Raporu‟nu tartıĢır bir hale getirdi, Bütçe konusunu hiç getirmiyor. Çok az bir kısmını bütçe 

konusuna getirdi, sebebini anlıyorum. Hükümetin son geldiği durum, ekonominin son geldiği durum 

aman buraya girilmesin, ben konuyu siyaseten ustaca Faaliyet Raporu‟na çekeyim, oralara kimse 

girmesin, arkadaĢ kusura bakma, gireceğiz, hiç, hiç üzülmeyin, gireceğiz arkadaĢ, hepsini konuĢacağız. 

Özgür Bey dedi ki; bir önceki bütçeden de bahsetti, oraya da geleceğim, o bütçeyi de hangi Ģartlarda, ne 

kadar oranda gerçekleĢtirmiĢiz ona da geleceğim. Ama önce 2022 yılının Bütçesinin hani diyorlar; 

“Yatırıma ayrılmamış, hizmete ayrılmamış.” diyorlar, lütfen bütçeyi okuyan ve maliye kökenli 

arkadaĢlarımız var, söylediklerimi lütfen takip etsinler arkadaĢlar. Biz Genel Sekreter Buğra Bey ve 

Bütçe Komisyonu‟na çok güzel bir sunum ve çok güzel bir toplantı yaptık. AK Partili ArkadaĢlarımız ve 

Özgür Bey‟de vardı o toplantıda. Bütün soruları Ģeffaf bir Ģekilde hepsi cevaplandı ve oradan herkes 

doyurucu bilgilerle çıktı ama iĢ siyaset yapmaya gelince arkadaĢ biz de siyaset yaparız, sadece siz değil. 

Onun için önce Ģu bütçeyi bir konuĢalım, sonra siyasete de gireriz. Bir de Kadın Meclis Üyemiz Avukat 

Hanım hakikaten geçenlerde bir Ģey söyledi, dedi ki, “Lütfen donelere bağlı, donelere bağlı konuşalım.” 

Hakikaten çok haklı, donelere bağlı kalıp öyle görüĢ belirtmek lazım. Çünkü burası ciddi bir müessese, 

ciddi bir Kurum, ciddi bir Meclis arkadaĢlar. Ben kitapçığı incelediğimde ve o Toplantıdan aldığım 

verilerle 2022 Yılı Gelir-Gider Taslak Bütçesinin 12,5 milyar lira olarak belirlenmiĢ olup Bütçe 

Önergelerinin stratejik plana belirlenen amaç, hedefe yönelik oldukları, akılcı dağılımının yapıldığını 

görmekteyim arkadaĢlar. Hemen sıralayacağım onları da sizlere. Hani dediler; “Burada hizmet yok.” Bu 

Bütçenin, 2022 Bütçenin, ödemelerden en büyük payı, altyapı hizmetleri almıĢtır arkadaĢlar, lütfen 

kitapçıktan takip edin. Burada da yol, köprü, asfalt, kentsel dönüĢüm ve planlamada kullanılmak üzere 

Bütçenin %34‟ü ayrılmıĢtır arkadaĢlar. Yani bütçemizin, BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi‟nin üçte biri 

buraya ayrılmıĢ, altyapıya ayrılmıĢ arkadaĢlar. Lütfen haksızlık yapmayalım. Ġkincisi, ikinci sırada; 

%24‟lük pay ile ulaĢım ve trafik, çevre-sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetlere ayrılmıĢ %24‟lük kısmı, 

yani bütçemizin dörtte biri. ġahane bir bütçe, Ģahane bir bütçe sıralaması arkadaĢlar. Üçüncüsüne 

geliyorum, üçüncü sırada ise; %15‟lik, %15‟lik oranla sosyal yardımlar ve sosyal projeler yer almak 

üzere bu Ģekilde sıralanmıĢtır. Yani toplamda görüldüğü üzere ödenek düzenleme, kullanılma taslak 

bütçemizin %73‟lük bölümü öncelikli hizmetlere ayrılmıĢtır arkadaĢlar, bütçemizin %73‟lük bölümü. 

Nereye ayrılmıĢ? Altyapıya ve hizmete ayrılmıĢ. Bütçe, belirlenen ödeneklerin finansal dağılımı yine 

titizlikle belirlenmiĢ olup, en yüksek paylar Ģöyle sıralanmıĢ arkadaĢlar. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 

birinci sırada, Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı ikinci sırada, ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Daire 

BaĢkanlığı üçüncü sırada, Raylı Sistemler Daire BaĢkanlığı dördüncü sırada, Yapı ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı beĢinci sırada, bu Bütçe bu Ģekilde düzenlenmiĢ, bu bütçede yatırıma, yapılan iĢlere yer yok 

demek… Hakikaten biraz da vicdanen düĢünmek lazım arkadaĢlar. ġimdi bütçeler biliyorsunuz hepiniz, 

sizlerde takdir edersiniz ki, tercih meselesidir. Halkçı Belediyesinizdir, halkın yanında görmek istersiniz 

kendinizi, böyle %73 oranında yatırımı altyapıya ayırarak, kente ayırarak stratejinizi belirlersiniz ve 

bütçenize de bu rakamları koyarsınız. ġimdi benim önümde hani donelere bakarak konuĢacağız ya 

arkadaĢlar, ben biraz dersime çalıĢarak gelirim genelde Meclis‟e. 2021-2022 AK Parti Hükümeti‟nin 
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Bütçesi var arkadaĢlar. Hani tercih meselesi dedik, kim nereye ne kadar pay ayırıyor diye. 

CumhurbaĢkanlığı Bütçesi 4 milyar 39 milyon. Ne zaman? 2021‟de. ġimdi 2022‟de arkadaĢlar 

CumhurbaĢkanlığı Bütçesi 4 milyar 255 milyon. Tercih ve bunun açılımını… Ġçine de baktım. ĠĢte yeni 

arabalar almaktan tutun, farklı farklı edinimler de var orada. Fakat çok fazla burada sizi bunlara boğmak 

istemiyorum. Sadece dört örnek sunacağım size, hani bizim altyapı ve bu %73 bütçemize laf ediliyor. 

Hükümetin en büyük Bakanlığı, en iĢlev bakanlığı diyelim daha doğrususu, hangisidir arkadaĢlar? 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı. Yani bizim gibi hizmet bakanlığı. 2021‟de kaç paraymıĢ bütçe? 17 

milyar 425 bin liraymıĢ arkadaĢlar. Peki bu sizce, bizim attırdığımız gibi yani %73‟lere getirdiğimiz 

yatırım veyahutta hizmet bütçesini sizce AK Partili ArkadaĢlara da soruyorum, bu bütçe kaç para 

olmuĢtur? 25 milyar mı? 30 milyar mı? Arttırarak gelecek hani bizim bütçemizde attırmadık diyorlar. 

Hemen bakıyorum 2022 UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığının Bütçesi 16 milyar 388 milyon arkadaĢlar. 

Bu bütçeye laf eden zihniyet görüyoruz bak burada, doneler burada. Daha diğer Bakanlıklar da var ama 

“Yahu bu işi hükümetin bütçesine çevirmeyin.” denecek, onun için hiç oraya girmiyorum arkadaĢlar. 

ġimdi… 

BAġKAN: Evet, toparlarsak iyi olur ġerif Bey, 10 dakika yeterli… 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Hemen BaĢkan‟ım toparlıyorum. Ama biraz tabii bütçe konuĢuyoruz… 

BAġKAN: Tabi tabi. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Bütçe konuĢmakta fayda var BaĢkan‟ım. ġimdi Genel Hükümetin Bütçesi, Bütçe 

Giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, Gelir Bütçesi ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon liradır, 

aradaki fark açık, 278 milyar, yani eski parayla 278 katrilyon, arkadaĢlar. Biz nasıl bir, nasıl bir 

Türkiye‟de bu geçmiĢ bütçeleri yapmıĢız ve oranları tutturmuĢuz, oranları da söyleyeceğim Ģimdi. 

ArkadaĢlar, biraz Ģöyle geriye hafızamızı tazeleyelim biraz, çok değil. 2018 Haziran seçimleri, 

hatırlayın. CumhurbaĢkanımız ne dedi? “Verin bu kardeşinize oyu, bu dövizle nasıl mücadele edilir size 

göstereceğim.” dedi. ĠĢte burada arkadaĢlar. Kaç paraymıĢ Dolar? 4.66 lira, o tarihte, Euro 5.41 lira. 

KonuĢulan, vaat verilen o tarihten bahsediyorum ve biz bugünkü gelinen Dolar ve Euro kurunun 

rakamlarını söylememe gerek yok, sürekli değiĢiyor çünkü. Biz nasıl bir ülkede nasıl bir bütçe 

gerçekliği… Onu söyleyeceğim. Özgür Bey‟in söylediğinden yola çıkarak söylüyorum, yoksa ben 

bunlara girmeyecektim, sadece bütçeyi anlatıp inecektim. Biz bu, bu ortamda ve yaĢadığımız bütün 

felaketlere rağmen, yani bu ekonomik kriz baĢta olmak üzere yaĢadığımız tüm felaketlere pandemi, sel, 

orman yangını hatırlayın, deprem, bunların oluĢmasına rağmen 2020 bütçemizin, 2020 bütçemizin 

baĢarı oranı, yani bütçelerde Ģöyledir zaten; önce bakarsınız gerçekleĢme tahmini bütçe koyarsınız, 

sonradan da bütçenin gerçekleĢme oranına bakarsınız. Burada gerçekleĢme oranımız kaç arkadaĢlar? 

%97, 2020‟de. 2021‟de ise arkadaĢlar, yine söylüyorum, hemen söylüyorum, 10 aylık bir veridir bu, 

2021‟in %83, son iki ayı da koyun, bu bütçede bu kadar felakete ve bu kadar yol, Ģeye rağmen, bütün 

olumsuzluklara rağmen %97, %98‟le bitireceğimiz dönemi hep birlikte gururla yaĢayacağız arkadaĢ, 

hepimiz yaĢayacağız, hepimiz. ġimdi Özgür Bey geçen Meclis‟te hemen Ģurada kalktı dedi ki; Sayın 

BaĢkan‟ıma, “Aziz Bey döneminde bütçede, bütçeler daha disiplinli gidiyordu.” daha iyi gidiyordu 

pardon “Ama sizde iyi gitmiyor.” Yahu Aziz Bey döneminde ben bu Meclis‟teydim, bu zihniyet, bu AK 

Parti zihniyeti yine ret veriyordu, yani Ģu an iyi dediklerine yine ret veriyorlardı. ġu an bu bütçenin 

%100 tutturulması garanti olsa dahi yine ret verecekler, ben bunu daha önce söylediğimde arkadaĢlar 

bana kırıldılar. ArkadaĢlar, arkadaĢlar, çok… Benim açımdan söylüyorum, yine yanlıĢ anlaĢılmasın, 

benim açımdan çok önemli değil. Biz, biz Ġzmir‟e ve Ġzmirliye hizmet etmeye geldik, siz istediğiniz 

kadar ret verin. Burası ne Ġstanbul, ne de Ankara Meclisi, burada çoğunluğunuz yok. O açıdan, o açıdan, 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  O açıdan, o açıdan 

lütfen, lütfen ve lütfen, %80‟ini geçirdik, %70‟ini geçirdik ama geliyorsun burada %10‟luk asıl önemli 

bütçe kalemine, Faaliyet Raporuna, ret vereceksin. Ondan sonra bazı Meclislerde de kalkıyor 

arkadaĢlarım, biz yaptık, biz yaptık diyecekler. Bu doğru değil arkadaĢ. Siyaset yaparsanız, bu siyasetin 

en iyisini tecrübeli arkadaĢlarınız olarak biz yaparız. Ama Tunç Bey‟in burada çok demokratik duruĢu, 

sizleri, sizleri önemsediği, oybirliğini önemsediği için konuĢmamaya çaba gösteriyoruz. Ama, ama 

lütfen sizler de, sizler de bu tabloyu görerek bu Ģekilde davranmamanız gerektiğini, birbirimize çok daha 
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sarılmamız gerektiği bir ortamdayız. Gelin birlikte, bu aydınlık yüzlü insanların yaĢadığı bu kenti 

demokrat, bu kenti birlikte yönetelim, siz taĢ koymadan, siz takoz koymadan, siz koysanız da biz zaten 

burayı yönetmeye geldik arkadaĢ. Sizlerle “Birlikte gelin yönetelim.” diyor Sayın BaĢkan‟ımız. Bu 

açıdan siz de gelin birlikte yönetelim arkadaĢlar. Son olarak… 

BAġKAN: Evet. 

ġERĠF SÜRÜCÜ: Ben kredilere geleceğim hemen bitiriyorum Sayın BaĢkan‟ım. Kredilerde yanlıĢ 

ekonomi politikaları sonucu ülkemizde kredi notu düĢüyor, yurt dıĢında kredi bulmakta zorlanıyoruz 

arkadaĢlar, bu bir gerçek değil mi? Hepimiz biliyoruz. Hükümetimiz %5‟le %7 arasında kredi buluyor. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi %3‟le %3,5 arasında kredi buluyor. Yeterli mi? Değil arkadaĢlar. Ben size 

Avrupa‟dan örnek vereyim, doneler elimde. Ġsviçre, borçlanma oranı %0.56, Belçika %0.60, Fransa 

%0.64, Almanya %0.89, Ġsviçre %0.93‟le borçlanıyor arkadaĢlar, aradaki farka bakın ve bunun 

faturasını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bütçesiymiĢ gibi lütfen buralara taĢımayın bu olayı. Varsa, 

bunun faturası bellidir, gelin borçlanmayla ilgili de hemen son bir Ģey söylüyorum, bitiriyorum 

arkadaĢlar. Done, evet hanımefendinin dediği gibi elimizde done var. AK Parti Hükümeti göreve 

geldiğinde Türkiye‟nin dıĢ borcu, 130 milyar Dolar, arkadaĢlar, 2002. 2020 bu TÜĠK verileridir 

arkadaĢlar, 450 milyar Dolar. ġimdi 1 yıllık sadece faiz oranı değil, 1 yıllık kur farkını hesaplayalım, 

girin hepinizde akıllı telefon var. 2021 Ocak ayında Dolar 7,40 kuruĢ kardeĢim, bir girin bakın. ġu an en 

az 5 lira, 5,5 lira fark var. 450 milyar Dolar‟ı çarpın 5‟le,  225 milyar Türk Parası sadece 1 yılda 

Türkiye‟nin bütçesine yük var yanlıĢ politikalardan dolayı arkadaĢlar. ġimdi böyle bir bütçeyi 

oluĢturacaksınız, böyle bir ülkede Türkiye‟yi bu hale getireceksiniz, bu kadar olumlu bir bütçeye de 

kalkıp laf edeceksiniz ve bunun adına siyaset demeyeceğiz. O anlamıyla… 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, evet.  

ġERĠF SÜRÜCÜ: O anlamıyla kesinlikle ve kesinlikle bu bütçe sağlam, ayağı yere basan bir bütçe. 

BaĢta Belediye BaĢkanı olmak üzere emeği geçen tüm Bürokrat ArkadaĢlarıma ve Komisyonda birlikte 

çalıĢtığım arkadaĢlarıma ve tüm Meclis Üyelerine teĢekkür ediyor ve Ġzmir‟imize, Aydınlık Yüzlü 

Ġnsanların Cumhuriyetçi, Demokrat yaĢayan insanların, Ġzmir‟deki hemĢerilerime hayırlı ve uğurlu 

olmasını diliyorum. (18 dakika 32 saniye) 

BAġKAN: Peki, biz de teĢekkür ediyoruz. Evet, söz almak isteyen? Cindi Bey, sonra size vereyim. 

Cindi Bey buyurun. ArkadaĢlar herkes kürsüye gelmeyebilir. Yani onu hatırlatmıĢ olayım, ama arzu eden 

buyursun…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii tabii 

buyurun. Yani oturduğunuz yerden de mikrofon var, seyyar mikrofon size ulaĢtırabiliriz, buyurun.  

CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Bu kürsüden Hüsnü Bey sürekli kendini gösteriyor, bugün de biz gösterelim istedik, laf 

attı geçerken. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Benim reklama ihtiyacım yok. 

CĠNDĠ CAN POLAT: Evet. Bizim de yok çok Ģükür. Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

2022 Yılı Bütçesine baktığımızda gelir bütçesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 yılında Ġzmir‟de 

yapmayı düĢündüğü, planladığı iĢlerin, yatırımların öncelik sırasına göre öncelendiği, hızlandırıldığı 

Gider Bütçesini görüyoruz. Gider Bütçesine baktığımızda, ki göze çarpan en önemli unsur, giderin 

%40‟ının, giderin %40‟ının yatırımlara ayrılmıĢ olduğunu görüyoruz. Yani Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin 2022 Yılı Bütçesinden %40 oranında bir pay yaklaĢık olarak 5 milyar 30 milyon 319 bin 

TL sadece yatırımlara ayrılmıĢtır. Yani bu sebeple bu bütçeye yatırım bütçesidir desek doğru ve yerinde 

olur diye düĢünüyorum. Çok ciddi bir ekonomik krizin yaĢandığı bir ortamda, iĢsizliğin ve fakirliğin bu 

denli arttığı, doğal afetlerin yaĢandığı ve Pandemi‟ye rağmen, Pandemi‟ye rağmen giderden %40 payın 

sadece yatırımlara ayrılmıĢ olması bile tek baĢına, baĢlı baĢına bir baĢarıdır. ArkadaĢlarımız ifade etti. 

Bunun neden bir baĢarı olduğunu da rakamlar vererek sizlerle paylaĢacağım. Örneğin 2021 yılında 

Merkezi Hükümetin merkezi bütçeden yatırımlara ayırmıĢ olduğu pay %7‟dir. 2022‟de bu %7,5 olarak 

düĢünülüyor. Merkezi Hükümetin merkezi bütçeden bütün Türkiye‟de %7–%7,5 oranında yatırımlara 

pay ayırmayı düĢündüğü bir süreçte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bütçesinden %40 oranında bir payı 

yatırımlara ayırması evet bir baĢarıdır. Bir baĢka baĢarısı da bu bütçenin irdelediğimizde, biraz önce 
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arkadaĢım ifade etti. Bu bütçeden %34 oranında bir pay da altyapı yatırımlarına ayrılmıĢtır. Trafik 

sorunu var, evet bu Ģehirde trafik sorunu var, yaĢanıyor. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi öz kaynaklarıyla, 

imkânlarıyla hem trafikte yaĢanan sorunu, hem ulaĢım sorununu, hem toplu taĢıma sorununu çözmek 

için gayret ediyor, çalıĢıyor, çaba sarf ediyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hepimizin bildiği gibi Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi bu sorunu çözmek için Ġzmir‟i demir ağlarla örüyor, 2022 yılında da örmeye 

devam edecek. Ben elimizdeki Bütçe Taslağı ve Performans Programı‟nı inceledim. Sizlerde 

incelerseniz, incelerseniz ulaĢım alanında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2022 yılında neler 

yapacağını göreceksiniz. Benim yapmıĢ olduğum çalıĢmada sadece baĢlıklar halinde sıraladığımda üç 

sayfa sürdü. ġimdi ulaĢım ve toplu taĢıma alanında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2022 yılında 

yapacağı bu iĢleri saymaya kalksam zaten sürem yetmeyecek. Dikkatlice irdeler, inceler iseniz, neler 

yapılacağını göreceksiniz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 2022 yılında sadece ulaĢım ve toplu taĢıma 

sorununu iyileĢtirmek anlamında yatırmıĢ olduğu pay 1,5 milyar TL‟nin üzerindedir. ġimdi neler 

yapılacağını baĢlıklar halinde birkaç tanesini sizlerle paylaĢacağım. Örneğin; ne yapacak Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2022 yılında? Ġhalesini yapmıĢ olduğu, proje, uygulama projelerini baĢlatmıĢ 

olduğu Karabağlar-Gaziemir Metro Projesi‟nin ki %70‟i tamamlanmıĢ, 2022 yılında tamamlayacak. Ne 

yapacak? Lale Mahallesi, ĠZBAN Ġstasyonu‟nu yapacak. Otogar-KemalpaĢa Hızlı Raylı Sistem 

Hattı‟nın uygulamaya esas kesin projelerinin ihalesini 2021 yapıldı, 2022 yılında devam edecek ve 

bitirilecek. Yine Örnekköy-Yeni Girne Tramvay hattının uygulamaya esas projeleri gene baĢladı, devam 

ediyor, bitimine müteakip de yapımına geçilecek. Çiğli Tramvay Hattı devam ediyor, Narlıdere Metrosu 

devam ediyor, Narlıdere Metrosu‟na 2022 yılında bütçeden ayrılan pay 650 milyon TL‟dir arkadaĢlar. 

650 milyon TL sadece Narlıdere Metrosu‟nun yapımına ayrılmıĢtır. Biri Narlıdere‟de, diğeri 

Halkapınar‟da olmak üzere iki büyük Hızlı Ray Sistem Araç Depolama Tesisi yapılacak 2022 yılında. 

2022 yılında Buca Metrosu‟nun temeli atılacak ve baĢlanacak. Menemen‟de ĠZBAN hattı kapsamında 

yapılan karayolu üstgeçidinin yapımı devam edecek 2022 yılında. Yine 2022 yılında Bayraklı‟da 2 adet, 

Konak‟ta 2 adet, KarĢıyaka‟da bir adet, toplam 5 ayrı noktada Kapsamlı Otopark Alanı Düzenlemesi ĠĢi 

yapılacak. Değerli ArkadaĢlar son 2 yılda, 2,5 yılda Ġzmir‟de yapılan otopark sayısı, yapılıp hizmete 

sokulan otopark sayısı 5520 adettir. Yine 2022 yılında YaĢayanlar KaraYolu Geçidi, Gaziemir Hava 

Eğitim Yolu TaĢıt Üst Geçidi, Ege Mahallesi KavĢağı, MürselpaĢa Karayolu Alt Geçidi, Buca, Bornova 

tünelinin yapımı devam edecek. ArkadaĢlarımız diyor, “Yatırım yapılmıyor, alt yapıya yatırım yok, bu 

bütçe nereye harcanıyor?” diyor. ĠĢte buralara harcanacak, buralara harcanıyor. Yine ne yapılacak? 

Kiraz‟da Suludere Çayı üzerine, Torbalı‟da Torbalı Deresi, Menderes‟te Sarıçay, Bayraklı‟da, 

KemalpaĢa‟da, Kınık‟ta, Gaziemir‟de Irmak Deresi, Seferihisar‟da Karakoç Deresi üzerine toplam 8 

adet karayolu köprüsü yapımı gerekleĢtirilecek, bu bütçeyle 2022 yılında. Bayraklı, Bornova, Konak, 

Karabağlar, Menemen, Çiğli ilçelerinde toplam 7 adet Yaya Üst Geçidi yapılacak. Kemeraltı Projesi 

devam ediyor, bu proje kapsamında sokak iyileĢtirmeleri yapıldı, projesi tadil ediliyor. Burada kazı 

miktarının azaltılmasıyla ilgili bir öngörü var. Bu da 2022 yılında devam edecek. Yani, yani nedir? Yani 

Ġzmir‟in altyapı sorununu da, ulaĢım sorununu da, toplu taĢıma sorununu da diğer bütün sorunlarını da 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapmıĢ olduğu yatırımlarla çözüm buluyor. Belediye yapması gerekenleri 

yapıyor, yetmiyor evet arkadaĢlarımızın konuĢtuğu o Hükümetin yapmadığı yapamadığı hizmetleri de 

Ġzmir de kendi bütçesi ile yapıyor. Bunu niye söylüyorum? Bir örnek vereceğim. Değerli ArkadaĢlar, 20 

yıldır süregelen AK Parti Hükümetlerinin Ġzmir‟de merkezi bütçeyle Bakanlık eliyle yapmıĢ olduğu 1 

metre metro hattı yoktur, evet 1 metre metro hattı 20 yıl süre gelen AK Parti Hükümetleri döneminde 

Ġzmir‟de yapılmamıĢtır. Peki bize özdeĢ Ģehirlerde ne yapılmıĢ? Ġstanbul‟da, Ankara‟da yerelde 

iktidarda oldukları dönemlerde, dönemlerde merkezi bütçeden Bakanlıklar eliyle binlerce, binlerce 

metre metro hattı yapılmıĢtır. Ġzmir‟e, Ġzmir‟e neden yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Soruyorum. 

ArkadaĢlarımızın cevap vermesini istiyorum. Bize özdeĢ Ģehirlere yapılıyor da Ġzmir‟e neden 

yapılmıyor? Ġzmirli vergisini ödemiyor mu? Ġzmirli vergisini ödüyor, Ġzmirli hem de vergisini iyi 

ödüyor. Ġzmir Türkiye Genel Bütçesine katkı sağlayan iller arasında ilk üç sırada. ArkadaĢlarımızda 

söyledi, her yıl ya ikinci, ya üçüncü sırada. Peki yatırımlarda 70., 80., 60. sıralarda, yani sonlarda. Ġzmir 

cezalı, Ġzmir cezalı. Bakın bir rakam vereceğim. Bunlar resmi rakamlar, konu daha iyi anlaĢılacak 
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Değerli ArkadaĢlar. Ġzmir‟e negatif yönde yapılan ayırımcılık daha net anlaĢılacak. 2021 yılında 

Ġzmir‟in merkezi bütçeye sağlamıĢ olduğu katkı,71 milyar 495 milyon 264 TL‟dir. Buna karĢılık 2021 

yılında merkezi bütçeden Hükümet eliyle Ġzmir‟e yapılan yatırım 1 milyar 333 milyondu. Yani 79 

milyar veriyor Ġzmir, 1 milyar 333 milyon geriye alıyor. Yapılan yatırımın yetmiĢte biri, altmıĢta biri 

Değerli ArkadaĢlar. Yine 2021 yılında Merkezi Hükümetin merkezi bütçeden illere göre vatandaĢa, 

illerde yaĢayan vatandaĢlarımıza yapmıĢ olduğu yatırıma baktığımızda Ġzmir‟de, Ġzmirlinin durumu 

burada da vahim maalesef. Örneğin, örneğin; 2021 yılında, 2021 yılında Merkezi Hükümetin Ġzmir‟de 

yaĢayan bir vatandaĢımıza, vatandaĢ baĢına yapmıĢ olduğu yatırım miktarı 303 TL‟dir, kuruĢunu 

saymıyorum. Yani merkezi Hükümet 2021 yılında Ġzmir‟de yaĢayan bir vatandaĢımıza 303 TL yatırım 

yapmıĢ. Peki, Trabzon‟daki vatandaĢımıza 1894 TL, Kastamonu‟dakine 1845 TL, Elazığ‟dakine 1616 

TL böyle gidiyor. Elazığ‟dakine, Kastamonu‟dakine, Trabzon‟dakine 1600 lira, 1700 lira, 1500 lira kiĢi 

baĢı yatırım yapan Hükümet Ġzmir‟de 303 TL yapmıĢ, 2021 yılında. Biz diğer illerde vatandaĢlarımıza 

yapılan yatırıma karĢı çıkmıyoruz. Yapılsın, mümkünse daha fazlası da yapılsın ama Ġzmirli neden ayırt 

ediliyor, ayrıĢtırılıyor, ötekileĢtiriliyor, soruyorum? ġimdi Belediyenin mali durumu… Sanki ülkede her 

Ģey güllük gülistanlık, herkes kazanıyor, fakirlik yok, yoksulluk yok, döviz düĢüyor, yükselmiyor, 

efendim doğalgaza elektriğe zam gelmiyor, peki böyle mi? Değil. Peki, Ġzmir‟in ülke içinde bulunduğu 

genel durumdan ayrı tutmak mümkün mü Ġzmir‟i? O da değil. Bakın arkadaĢlar Türkiye 1990 yılında  

G-20‟ye girdi, geliĢmiĢ en büyük 20 ekonomi içerisine girdi, hedef ilk 10‟du, öyle konmuĢtu, 30 yıl 

geçti 20 yıllık AK Parti hükümetleri dönemlerinde, izlemiĢ olduğu yanlıĢ politika ve yönetimin 

neticesinde ülkenin gelmiĢ olduğu sıralama 21‟dir. Evet, 30 yıl sonra 21. sıraya geriledik arkadaĢlar. 

Hedef 10‟ken, 21. sıraya geriledik. Peki, bu durumdan, bu durumdan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

bütün bu geliĢmelerden, bu olumsuz tablodan etkilenmemesi mümkün mü? Sizlerin takdirine 

bırakıyorum. Her Ģeye rağmen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mali durumu ülke ekonomisiyle 

kıyaslanamayacak kadar iyi sağlam, sağlıklı ve güçlü olduğunu görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? 

Bunu 2022 yılında Bütçesinden, Gider Bütçesinden, yatırımlara ayırdığı %40 paydan anlıyoruz, altyapı 

yatırımlarına ayırmıĢ odluğu %34 paydan anlıyoruz. Belediyenin borcu artıyor, malum, kur krizi, 

artıyor, yani böyle bir kur krizinin yaĢanmıĢ olduğu bir dönemde, belediyenin de borçlarının yükselmesi 

noktasında etkilenmemesi gibi bir durum söz konusu mu? Bakın Değerli ArkadaĢlar, Dolar kurundaki 

bir kuruĢluk artıĢ durumunda Türkiye‟nin borcu 4.3 milyar TL artıyor. Yani her bir kuruĢ arttığında 

Türkiye‟nin dıĢ borcu, 4.3 milyar TL artıyor. Merkez Bankası‟nın bir önceki faiz kararı öncesinde, 

öncesinde 3 lira o günden bugün arasında Merkez Bankası‟nın son faiz kararını aldığı süreçteki Dolar 

kur‟u 9.28‟di, bugün ben en son baktığımda 12.40‟tı, oynuyor, bilemiyorum, eğer 12.40‟da hâlâ 

duruyorsa ki öyle diye düĢünüyorum, o zaman o faiz kararının aldındığı günden bugün arasında 3 lira 12 

kuruĢ artmıĢ, yani Türkiye‟nin dıĢ borcu yaklaĢık 1 aylık süre içerisinde 1 trilyon 341 milyar TL arttı. 

“Bunun sebebi,bunun sebebi Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler mi?”“Ġzmir Belediyesi mi?”“Ġzmir 

Türkiye‟nin dıĢında bu ekonomiden bağımsız bir yer mi?” diye soruyorum. Haliyle Hükümetin bu yanlıĢ 

tutum ve politikalarından Ġzmir Belediyesi de etkileniyor. Değerli ArkadaĢlar, TÜĠK verilerine 

göre,TÜĠK verilerine göre Türkiye‟de 7 milyon 578 bin 123 kiĢi asgari ücretin üçte biri kadar gelir elde 

ediyor. Yani Türkiye‟de 7 milyona aĢkın kiĢi 2850 liranın üçte biri kadar kazanç sağlıyor ve bu kazançla 

geçinmeye çalıĢıyor. Yani, yani ne oluyor? Yani her geçen gün ülke olarak fakirleĢiyoruz. ĠĢte Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi sadece yatırım yapmıyor, Sadece yatırım yapmıyor, fakirleĢen vatandaĢı… 

BAġKAN: Evet Cindi Bey toparlarsak lütfen,13 dakika oldu, evet.  

CĠNDĠ CAN POLAT: Toparlıyorum BaĢkanım.Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi iĢte bu fakirleĢen halkın 

da yanında duruyor. GeçmiĢ yıllarda 25-30 bin kiĢiye yapılan sosyal yardım sayısını 2022 yılında 100 

bin kiĢiye çıkarmayı hedeflemiĢtir. Sadece sayıyı arttırmıyor, sadece sayıyı arttırmıyor, yardımın 

miktarını ve çeĢidini de arttırıyor. Peki ne yapıyor? Barınmadan tutun da, beslenmeye kadar imkânların 

el verdiği kadarıyla eğitim ve sağlıkta Belediyemiz yoksul vatandaĢımızın yanında durmaya devam 

ediyor, Ġstihdam yaratmaya çalıĢıyor. ÇalıĢanlarına en iyi maaĢı vermeye çalıĢıyor. Kentin sosyal ve 

kültürel hayatına canlılık getirmek için yatırım yapıyor, faaliyetler düzenliyor, ayrıĢtırılan, fakirleĢtirilen 

ve yanlıĢ yönetim politikalarıyla yoksullaĢtırılan vatandaĢın yanında duruyor Ġzmir BüyükĢehir 
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Belediyesi. Kırsalda çiftçinin ve hayvancılıkla uğraĢan vatandaĢımızın, merkezde esnafımızın kısacası 

Ġzmir‟de ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya çalıĢıyor Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi.Ben son olarak 

Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar, 2022 yılı Bütçesinin Ġzmir‟e hayırlı olmasını diliyor, saygılar 

sunuyorum. (14 dakika) 

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyoruz. Erhan Bey söz istemiĢti, buyurun, ondan sonra Hakan Bey size 

vereyim, sonra sizlere. Değerli arkadaĢlar çok konuĢmak isteyen arkadaĢımız var, mümkünse 10 dakika 

ile sınırlı tutmaya çalıĢalım, yoksa gece 24.00‟ü de geçme ihtimali olabilir, 10 dakikayla mümkünse, 

sizdeyim buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, ben Komisyon Üyesi olarak… 

BAġKAN:Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Lehte ve aleyhte Yönetmelik gereği 20 dakikalık bir konuĢma hazırlamıĢtım.  

BAġKAN:Siz nasıl… Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: Bununla da ilgili daha öncede görüĢmüĢtüm.  

BAġKAN:Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: KonuĢmam 20 dakikaya göre.  

BAġKAN: Buyurun, buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN: 1 dakika bile geçmeyecek. 

BAġKAN: Buyurun. 

ERHAN ÇALIġKAN:Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, ben Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ve Ġlçe Belediyelerimizin Bütçesiyle ilgili genel bir değerlendirme yapacaktım. Ama konu 

baĢka yere gidince bu konuĢmaya baĢlamadan önce hemen Sayın ÖZUSLU ve ġerif Bey‟in Bütçenin bir 

tercih olduğuyla ilgili beyanları aklıma geldi. Onunla ilgili rahmetli Bülent ECEVĠT ve rahmetli 

ERBAKAN döneminde, onlar da bir siyasi tercih kullanmıĢlardı ve tercihleri gereği Kıbrıs‟a operasyon 

yapmıĢtık, BarıĢ Harekâtı ve ondan sonra da Dolar‟dan baĢımıza gelmeyen kalmamıĢtı, ambargolar, 

Dolar‟da oynamalar. ArkadaĢlar AK Parti ve Tayyip ERDOĞAN emperyalist ülkelere diz çökmeyecek, 

siyasi tavrı da budur…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN:ArkadaĢlar… 

ERHAN ÇALIġKAN:Bütçesi de buna göre ayarlanmıĢtır. Bunun da bedelini, biz ödeyeceğiz 

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

BAġKAN:Lütfen evet, lütfen arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)Evet, lütfen arkadaĢlar, arkadaĢlar lütfen, evet. 

ERHAN ÇALIġKAN:Çok demokratsınız, teĢekkür ederim, arkadaĢlar, ben Ģimdiye kadar hiç kimseye 

saygısızlık etmemiĢtim ama demek ki karĢılıklı değilmiĢ bu. Sayın BaĢkan‟ım, geçtiğimiz Oturumlarda 

30 ilçemizin Bütçesi Meclis‟ten geçti. Bugünde çok yakın zamanda oylanacak ve oylarınızla kabul 

edilecek. Bütçelere Ģöyle bir topluca bakarsak, 30 Ġlçe Belediyemizin bütçesi 7 milyar 832 milyon TL, 

BüyükĢehir Belediyemizin Bütçesi 12 milyar 500 milyon, ESHOT Bütçesi, ĠZSU Bütçesi, hepsini 

topladığınızda 25 milyar 953 milyon Türk Liralık devasa bir bütçe Ġzmir için harcanacak. Bu merkezi… 

Bu gelirlerin çoğu, hani o %7 dediğiniz, yatırım sadece dediğiniz Merkezi Hükümet Bütçesinden sadece 

bu Belediyeye gelen para. Yani hiçbir zaman bir Hükümet Bütçesinde yatırım bir Belediye Bütçesindeki 

gibi %30, %25 böyle bir Ģey olmaz. Armutla armut, elmayla elmayı karĢılaĢtırmak gerekir. ġimdi devam 

edersek bu çok büyük bir tutar 25 milyar 900, yaklaĢık 26 milyar lira bizim 2022 yılındaki 9 Bakanlığın 

Bütçesinden daha büyük, toplamda baktığımız zaman. ġimdi bugün itibarıyla 30 Ġlçe Belediyemizde 25 

bin 236 kiĢi çalıĢıyor arkadaĢlar. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizde de Ģirketleriyle beraber 31 bin 600 

kiĢi çalıĢıyor. Ġlçe Belediyelerimizin Belediyeden maaĢ almayıp da Ģirketlerinden çalıĢan personeli de 

koyduğunuz zaman 60 bin Ġzmirli Belediyelerden maaĢ alıyor ve ekmek kazanıyor, ekmeğini evine 

götürüyor, tam 60 bin kiĢi. BüyükĢehir Belediyemizin borcu, sizler de ifade ettiniz konsolide borcu 

ĠZBAN dâhil 10,7 milyar. 30 Belediyemizin toplam borcu Ģirketleriyle beraber konsolide borcu 5 milyar 

200 milyon lira. Yani toplam Yerel Yönetimlerimizin borcu, 15 milyar 900 milyon lira. BüyükĢehir 

Belediyemizin… Bunları niye anlattım? ġimdi orayı toparlayayım. BüyükĢehir Belediyemizin Gider 

Bütçesine baktığımız zaman YurtĠçi Sermaye Giderleri Kaleminde 101 milyon TL‟lik bir ödenek var 
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Sayın BaĢkan‟ım. Bu ödenek içerisinde bütçemize Bozkurt Belediyesi‟yle Hizmet Binası, Konak 

Belediyesi ve ÖdemiĢ Belediyemizle de bir ortak proje yapıyoruz. Ama 30 Belediyemizin gelirlerine 

baktığınız zaman proje gelirleri bölümünü incelediğimizde 30 Belediyemizin kendi Bütçelerine 

koydukları proje bedeli ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden almayı planladıkları ve kendi Meclislerine 

ve kendi seçmenine taahhüt ettikleri toplam tutar 416 milyon lira. Yani Sayın BaĢkan‟ım bunu sizden 

talep edecekler, ağabey olarak Ġlçe Belediyelerimiz. Bazı Belediyelerimiz, örneğin; Bornova Belediye 

BaĢkanlığımız, yani bir ortak proje yapacak, kültür merkezi ama mesela onu bütçesine koymamıĢ bu 

projeye. Daha burada konuĢulmuĢ ama Belediyelerimizin ortak Bütçesine koymadığı rakamlar da var. 

Tabii bunların net rakamları belli olmadığı için 500 milyon mu, 600 milyon mu? BüyükĢehir 

Belediyemiz ne kadar ortak proje yapacak? Bu belli değil Ģu anda. ġimdi bunları niye dile getirdim? Üç 

açıdan dile getirdim. Birincisi; Bütçe hazırlığı yapılırken koordinasyonun ne kadar etkin olduğunun 

görülmesi, bu açıdan bakılması için dile getirdim. Ġkincisi; bazı Ġlçe Belediyeleri‟nin gelirlerinin %27‟si, 

%22 yani düĢünebiliyor musunuz? Gelirinin dörtte biri Ġlçe Belediyesi‟nin,BüyükĢehir‟in vereceği proje 

yardımı. Bu olmasa yardım yapamayacak, yani BüyükĢehir Belediyesi para vermezse yatırı 

yapamayacak Belediyelerimiz var. Üçüncü neden ise; Ģimdi BüyükĢehir‟in kangren olmuĢ sorunları var. 

Yani Belediyenin Bütçesi 12 milyar 500 milyon değil, 22 milyar 500 milyon olsa da bugün 

çözemeyeceği… Çünkü hani diyoruz 20 yıllık AK Parti Ġktidarı var ülkede, 20 yıllık da bir Ġzmir CHP 

iktidarı var arkadaĢlar. Çözülmeyen problemleri çözmek için, kangren haline gelmiĢ... Yani bu gün 

BaĢkanın istese bile çözemediği… Çünkü niye yapmıyor? Daha projesi çıkmamıĢ, projesine yeni 

ihaleye çıkıyorsunuz. Hâlbuki bunların çoğunun bugüne 20 senede hazır olması lazım, daha projeleri 

hazır değil, bir sürü ulaĢım projesinin. ġimdi burada baktığımızda biz elektrikli otobüs almayacağız ama 

her yıl cebimizden ESHOT‟a yardım edeceğiz, BüyükĢehir Belediyesi, Ġlçe Belediyelerine para vermeye 

devam edecek, aĢırı personel çalıĢtırmaya devam edeceğiz. Ama biz ne yapacağız? Gideceğiz borç 

arayacağız, BüyükĢehir Belediyesi olarak borçlanacağız. Sizce bu doğru mu? Üçüncü konuda bu. Bu 

konudan yani bir bakıĢ açısı olarak birde bu yönden bakın diye bunları dile getiriyorum. ġimdi tabii tek 

tek bizde, yani ben dâhil oybirliğiyle geçirdik çoğu ilçenin ortak projesini. Çünkü önümüze tek tek 

geldiğinde rakamlar küçükmüĢ gibi geliyor. Ama toplu rakamlara baktığınız zaman tabloya döktüğünüz 

zaman, çok ciddi kaynak ayırıyoruz. BüyükĢehir Belediyemizin Bütçesini incelemeye devam edersek, 

Personel Gideri Kaleminde750 milyon, SGK Primi 90 milyon, Hizmet Alımları Ġçerisindeki Personel 

Gideri 2 milyar 24 milyon TL olup, bir de Yedek Personel Giderine konulmuĢ 13 milyon TL‟yi de 

eklediğimizde 2 milyar 899 milyon TL personel için para ayırmıĢız. Bu bizim Gelir Bütçemizin 

%29‟una, Gider Bütçemizin de %23‟üne eĢit. 585 milyon TL faiz ödeyeceğiz, bu da Bütçemizin 

%4.7‟sine eĢit. 900 milyon TL 2022‟de ESHOT‟a vereceğiz. Yani bunun içerisinde ESHOT‟a 

vereceğimiz paranın büyük bölümü iĢletme zararı. Yani biz bunu kabul ediyoruz, vatandaĢı ucuz 

bindirmek için, buna bir itirazım yok. Ama bilin istiyorum 900 milyon lira ESHOT‟a vereceğiz. Buda 

Bütçenin, Bütçemizin %7.2‟sine, 950 milyon TL sermaye arttırımı ve azatlımı ile Ģirketlerimize 

aktaracağız, ki bunun büyük bölümü zararlarımızı kapatmak için, yeni yatırım yapsınlar diye değil, 

büyük bölümü zarar kapatacağız, çünkü sermaye arttırmak zorundayız. Buda 950 milyon TL‟de 

Bütçemizin %7.6‟sına denk geliyor. Yani Ģu ana kadar saydığım dört kalemin toplamı %40 Değerli 

ArkadaĢlar. Yani bütçemizin %40‟ı bu saydığım dört kaleme denk geliyor Ģimdi engellilere bu bütçe 

içerisinden örnek vereceğim; engellilere ayırdığımız bütçe 13 milyon 277 bin TL. Yani bütçemizin 

binde biri. Ġzmir‟de 400.000 engelli olduğu ifade ediliyor, bir sürü yerde. Bizim ayırdığımız bütçe binde 

bir Değerli ArkadaĢlar.  Hane halkına yapılan transferler bakıyoruz, 68 milyon TL, yani hane halkına 

yapılan transfer ne demek? Bizim garip, parası olmayan, yoksul, ihtiyaç sahiplerine ya da aĢevlerinde 

verdiğimiz yemek, öğrenciye ettiğimiz yardım, nakit olarak doğrudan verdiğimiz para arkadaĢlar. Buda 

bütçemizin %0.5‟ine denk geliyor. Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığımızda kamulaĢtırma için 30 

milyon, hane halkına yapılan transferler yani bu iĢi yapmak için kira yardımı, vesaire yardımlar için 10 

milyon, 5 milyon TL‟de toplam 45 milyon TL ödenek koymuĢuz, bu da Bütçemizin %0.4‟üne geliyor. 

ġimdi Sayın BaĢkan‟ım bir televizyon… En son Youtube‟de Bank Programını seyrettim, baĢka bir tarım 

programı var. Çok güzel ifade ediliyor ama “BaĢka Bir Tarım Sloganı”nı yürütecek Tarım Daire 
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BaĢkanlığı‟nın Bütçesine bakalım Değerli ArkadaĢlar, 97 milyon TL ödeneği var. Bunun içerisindeki 

personel giderleri ve benzeri Ģeyleri çıkardığımızda direkt tarım için, tarım destekleri ve tarım için 

harcayacağımız tutar 70 milyon TL Değerli ArkadaĢlar. Buda bütçemizin %0.5‟ine denk geliyor. Yani 

“BaĢka Bir Tarım” politikasının ve anlatılan projenin, bu sloganın içerisindeki iddialı hedeflerle örtüĢen 

bir Bütçe değil bu Değerli ArkadaĢlar. ġimdi süt alıyoruz, aldığımız süt 117 milyon lira, yaklaĢık 20 

milyon eğer yanlıĢ söylüyorsam beni düzeltirseniz sevinirim, 20 milyon litre Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi olarak süt alıyoruz, yaklaĢık. Litreyi kilograma, tona çevirdiğimiz zaman 20 bin ton. Ġzmir‟de 

bir yılda üretilen süt 1 milyon 750 bin ton Değerli ArkadaĢlar. Bütün içindeki Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin aldığı payı oranlamak için size bu rakamları söylüyorum. Yani sloganla yaptığımız Ģey 

örtüĢüyor mu? ġimdi Sayın BaĢkanın çok güzel, halk, bu halk marketleri, Halkın Bakkalı Projesi, ama 4 

tane açacağız. ġimdi Sayın BaĢkan‟ım bunu bir öneri olarak kabul ederse, bizim üretimde bir sıkıntımız 

yok. Bugün pahalılıktaki… Arada toptancı kazanıyor ve fazlasıyla kazanıyor. Bizim Ģirketlerimizden bir 

tanesi bu iĢin toptancılığını yapabilir, perakende satıcılığını değil. Üreticiden alır, Ġzmir‟deki belirlenen 

sözleĢme yapılan 250-300 tane manavla sözleĢme imzalar ve o manavlara kâr marjını sabitleyerek 

aradaki bütün aracıları aradan çıkarıp, bu iĢin toptancılığını ve nakliyesini yapabilir ve bunu yaptığı 

takdirde biz Sayın BaĢkanımızı Ġzmirli, hem Ġzmirli, hem de üretici memnuniyetle karĢılayacak ve 

unutulmayacak bir hizmet olarak yazılacağını düĢünüyorum. Sözlerimi toparlamaya çalıĢıyorum. Bu yıl 

2 milyar 960 milyon TL borç alacağız, toplam alacağımız borç bu. Aldığımız bu borcun 1 milyar 165 

milyon TL‟siyle borç ödeyeceğiz, borcumuzun borcunu ödeyeceğiz. Kalan 1 milyar 795 milyon TL ve 

yılsonunda bankada kalacağı tahmin edilen 755 milyon nakit paramız ile birlikte Bütçemizin geliri ve 

giderinin arasındaki denkleĢtirme iĢlemini yapacağız. Yatırımlara baktığımız zaman genel tanımlama 

olan Sermaye Giderleri Kalemi, Değerli ArkadaĢlarımın hem Bülent SÖZÜPEK arkadaĢım, hem de 

Değerli ArkadaĢım en son belirtti, 5 milyar 30 milyon TL Sermaye Gideri olduğunu söyledi. Evet, genel 

anlamda bu bir yatırım tutarı olarak kabul edilir ve bu, bu Ģekilde ifade edilir. Buda gerçekten %40‟ına 

denk geliyor. Ama bu kalemi detaylı incelediğimizde bizim sorunların acil çözümüne ihtiyacımız var. 

Nedir? ĠĢte bahsettiğimiz yol, alternatif yollar, iĢte Buca ve Garaj Otogar arasında yapılan Ģu anda 

inĢaatı devam eden alternatif projelere ihtiyacımız var, trafiği rahatlatacak. Yani bu projeler gibi sıfırdan 

projelere harcanan paranın toplamı 3 milyar 848 milyon TL. Bu da bütçemizin %30‟una, yani biz 

radikal anlamda bu kentin gerçek ihtiyaçlarını, geçmiĢten bugüne biriken ihtiyaçlarını çözmek için 

harcadığımız bu seneki para, 3 milyar 848 milyon olacak arkadaĢlar. Buda Bütçemizin %30‟una denk 

gelecek. Diğer paralar, yani o aradaki 5 milyarla bunun arasındaki 1 milyar 200 milyon, 1 milyar 300 

milyona yakın para, bakım-onarım giderlerine harcanacak. Yani asfalt delik, asfalt yapılmadı, yani 

asfaltı öyle de kullanıyoruz. Ama alternatif yol yoksa bir yere gidemiyoruz. Trafik, köprü yer altına 

alınmadıysa, tünel yapılmadıysa, bugün yaĢadığımız sorunlar çözülmüyor. Bütçeye farklı bir bakıĢ açısı 

getirmesi anlamında bu Ģekilde ifade ettikten sonra bizim bu bütçemizin içinde her Ģey var arkadaĢlar, 

her Ģeyden yapmıĢız. ġimdi Bütçede “Hani bir tercihtir.” dedik Bütçe. Tercihte Sosyal Belediyeciliği 

tercih ettiyseniz, bütçenizin %3‟ünü, %5‟ini Sosyal Yardımlara ayırırsınız, yani yatırımı tercih ettiyseniz 

yatırıma ayırırsınız. Ama bu bütçe içerisinde biz niye ret oyu veriyoruz? Ya da niye bu kadar çok 

borçlandınız diye sormuyoruz? Yani borcu keĢke projeler hazır olsaydı da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

25 milyar borçlansaydı, projelerimiz yapılsaydı… Çünkü olmayan Ģeyin maliyeti borçlanmanızdan daha 

fazladır Sayın BaĢkan‟ım. Borçlandınız diye sizi asla eleĢtirmedik ama eleĢtirimiz aldığımız borçların 

doğru planlanması ve yatırıma yönlendirilmesi ve bu planlamalar yapılırken ve uygulama yapılırken, 

çünkü Bütçeyi planlamanız yetmiyor, uygulamayı yaparken etkin, verimli iĢler yapılması konusuydu. 

ĠĢte örnekler vermiĢtik bununla ilgili de geçmiĢte. ĠĢte ĠZBETON‟un… ĠZBETON, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi dıĢında baĢka ihale almıyor. Hani beton üretip de dıĢarı satmıyor ve ihale kırımlarını anlattım 

size. Bu senenin, önümüzdeki sene Denetim Komisyonu‟nda yine bakacağız arkadaĢlar. Ne kadar 

kırımla aldığını yine söyleyeceğiz. Bir önceki sene %7, %8, %9 kırım… Hâlbuki o ihalelere 

ĠZBETON‟un girmediği ihalelerde kırımlar %20, %19, cebimizden fazla para çıkıyor Belediyenin, 

rantabl değil, doğru kullanamıyoruz. Bu konularda daha dikkatli olunursa, daha iyi tedbirler alınırsa 
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Ġzmir‟in kazanacağını, sadece Ġzmir Belediyesi‟nin değil, Ġzmir‟in ve çocuklarımızın kazanacağını 

düĢünüyorum, beni dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum.(20 dakika) 

BAġKAN:Tebrik ediyorum, tam 20 dakikada bitirdiniz.  

ERHAN ÇALIġKAN: Sağ olun. 

BAġKAN:Evet, Değerli ArkadaĢlar, Hakan Bey‟e bir söz verecektim. Sonra biraz böyle ĢaĢırtmalı 

gidelim. Buyurun Hakan Bey.  

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis, Çok Değerli Ġzmirliler... Kaç dakikam var Sayın 

BaĢkan?   

BAġKAN: Mümkünse arkadaĢlarım 10 dakikada toparlasınlar rica ediyorum. 

HAKAN ġĠMġEK: Peki. 

BAġKAN:Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Çok Kıymetli Ġzmirliler, zaman zaman Bütçe GörüĢmelerinde, zaman zaman 

normal Toplantılarda Ģahsi fikirlerimi dile getiriyorum. DeğiĢik bir pencere açılması açısından farklı 

konulara değiniyorum. 2019 yılı seçimlerinden sonra ilk bütçe BüyükĢehir‟in Bütçesi Sayın BaĢkan‟a ait 

olmadığı için o bütçeyle ilgili çok bir Ģey söylemedik. ġahsımda pek bir Ģey söylemedi ama düzeltilmesi 

gereken birtakım Ģeyleri vizyoner bakıĢ açımızı ortaya koymuĢtuk. Bir sonraki yıl 2020 Bütçesinde 

tamamıyla dünya kenti olabilmek için, global bir vizyona sahip olabilmenin kriterlerini ortaya koyduk. 

Ama hazırlanan Bütçe‟de ve harcanan o Bütçe kalemlerinde böyle bir icraat görmedik, Ģahsımda 

görmedi. 2021 Bütçesi‟nde de size çıktım, Bütçe yapay zekâdan bahsettim, dünya neyle uğraĢıyor, siz 

neler yapıyorsunuz diye. Orada süremi biraz aĢmıĢtım, Sayın BaĢkan 10 dakikada kesmemi istedi ve o 

bütçelerde hep Ģunu söyledim; dünya örneklerini vererek ifade ettim. Biraz evvel Özgür BaĢkan‟da 

söyledi. “Biz ülkenin üçüncü büyük ili olarak bilişime, teknolojiye, bilgiye önem vermeliyiz.” dedik. 

Sayın BaĢkan‟ında sürekli ifadelerinde bu yönde söylemleri olduğu için önemsediğini düĢünmüĢtüm 

ama bütçe kalemlerinde bu tür harcama kalemlerini gördüğümüzde çok komik rakamlarla karĢı 

karĢıyayız. Sadece var mı? Var demek için. Tabii ki ben 2022 Yılı Bütçesinin Performans kitapçığını 

aldım yine bir bakayım dedim, Ģöyle hani ne var diye, bir bakayım dedim ben usulen konuĢmalarımda 

bir metinden maalesef okuyamıyorum. Önümde BüyükĢehir Belediyesi‟nin dağıtmıĢ olduğu Gündem 

var, arkasında da konuĢmacı arkadaĢların Mustafa Bey‟in ve CHP Grubundan konuĢan arkadaĢların 1-2 

satırlık cümleleri var. Çünkü baĢka bir Ģey konuĢmadılar, Ġzmir BüyükĢehir Bütçesiyle ilgili, ben onlara 

biraz değineceğim. Sadece Bütçe Kitapçığını hazırlamıĢ bürokrat arkadaĢlar. Kaç sayfa? Sevgili 

Ġzmirliler size söyleyeyim, 150 sayfa. Açtım daha bir sürü hikâyeyi okuduktan sonra Performans Hedefi 

Tablosuna bir bakayım dedim. Sayın BaĢkan, Otogar Çevre Yolu Bağlantısı Viyadük Yapım ĠĢi 

tamamlama oranı 2022 yılındaki hedefiniz %5, siz diyorsunuz ki “İzmir‟in ulaşım sorununu çözeceğiz.” 

%5‟lik oranda gittiğinizde bir 20 yıllık bir vade gerekiyor. 20 yıllık bir süre. ġimdi, Ģimdi…(Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Tabii ki. ġimdi proje çizimi 

tamamlanacak yeni imar yolu sayısı, ben mühendis olduğum için “Yani proje çizimi yapılacak yeni imar 

yolu sayısı” diye bir kalemin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi raporuna eklendiği zaman benim 

kafam almıyor, onunda sayısı sadece 4 adet, sadece projesi çizilecek, yapımından vazgeçtim. Ben 1984 

yılında KarĢıyaka Lisesi‟nden mezun oldum. Alaybey Ġlkokulu‟nda, o zaman ilköğretim yoktu, orada 

okudum, 1675 Sokakta oturdum, KarĢıyaka Alaybey giriĢinde, çocukluğum orada geçti, orada büyüdüm, 

o 1675 Sokakta tersanenin depoları vardı, burada eskiler bilir. O depolar yıkıldı, o sokak geniĢletildi, 

Altınyol aynen vardı o dönemde, bir Ģerit ilave edildi. Aradan geçti 35 yıl, Ġzmir‟de trafik araç sayısı 

arttı, nüfus arttı, bu yönetim, bu anlayıĢ Ġzmir‟e çevre yolu planlarını oluĢturmadı, alternatif yolları 

yapmadı, çizilecek proje yol sayısı dört adet diye 2022 yılında Bütçe Kitapçığına koydu, ben bunun 

nesini bütçe olarak konuĢayım. Gelelim Sayın BaĢkan sizin ifadelerinize, 1 hafta 10 gün önce çıktınız, 

“Artık Meclisi İzmir ezgileriyle açacağım.” dediniz. O sizin kararınızdı, birkaç kere iki defa Ġzmir 

ezgileri dinledik, bugün bir marĢ dinledik. Fark ettiniz mi? Dün söylediğinizin bugün tersini yaptınız, 

Ġzmir ezgisi bekliyoruz sizden…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Bu ülkede, bu ülkede… 

BAġKAN:Evet. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
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HAKAN ġĠMġEK:Öğretmenler Günü itibarıyla marĢ dinlettiniz peki, peki, peki. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Tamam arkadaĢlar. Evet, arkadaĢlar evet, Öğretmen MarĢı‟ydı Hakan Bey.  

HAKAN ġĠMġEK:Peki. 

BAġKAN:Evet, tamam. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

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

ve sözler.)ArkadaĢlar lütfen, evet buyurun Hakan Bey.  

HAKAN ġĠMġEK: TeĢekkür ediyorum. Siz 1-2 toplantıda “Ġzmir BüyükĢehir Bütçesi‟nin %40‟ını… 

Geçen en son söyleminiz oy‟du, bir önceki söyleminiz de “%42,5‟u yatırıma harcanıyor.” dediniz. 

Çıktı bütün konuĢmacılar, tecrübeli siyasetçi arkadaĢlarımız da çıktı bize burada biraz ders verdi, biz de 

ondan faydalandık. Bizim oyumuza ihtiyaç olmadığı, demokrasi adına böyle bir anlayıĢ var. %42.5‟luk 

bir yatırım planında haydi bakalım herkes Dolar‟dan bahsetti, Ġzmirlimiz bunu gayet iyi dinlesin. 

Ortalama ESHOT, ĠZSU ve BüyükĢehir Bütçesi‟yle yıllık 15 milyarlık bir 5 yıllık sürecinizde 15 

milyarlık bir Bütçeniz olduğunu düĢünürsek, 5 yılda 75 milyar eder, hiç Ģeyi arttırmadan, ortalamadan 

bahsediyorum. Kur‟uda bu süreç içersinde çünkü bütçenizi düĢük tuttum, 75 milyar 5 yıl için. Kur‟uda 

7.5 ortalamadan düĢünürsek, rakamları kolay algılayalım yüzdeleri kolay verelim diye, %40‟lık bir 

yatırım yaptığınızı düĢündüğünüzde bu oranda 75 milyarlık bir Bütçe 7.5 kurdan 10 milyar Dolar eder, 

dolar konuĢuyoruz ya hep. Bunun da %40‟lık yatırımı da 4 milyar Dolar eder, haydi 5 yıllık sürenizi 2,5 

yıl kullandınız 2 milyar Dolar etsin. Sevgili Ġzmirlilere soruyorum; Ġzmir‟de bu 2,5 yıl içerisinde 2 

milyar Dolar ölçeğinde gözle gördüğünüz bir yatırım var mı? Soruyorum. Varsa Ġzmirli tabii ki cevap 

verecek, sizde cevap vereceksiniz. Peki, böylesine büyük bir rakamla 5 yıllık 4 milyarlık Dolar‟lık bir 

rakamla neler yapılabilir? Ġzmir‟den Ankara‟ya bir otoyol yapılır, bak bu rakamla. Ġzmir‟den Ankara‟ya 

bir otoyol yapılır. Osmangazi Köprüsü bu rakamdan daha az maliyetle yapıldı. 18 Mart Çanakkale 

Köprüsü bu rakama yakın bir rakamla yapılıyor. ĠĢte böylesine ölçeklendirdiğinizde rakamlar karĢınıza 

yalan söyleyemeyecek gerçekleri ortaya koyuyor.(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Mustafa Bey...  

BAġKAN: Hakan Bey 9 dakika… 

HAKAN ġĠMġEK: Mustafa Bey üzüldüm. 

BAġKAN: Hakan Bey toparlarsanız 9 dakika.  

HAKAN ġĠMġEK: Hemen toparlayayım.  

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Ben konuĢurken toparlama hevesiniz cebelleĢiyor. Mustafa Bey “Müteahhitler 

Büyükşehir‟e teklif vermiyor.” dedi. Ondan önce de güvenden bahsetti. Müteahhit teklif vermezse, iĢ 

yapmazsa, nereden para kazanacak? Demek ki güvenmiyorlar ki size teklif vermiyorlar. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: ArkadaĢlar lütfen müdahale etmeyin.  

HAKAN ġĠMġEK: Bu, bu tuhaf bir… Bu bir tuhaf bir yaklaĢım, bu tuhaf bir yaklaĢım.  

BAġKAN:ArkadaĢlar… Mustafa… 

HAKAN ġĠMġEK: Bizim, bizim Aliağa‟da bütün projelerimize teklif vermek için kapıda geziyorlar.  

BAġKAN: Evet lütfen… 

HAKAN ġĠMġEK: Açık ve net söyleyeyim. 

BAġKAN: ArkadaĢlar rica ediyorum, lütfen müdahale etmeyin, evet.  

HAKAN ġĠMġEK: Açık ve net söyleyeyim. ArkadaĢlar Aliağa‟da kur 5 lira ya da 3 lira değil, aynı 

gemideyiz, aynı ortamdayız, aynı geminin kaptan köĢkünse sizsiniz, Ġzmir ölçeğinde düĢündüğümüzde, 

bir tane kamarasında biziz. Biz o kamarada neden bu çeĢme akmıyor? Neden bu tuvalet bozuk 

demiyoruz? Onu tamir ediyoruz. Siz bu gemiyi yapan, bu kaptan köĢkünde Ģu cihazı niye yapmamıĢ? 

“Söyleyin de gelsin yapsın.” diyorsunuz. Aramızdaki anlayıĢ farkı sadece bu, durumdan vaziyet 

çıkartmıyoruz. Biz bulunduğumuz imkânları son derece verimli olarak halkımıza sunmaya çalıĢıyoruz 

ve Ģikâyet etmiyoruz. ġikâyet ettiğiniz zaman “Ama”ları, “Fakat”ları ortaya koyduğunuz anda, iĢ 

yapamaz duruma gelirsiniz, Ġzmirli bunu iyi bilsin ki, bu tür bir yönetim anlayıĢına mecbur değilsiniz. 
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Nasıl BaĢkan‟ın popüler söylemi “Başka Bir Tarım Mümkün” diye hep ortaya çıkıyorsa, “Başka Bir 

İzmir Mümkün.” Bu da ancak bu tür yönetim anlayıĢının Ġzmir‟den seçimle baĢka bir yönetime 

geçmesiyle olur, teĢekkür ediyorum. (11 dakika 2 saniye) 

BAġKAN: Peki, biz teĢekkür ediyoruz, Bülent Bey buyurun.  

BÜLENT KÖKLÜ: Yerimden konuĢabilirim değil mi Değerli BaĢkan‟ım? 

BAġKAN: Buyurun Bülent Bey, buyurun.  

BÜLENT KÖKLÜ: Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii konu bütçe derken baĢka noktalara 

geldi, konuĢmacı arkadaĢlarımız gerekli Ģeyleri de söyledi ama Ģimdi Osmangazi Köprüsü denilince 

cevap hakkı doğdu bana, bir Ģeyler söylemek istedim, yatırımlardan bahsedildi, Ġzmir‟de yatırımlar 

yapılıyor. 1,7 milyar lira maliyeti, bildirilen kayıtlardaki. Hatta teslim edilmesi gereken zamandan daha 

önce yapılıp yaklaĢık 2 – 2,5 yıl kadarda garanti ücret alınarak yürütülen bir köprüden bahsediyoruz. 

Aynı zamanda 13 milyar TL‟de garanti teklif edilmiĢ. Yani 1,7 milyar liraya mal ettiğiniz yere 13 milyar 

lira garanti… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)Bakın 

kârlılıktan bahsetmiyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Lütfen dinlerseniz ben de birkaç cümle kurmak isterim.  

BAġKAN: Evet. 

BÜLENT KÖKLÜ: ġu anda Türkiye‟de bahsedilen yerlerde bunun gibi diğer otobanlardan da 

bahsediyorum, Türk Parası tahsil ediliyor ve Dolar olarak ödeniyor ve garanti ücret. Dünya‟nın 

neresinde böyle bir alıĢveriĢ var? Yani müteahhit bulmaktan bahsediyorsunuz değil mi? Zaten böyle bir 

alıĢveriĢe girmeyen aklından herhalde zoru vardır. Hem çatır çatır paranızı verecek, hem de 15 yıl daha 

teslimi yanılmıyorsam 15 Mart 2020 yılında yapıldı, 2035 yılına kadar da bu köprü kullanılmaya devam 

edecek. Varsa böyle projeleri yapmak isteyenler ESHOT‟taki araç alımı gibi, yolcu garantisi verip de 

satacak bir firma varsa alalım. Aynı Ģey değil mi? Dolayısıyla biraz da baĢka verilerden de bahsetmek 

istiyorum, mikrofonu almıĢken müsaade ederseniz Sayın BaĢkan‟ım. Enflasyon ve Türkiye‟nin en 

büyük sorunu olduğu, bir taraftan da politika faizinin de en büyük sorun olduğu çeliĢkisi zaten her 

tarafından bilinmekte. Bütün bu değerler zaten bahsedildi. Türkiye‟de 19.89‟luk bir enflasyon, çeliĢkili 

36.20‟lik bir yeniden değerlendirme, ama hȃlȃ ortada bir faiz sorunu daha var, amme alacakları hȃlȃ 

aylık 1,6 yani 19,20 Devlet borçludan faiz, para tahsil etmeye devam ediyor. Böyle bir çeliĢkinin 

içerisinde nasıl bir matematikse, yaĢadığımız Ģu sadece Kasım ayının içerisinde dövizde %31‟lik bir 

devalüasyon, sadece dün 1 gün için %15‟lik bir artıĢ, bugün oynayabilir. Demek ki Hükümetin verileri, 

yapmıĢ olduğu programda birtakım sıkıntılar var. Geçen hafta burada BüyükĢehir Belediyemizde 110 

milyon liralık bir borçlanmayla ilgili ufak-tefek serzeniĢlerde bulunuldu. Nereye harcanılacak diye? 

“Ulaştırma ve altyapıya harcanılacak.” dedik. Daireler kendi arasında bunun nereye harcanacağına tabii 

ki karar verecek. Sonuçta aleni bir Ģekilde Meclise gelmiĢ ve bizden yetki isteniyor idi. ġöyle 

söyleyeyim; 2021 Yılı Bütçesinde Merkezi Ġdarenin Ekim Performans Kitabına bakılırsa, tahminden 

farklı gelirler ve sapmalar olmuĢ, 160 milyar lira giderde bir sapma olmuĢ, olabiliyor bazen para 

yetmeyebiliyor. Ama Devlet tabii nasıl bulacak parayı? 172,5 milyar lira gibi bir rakam, 175‟de olabilir, 

bir düzenleme yapıyor, para bulmak çok kolay. Geçtiğimiz ay Torba Yasa‟dan ATM‟lere %25 ÖTV 

çıktı, Kurumlar vergisi %20 idi, %22 arkasında %25, parayı bulmak tabii ki çok kolay. VatandaĢ 

elektrikli araç kullanıp tasarruf etmek istiyor, tasarruf yaptığı için suçlu, araçlara elektrikli araçlara 

%130 ÖTV geliyor. Bunun neresinde? ġöyle bir düĢünürseniz, elinizi biraz vicdanınıza koyun. Birde Ģu 

“BaĢka Tarım Mümkündür.”den niye rahatsız oluyorsunuz? BaĢka Bir Tarım Mümkün. Yani bakın 

arkadaĢlar bundan 10 yıl öncesi topraksız tarımda bahsedildiğinde aynı böyle cevaplar da vardı, öyle Ģey 

olur mu diye? Bugün topraksız tarımda yapılıyor ve Tunç BaĢkanımızın bu yola çıkıĢı, ata tohumu. 

ġimdi Özgür Bey aslında çok kibar bir insan, yanlıĢ anlamayın, sataĢma anlamında söylemiyorum. 

KonuĢurken vücut dilinizi o kadar güzel kullanıyorsunuz, biz alıĢkınız ama bazı kiĢiler yanlıĢ anlamıĢ 

olabilir. Geçen haftaki Meclis‟te elinizle, sizin “BaĢka Bir tarım Var ya” dediğiniz biz onu ekin ekmek 

diye biliyoruz, yani bir ekin ekmek. Peki, sizce bir baĢka tarım, piyasa değerinin %50 daha pahalı 

ücretiyle buğday ithal etmek mi? Mercimek ithal etmek mi? Nohut ithal etmek mi? Böyle mi baĢka bir 

tarım mümkün? Ölçeğinin ne olduğu, bu kadar bütçe ayırdınız değil, bu bir yol, bu bir vizyon, 1 lirayla 
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baĢlasınız yarın 3 lira olur, 5 dönüm tarlayla baĢlarsınız yarın 25 dönüm olur. Yani böyle bir yola 

çıkmanın neresi yanlıĢ? Türkiye‟de et fiyatları yüksek. Evet, birde bunu da konuĢalım isterseniz. Ne 

yapıyor Devlet? 2018 yılında 1 milyon 886 bin, 2019‟da 765 bin canlı hayvan kasaplık ithal ediyor. Et 

fiyatı düĢsün diye. Toplam 2.438 milyar TL para ödüyoruz, Dolar özür dilerim, 2,4 milyar. Bunu 

çiftçiye dağıtsanız ne olurdu? Yemi çiftçi zaten üretemiyor, hayvanı bıçak fiyatına kıyasladığınızda 

yaklaĢık 850 gram et yapıyor, yani bıçak parasını bile karĢılayamıyor. Siz üreticinizi “Ben dıĢarıdan 

getiririm.” diye terbiye edemezsiniz, fikirlere lütfen açık olun.  

BAġKAN: Peki. Evet. Peki teĢekkür ediyorum.  

BÜLENT KÖKLÜ: Dolayısıyla 450 milyar Dolar borcumuz var, 1-2 gün içerisinde yapılan hesapla da, 

arkadaĢlarda yaptı, bunlar vatandaĢın cebinden çıkıyor, ben teĢekkür ediyorum söz verdiğiniz için Sayın 

BaĢkan‟ım, sağ olun.(6 dakika 37 saniye) 

BAġKAN: Evet, ben teĢekkür ediyorum, Fikret Bey buyurun, buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Hazırun hepinize iyi akĢamlar diliyorum. 

ġimdi Sayın BaĢkan‟ım aslında biz bugün BüyükĢehir Belediyesi‟ni konuĢmak isterdik ama BüyükĢehir 

Belediyesi hiç nerdeyse konuĢulmadı. Birçok arkadaĢımız da Hükümetle alakalı çok farklı Ģeyler 

söylediler. ġimdi bunun aslında tartıĢma yeri burası değil. Çünkü buradaki konuĢmaları maalesef biz 

bize söylüyoruz ve biz sizin hepinize bir cevap vermeye kalksak zaten sayısal olarak da bu kadar cevap 

verebilecek bir vaktimiz de olmayacak. ġimdi bazı Ģeyleri tabii ki adını da doğru koymak lazım, yani 

2001 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 113 milyar Dolar‟dı Türkiye‟nin o günkü gayri safi milli 

hasılası ve yurtdıĢının da %56 bir karĢılama oranında bir borçluluğu vardı. Bugün 800 milyar Dolar ve 

bununla ilgili de konsolide edilmiĢ borç stoku 261 milyar Dolar. Yani bunun karĢılama oranı %36. 

ġimdi böyle baktığında tabii ki yapılması gereken daha çok Ģeyler var. Bugün BüyükĢehir 

Belediyemizin de borçlarına bakacak olursak gerçekten de kıymetli, yani bu borçlar bir yatırım karĢılığı 

yapılıyor. Yani AK Parti bugüne kadar yapmıĢ olduğu yatırımlarda, ülkeyi fakirleĢtirecek bir Ģey 

yapmadı, tamamen bunlar yapılmıĢ ve hizmete sunulmuĢtur. Bunların bedelleri tartıĢılabilir, ihale 

biçimleri tartıĢılabilir. Biraz önceki Bülent ArkadaĢımızın söylediği… ġimdi bakın yap-iĢlet-devret 

dediğinizde bu bir ihale metodu, yani sanki iĢletmeye garanti verilmiĢ, bizim 10 milyar liraya ben bir 

ihaleye çıkıyorum, kardeĢim diyorum ki sana yap-iĢlet ki personelini koy, bakımını yap, her Ģeyi sana 12 

milyar Dolar vereceğim, her yılda 1 milyar Dolar ödeyeceğim ama buradan kaç kiĢi geçerse o kadar 

kiĢinin farkını da cebimde vereceğim. Yani ben her ay 1 milyar lira, Dolar para ödeyeceksem, 100 

milyon lira hasılat yapıtıysam da 900 milyon doları da cebimden vereceğim. Ben oradaki hiç geçenleri 

vermeyeyim, hepsini kasamdan zaten 12 milyar Dolar vereceğim. Yani sanki havadan verilen, 

yapılmayan bir hizmete karĢılık uydurulmuĢ böyle bir enteresan bir Ģey. ġimdi biraz önce Türkiye‟nin 

borçlarından söz ederken bugün Ġtalya‟nın gayri safi milli hasılası 2,2 trilyon Dolar. Borcu ne kadar 

biliyor musunuz arkadaĢlar? 2.4 trilyon Dolar. Yani %110‟un üzerinde. Avrupa‟da buna benzer çok 

örnekler var, yani önemli olan borçlanırsan borçlarını karĢılığında yatırım için kullanıyorsan ve ülkenle 

ilgili yapman gereken hizmetleri yerine getiriyorsan, doğrusu bu. ġimdi birde olan Ģeylere bakalım, yani 

bundan belki de 8 yıl, 10 yıl önce petrol 36 Dolardı, bugün gelmiĢ 84 Dolar‟lara. Yani %100‟ün 

üzerinde bir artıĢ var, öbür taraftan bakın Ģu Ocak ve Eylül ayındaki kilovat/saat olarak elektrikte 

Ġngiltere‟de kilovat/saat baĢına 89,93‟ten, bugün 240,3, Almanya 52,81‟den 127,3 Euro Sente gelmiĢ, 

Ġspanya 60,21‟den 147,30. Türkiye ne kadar biliyor musunuz Ģu an? 31,04‟ten, 52,85 bizde %50‟ye 

%40‟ yakın bir artıĢ, Avrupa‟da %300 – 400 gibi bir artıĢlar var. Doğalgaz da bundan farklı mı olmuĢ? 

Doğalgaza baktığında Ġngiltere 22,56 Euro Sent‟miĢ metreküpü, 57,81‟e gelmiĢ, yani %300 artmıĢ, 

pardon %250. Almanya 19,96‟ymıĢ Ģimdi gelmiĢ 57,85 metreküp olaraktan Euro Sent. Yani 3 katı, 

%300. Türkiye 13,7‟den…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Lütfen konuĢmayın, yani konuĢacaksanız buraya gelin, ne söyleyecekseniz söyleyin, ben bir 

saattir oturdum, herkesi dinledim. Yani bunlar sizi sıkıyorsa, bizi de sıktığı için bu cevapları veriyoruz, 

yoksa bunun konusu bunlar değildi buranın. Ama bazı Ģeyleri doğru tespit edelim, sonuç itibarıyla 

Türkiye‟de 13,7 olan 21.37‟ye gelmiĢ Euro Sent olaraktan metreküpü. Yani Türkiye‟de iĢler kötüye 

gidiyor, battık… Bakın Merkez Bankası, ki herkes kendine göre bir, artık herkes ekonomi konuĢur oldu, 
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gece televizyon kanallarında ya da sosyal medyadan alınmıĢ bilgilerle burada ekonomi yönetmeye 

çalıĢan insanlar var. Merkez Bankası‟nın asli görevi bugün serbest piyasa… Dalgalı kur‟u ki, bununla 

ilgili olarak da herhangi bir müdahalesi, ki sadece piyasa hareketlenmelerinde gerektiği zaman yapabilir. 

Bunun dıĢına Merkez Bankası‟nın bir hedeflediği kur garantisi yoktur ki, biz dalgalı kurdan 

bahsediyoruz, sabit kurlarda da zamanında gördük, sabit kur döneminde 8 lira olan kur o günü 44 liraya 

çıktı, bir gecede çıktı. Yani biz ülke olarak bu gün hangi iktisadi Ģartlar geliĢti de bugünkü doların bu 

seviyelerini karĢıladık. Yani bunlara bakacak olursak, biz maalesef bugün bu konuĢmaları yaparak 

piyasalara veya özel sektör veya kamuya gerçekten daha büyük zararlar veriyoruz. Çünkü bu konuları 

konuĢacak olan… Evet konu hakkında bilgisi olan varsa konuĢsun yoksa bunlarla ilgili olarak yapılacak 

olan her Ģey birtakım insanların panik ortamını yaratmak ve ekonomiye daha büyük zararlar veriyoruz. 

Bu ülkede diyelim ki, dediğiniz gibi 50 lira oldu Dolar. Hepimiz bundan memnun mu olacağız? Peki, o 

zaman kapatıp mı gidiceğiz bu Ülkeyi? Yani bence bunları konuĢmanın yeri burası değil, bunlarla da 

ilgili boĢuna bir Ģey içerisindeyiz. ġimdi Sayın BaĢkan‟ım, ben Komisyon Üyesiyim… Ne kadar 

kaldığını bilmiyorum ama toparlıyorum BaĢkan‟ım. Gerçi bunları hiç konuĢmayacaktık, sadece Gündem 

gereği maalesef konuĢma durumunda kaldık. ġimdi 2020-2024 bizim bir Stratejik Planımız var. Burada 

biz kentsel altyapı, yaĢam kalitesi, ekonomi, demokrasi, doğa, yaĢayarak öğrenme, kurumsal kapasite ve 

kültür-sanat adı altında 7 tane stratejik amaç, 26 stratejik hedef, 178 performans, 167 adet de faaliyet 

yazmıĢız. Ama bu 167 faaliyet 2021 yılında 366‟ya çıkarmıĢız, 2022‟de de 651‟e çıkartmıĢız. Tabii ki 

bunların baĢlıklarına bakarak altında bir sürü belki de aynı konuyla ilgili 5 tane farklı Ģeyi yazaraktan 

bunları arttırmıĢız. ġimdi bunu niye söyledim? Bu kadar önemli Ģeyleri yaparken, bizim 2021 ve 2022 

senesinin stratejik plan veya kitapçıklarımızda yer almayanlar var, ki bunlar bence çok kıymetli ama 

niye yer almadığını bilmiyoruz. Bu nedir? Sivil ve Sportif Havacılık Merkezinin kurulması, gübreleme 

çalıĢmaları yapımı, köylere ve mahallelere yapılacak olan çok amaçlı salonlar, körfez temizlik çalıĢması, 

halka yönelik itfaiye eğitimleri, denetimlerin arttırılması, vergi kaçaklarının önlenmesi bunlar bizim 

kitapçıklarda 3 senedir yer almıyor. Bu kadar kıymetli olan konular, biz BüyükĢehir Belediye Meclis 

Üyeleri bu stratejik plana oy verirken bunlar da içinde vardı. Ama nasıl oldu? Kimin için uygun bulundu 

da bunlar bu planlardan çıkarıldı, yapılmayacağının kanaatine getirildi, Sayın BaĢkanımız herhalde 

bununla ilgili bir açıklama yapar. ġimdi diğer tarafta baktığımızda ne var ayrıca? Üçüncü, üçe üç 

maddesinde “Herkes için tam zamanlı üretken ve yenilikçi bir iĢ ortamı sağlanacak ve yoksullukla 

Ġzmir‟deki her türlü Ģekilde azaltacağız.” demiĢiz. Nasıl yapacağımız tartıĢılır. 2022 hedefinin üçüncü 

sırasındaki de Kaçeli Koyun Irkının Korunması, Çoğaltılması Projesinde adı geçen Kaçeli Koyunu‟nun 

menĢei hakkında bugüne kadar literatüre girmiĢ herhangi bir bilimsel çalıĢma olmamasına rağmen, 

araĢtırma, tez, makale de olmamasına rağmen, Ģimdilik bu cins koyunla ilgili olarak iddia edilen neler 

yapacağımızı ben merak ediyorum, bu bizim strateji planımızda var. Evet, burada tekrara düĢmemek 

için bir kısmını geçeceğim ancak bizim BüyükĢehir Belediyesinin yaklaĢık 11 milyar Dolar‟a yaklaĢmıĢ, 

11 milyar TL‟ye yaklaĢmıĢ bir borcumuz var. Bunların da %77‟si döviz cinsinden. Yani bizim bu döviz 

cinsinden tabii ki bu 1 milyar civarındaki bu geçtiğimiz Ekim ayındaki çıkan rakamdır, BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin kur farkının bugünkü maliyeti. Yani biz borçlanmamızı tamam bir puan, yarım puanla 

eksi puanlarla faiz veya kredi buluyoruz döviz cinsinden ama dövizle kazanmadığımız bir Ģeyi burada 

TL olarak kazandığımız Ģeyi dövizle ödeyeceğiz, eyvallah. Ama bunu kalkıp hiçbir Ģekilde biz TL 

kaynaklarımızın oranlarını arttıracak veya bunları belki de ödeme vadelerini daha kısa zamana yayacak 

bir TL, kredi sözleĢmelerini maalesef yapamıyoruz. Yani bankalardan bu noktada neden temin, krediyi 

çok sağlıklı sağlayamıyoruz? Herhalde Sayın BaĢkanımız bu konuyu daha iyi biliyordur. ġimdi bu 

yaklaĢık olarak, bizim 12,5 milyar lira olan, 12,5 milyar dolar Gelir Bütçemizin içerisine 1,5 milyar 

Dolar‟ı, TL‟sini kredi kullanacakmıĢız. Burada 120 milyon liralık gayrimenkul satacağız, burada 440 

milyon lira Ģirketlere aktaracağız, 100 milyon lirada Belediyeye aktaracağız. Bu 100 milyon lirayla 

Belediyenin performansının geliĢip geliĢmeyeceğine nasıl anlarız? 2021 senesinde ne yaptığımıza 

bakarak. 2021 senesinde Belediyelere toplam verdiğimiz, bizim kendi Ġlçe Belediyelerimize 17 milyon 

TL, bunun 10 milyon lirası aslan payı bizim Karabağlar Belediyesi, ki biz üç kiĢiye Plan ve Bütçe 

Komisyonunda olduk, herhalde ondan Ģanslıyız bu noktada, Ģaka yapıyorum, böyle bir Ģey yok zaten. 
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Diğerlerine baktığında KemalpaĢa, iĢte Güzelbahçe, Konak Belediyesi, onlar bir 6-7 milyon lira 

civarında almıĢ… Yani bunu niye söylüyorum? Ama biz bu arada diğer Belediye ki, bizim bölgemizle 

alakası olmayan 10,5 milyon lira baĢka Belediyelere vermiĢiz, yardım yapmıĢız. Yani biz burada 7 tane 

Belediyemize 17, diğer tarafta 2 Belediyeye 10,5 milyon lira para vermiĢiz, verelim. Ama benim burada 

daha 23 tane Belediyemiz var, bunlarla ilgili hiç katkımız yok. ġimdiki 100 milyon lira ayırmıĢ 

olduğumuz kaynaktan bir tek Karabağlar‟ın bir projesi var, Konak ve ÖdemiĢ‟in küçük, onun dıĢında 

baĢka hiçbir Ģey görünmüyor. Ama nereden bir proje gelecek bilmiyorum. YaklaĢık 15 milyon lirada bu 

sözünü ettiğimiz diğer Belediyelere aktırılacak. Tabii onlar kağıt üzerinde çok söylenen bilinen Ģeyler 

değil. Evet BaĢkan‟ım, bunları toparlamak adına son Ģunları da değineyim; özellikle yatırım 

kalemlerinin içerisinde en önemlisi Sermaye Giderleri. Sermaye giderlerine, arkadaĢlarımız kısmen 

değindi, 5,30 milyar ki, bugünkü Ģeye de %40 bir ayrımımız var, bununla ilgili olara bütçemizin. 2020 

yılındaki gerçekleĢen 3 milyar 22 milyonmuĢ. 2021 yılında ise 3 milyar 210 milyon lira ki, bir kaynak 

aktaracakmıĢız. Fakat 2020 ve 2021 Ocak, Ekim Aylarına göre baktığımız zaman bir önceki yıla göre 

%32 eksik gerçekleĢtirmiĢiz. Yani 805 milyon lira eksik. Yani bu, bir anlamda bakacak olursak, bizim 

bu eksik, yani 805 milyon lirayı herhalde 2 ayda harcamayacağımıza göre 2021 yılının sonuna kadar 2 

milyar lira olduğunu varsaysak dahi, “2022 yılında 5.030 milyon; yani bu 2021‟e göre %250 bir artış 

göstererek 5 milyar 30 milyon liralık bir hizmet yapacağız.” diyoruz. Tabii bunun 1,6 milyarı oradaki 

malum yatırımlarımıza gidiyor, burada benim dikkati mi çekende Ģöyle bir konu oldu. Fen ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı 2021 yılı 1.526 milyon TL‟ymiĢ, 2022 1.750 milyon ödenek ayrılmıĢ. Bunların içerisinde 

ulaĢım, yol ve asfalt yapımlarıyla ilgili olarak yaklaĢık 1 milyon, 1 milyar lira para ayrılmıĢ ama 

yapılacak olan iĢin nevine baktığımızda bu parke kaplama 1,2 milyon metrekare, asfalt serimi 1.450 

milyon ton, arazi yolu kaplama 1.860 bin metrekare ki bu ayrılan rakamla bunların %50‟sini yapamayız. 

Yani bizim hedeflerimize koyduğumuz miktarlarla, ayırdığımız rakamın bunu karĢılama oranı yok, son 

Ģunu da ekledikten sonra bırakıyorum. Modern Yenilikçi Tema YeĢil Alanları Projesi diye bir projemiz 

yani özellikle kaynak aktarıyoruz Fen ĠĢlerinde. Bu Ocak-Ekim ayında 2020 yılında 21 milyonmuĢ, bu 

2021 yılında ise 33 milyona çıkmıĢ, yani %50 attırmıĢız. Peki, aynı dönemde otopark için ne yapmıĢız? 

31 milyon lirayı 18 milyon olarak gerçekleĢtirmiĢiz. Yani parklarda %51 artıĢ yapmıĢız ama otoparkla 

ilgili olarak yapılmıĢ olan harcamalarda Ocak-Ekim döneminde yaklaĢık olarak nerden baksan 15 

milyon liraya yakın bir eksilme söz konusu. Yani daha fazla notlarımız var ama zamanı daha fazla 

kullanmamak adına… Hepinize çok teĢekkür ediyorum. Bu arada buna emeği geçen tüm Bürokrat 

ArkadaĢlarıma ve Ġzmir‟e de bunun hayırlı olmasını diliyorum, TeĢekkür ederim BaĢkan‟ım. (14 dakika 

11 saniye) 
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Necati Bey buyurun, sonra size vereyim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan‟ım sonra ben… 

BAġKAN: Tamam sırayla böyle götürüyorum, evet. 

NECATĠ KIRMAZ: Sayın BaĢkan… 

BAġKAN: Evet. 

NECATĠ KIRMAZ: Sayın BaĢkan,Değerli Meclis Üyeleri. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Yılı 

Bütçe görüĢmeleri kapsamında kentsel dönüĢümle ilgili yapılan bazı eleĢtirileri yanıtlamak üzere söz 

almıĢ bulunuyorum. Öncelikle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak kentsel dönüĢümle ilgili yaĢadığımız 

süreci kısaca bir özetlemek istiyorum. Ġzmir‟de kentsel dönüĢüm 2012 yılında baĢladı. BüyükĢehir 

Belediyesi olarak bu süreci %100 uzlaĢma, kat karĢılığı ve yerinde dönüĢüm esasıyla yapıyoruz. 

Belediyemiz, özellikle burası çok önemli, müteahhitlerle hak sahipleri arasında garantördür. 248 

hektarlık 6 adet kentsel dönüĢüm alanında hedeflenen bağımsız bölüm sayısı yaklaĢık 30 bindir. Bugüne 

kadar teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 960 adettir. Bugün itibarıyla ihalesi gerçekleĢen ve Protokole 

bağlanarak yapımı devam eden bağımsız bölüm sayısı 3940 adettir. Yine bugün itibarıyla ihale 

aĢamasına gelen bağımsız bölüm sayısı 2900 adettir. Değerli ArkadaĢlar sonuç olarak, devam eden bu 

süreç tamamlandığında 7800 adet bağımsız bölüm teslim edilecek olup, Ġzmir‟de, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin yönettiği kentsel dönüĢüm %26 seviyesine ulaĢmıĢ olacaktır. Yine Belediyemiz, Ġzmir‟de 

hak sahiplerine ait tam 345 bin metrekare tapuyu vatandaĢlarla uzlaĢarak Belediye adına devir almıĢtır, 
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tüm dönüĢüm yapım ihalelerini vatandaĢtan uzlaĢarak aldığı arsalar üzerinde gerçekleĢtirmektedir. 

Burası çok önemli, tekrar geleceğim. ġu an BüyükĢehir Belediyesi tarafından kentsel dönüĢüm 

alanlarında devam eden inĢaatların muhammen bedeli 2 milyar TL‟dir. Aynı zamanda ihale aĢamasında 

olan inĢaatların muhammen bedeli ise 1 milyar TL‟dir. Değerli ArkadaĢlar ülkemizde son yıllarda 

yaĢanan ve bugünlerde tavan yapan ekonomik kaosa rağmen BüyükĢehir Belediyemiz Sayın 

BaĢkanımızın öncülüğünde bütün gücüyle, bütün enerjisiyle, bütçesinin üçte biri büyüklüğündeki bu 

devasa yatırımı baĢarıyla sürdürmektedir. Evet, Değerli ArkadaĢlar bu Meclis‟te genellikle Muhalefet 

Sözcüleri kentsel dönüĢüm konusu açılınca gerek zamanın çok uzadığı, gerekse uygulanan yöntemin 

baĢarısızlığı vesaire gibi sebeplerle sürekli eleĢtirilmekteyiz. Bu iĢe biraz kafayı taktım, son günlerde 

merak ettim. Acaba Çevre ġehircilik Bakanlığı Ġzmir‟de kentsel dönüĢüm alanında ne yapıyor?  

ÖZGÜR HIZAL: Cuma günü gelirseniz görürsünüz, Cuma günü gelin görürsünüz. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL:Birlikte gidelim… 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL:Ben yanınızda olacağım. 

BAġKAN: Evet. 

NECATĠ KIRMAZ: Ben… Cuma günkü mesele depremden sonrası geliĢen mesele, ben 9 yıl önceye 

döneceğim, izin verirseniz,  

ÖZGÜR HIZAL: Tamam gelin… 

NECATĠ KIRMAZ:Ġzin verirseniz ben sizi dinledim. 

BAġKAN: Buyurun Necati Bey, siz devam edin. 

ÖZGÜR HIZAL: Özür dilerim, özür dilerim… 

NECATĠ KIRMAZ: Biraz yakından gösterme imkânımız var mı?  

BAġKAN: YaklaĢtırabilir mi kamera?Biraz kamera yaklaĢtırabilir mi? 

NECATĠ KIRMAZ: Parlıyor olabilir.  

BAġKAN: Evet, güzel. 

NECATĠ KIRMAZ: Size ben anlatmaya çalıĢayım. Bu gördüğünüz arkadaĢlar, kırmızı çizgi…  

BAġKAN: Biraz daha dik tutun, evet, tamam. 

NECATĠ KIRMAZ: Ġyi mi? 

BAġKAN: Güzel. 

NECATĠ KIRMAZ: 2012‟de kırmızı çizgiyle gördüğünüz, 2012‟de ilan edilen Karabağlar riskli alanı, 

2012 yılında. Aynı yıl, aynı aylarda lacivert çizgiyle çizilen Uzundere Kentsel DönüĢüm Alanı. ġimdi 

kısaca bir mukayese yapacağım, Devlet eliyle, Devlet parasıyla kentsel dönüĢüm nasıl yapılıyor? Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi kendi Bütçesiyle kentsel dönüĢümü ne yaptı? Nereye getirdi? Her ikisinin ilan 

tarihi 2012. Uzundere Kentsel DönüĢüm Alanı 32 hektar. Karabağlar, Bakanlığın ilan ettiği riskli alan 

540 hektar. Ancak bunun sadece Ģu bölgesinde gördüğünüz, Ģu meĢhur övünülen Yenitepe Konutları, 

6,5 hektar.  

SALONDAN:BoĢ arsada… 

NECATĠ KIRMAZ: BoĢ arsada, oraya geleceğim. Uzundere Kentsel DönüĢüm Alanında BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin yıkıp dönüĢtürdüğü Ģu ana kadar bina sayısı, riskli yıktığı bina sayısı 403 adet. Peki, bu 

alanda Bakanlığın yıktığı riskli dediği, 9 yıl önce riskli dediği alanda Bakanlığın yıktığı bina sayısı kaç? 

Sıfır. Uzundere DönüĢüm Alanında BüyükĢehir Belediyesi‟nin teslim ettiği daire sayısı kaç? 817. 

Devam eden 1422, ihale aĢamasında 1313. Tamamen BüyükĢehir Belediyesi‟nin imkânlarıyla. Peki, 

Yenitepe Konutları‟nda gördüğünüz Ģu 6,5 hektarlık alanda yapılmakta olan daire sayısı kaç? 1533. 

Hafta sonu merak ettim, gezdim, bazı dairelere girdim, 1200 civarı tamamlanmıĢ diyebiliriz. Üçte 

birinin de iĢte doğramaları takılıyor, kapıları takılıyor, vesaire. Bir Ģeyi unutmadan ifade etmek 

istiyorum, çok üzüldüğüm bir konu, inĢaat kalitesi berbat. Ben devlet imkânlarıyla, devlet olanaklarının 

bu kadar çarçur edildiğini ilk defa burada görüyorum. Ben Çevre ġehircilik Bakanlığı TOKĠ ve Ġller 

Bankası kontrolörlerinin Ģurada yürüme mesafesinde Uzundere konutlarını gezmelerini tavsiye ederim. 

Peki, bu alanda Uzundere Kentsel DönüĢüm Alanı‟nda riskli yapılarda oturanların yüzde kaçı burada 
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oturuyor? Oturacak? %100‟ü. Yani o küçük görülen, eleĢtirilen, yerinde dönüĢüm. Peki, önemli noktaya 

geliyorum. ġu 540 hektarlık alandan bu yeni Yenitepe Konutları‟nda kaç kiĢi oturuyor? Sıfır.  

ÖZGÜR HIZAL: Hangi ilçeden geldi? Onu da cevaplayın. 

BAġKAN: Evet. 

ÖZGÜR HIZAL: Hangi ilçeden geldi? 

NECATĠ KIRMAZ: Lütfen, lütfen…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Sonra sorarsınız, evet, devam edin. 

NECATĠ KIRMAZ: Peki, uzlaĢma dediniz. Burada Uzundere Kentsel DönüĢüm Alanında uzlaĢma 

yüzdesi %98. Karabağlar riskli alanda uzlaĢma seviyesi ne kadar? Sıfır. Niye? Buradakilerin hiçbiri 

burada oturmuyor da ondan, en yakınındaki Ģuradaki konutları uzlaĢmaya çalıĢtılar yıllar önce, 

baĢaramadılar. ġimdi buralara pankartlar asarak satıĢa çıkarıyorlar. Gördüğüm kadarıyla herhalde büyük 

bölümü satamadılar ki, devlet kurumlarına lojman olarak veriyorlar. Eğer AK Parti‟nin Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟ni eleĢtirerek yerinde dönüĢümü, iĢte kat karĢılığı vesaire, Özgür Bey‟in tabiriyle 

söyleyeyim, hiç bozmadan. “Gidin bütçenizle yapın, kat karşılığını bırakın, adam gibi teslim edin.” 

Aynen. Bu mu adam gibi yapmak? Bu mudur adam gibi yapmak? Devletin bütçesiyle geçen yıl, sanırım 

Faaliyet Raporu görüĢmelerinde Karabağlar Belediye BaĢkanımızın hiç unutmuyorum çok güzel bir lafı 

oldu;“Devlet parasıyla hovardalık yapmak.” tabiri caizse. Bu bir kentsel dönüĢüm müdür arkadaĢlar? 

Siz bizi burada eleĢtireceksiniz, bugün üç önemli konu diyeceksiniz, üç önemli konudan iĢte trafik, biri 

de kentsel dönüĢüm. Bu mudur AK Parti‟nin Ġzmir‟de yaptığı kentsel dönüĢüm? Diğer illerde farklı mı? 

Ankara, Mamak farklı mı? Biliyor musunuz hikâyesini? Burada zamanım yok anlatmaya. Ġstanbul 

Fikirtepe, Sulukule farklı mı? Evet, o yüzden ben iktidar yetkililerinin Ġzmir‟deki modeli gelip bürokrat 

arkadaĢlarla dinleyerek tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim.Sayın BaĢkan‟ım, Değerli 

ArkadaĢlar, aslında çok notlarım var, zamanı uzatmak istemiyorum ama… 

BAġKAN: Belki 1-2 cümle daha.  

NECATĠ KIRMAZ: 1-2 cümle daha… 

BAġKAN: Tamam. 

NECATĠ KIRMAZ: Ġmar BarıĢı için söylemem lazım. Burada kentsel dönüĢümden konuĢup da Ġmar 

BarıĢı‟ndan bahsetmezsek ayıp olur.Bu kadar kentsel dönüĢümü önemsiyorsunuz, iktidar yetkililerine 

sesleniyoruz. Ġmar BarıĢı neyin nesidir? Neyin nesidir Ġmar BarıĢı? ArkadaĢlar, Ġmar BarıĢı‟nı size 

anlatayım mı? Çok basit, uzmanlık alanım. VatandaĢ internetin baĢına oturuyor, „„Ben‟‟diyor,„„200 

metrekare arsam var, 200 metrekare de kaçak inşaat yaptım‟‟, iĢte fotoğrafını koyuyor, basıyor, size 

bankadan bir Ģifre geliyor, gidiyorsunuz parasını yatırıyorsunuz, ondan sonra geliyorsunuz Ģifreyi 

giriyorsunuz, yandaki yazıcıdan Yapı Kayıt Belgesi çıkıyor.Budur ve o Yapı Kayıt Belgesi, yapı 

kullanma izni yerine geçiyor. Dünya‟nın hiçbir yerinde, hatta Afrika‟da bile böyle ilkel, böyle saçma 

sapan bir sistem yoktur, iddia ediyorum, son 100 yılda çıkmıĢ en kötü Yasadır veya 2-3 tanesinden 

biridir.Ve Ģu an Çevre ġehircilik Bakanlığı Bürokratları Yapı Kayıt Belgeleri iptalleriyle ilgili giden 

vatandaĢlara “Sabredin, yakında süre uzatılacak.” Bakar mısınız? Kaçak inĢaatı bundan daha güzel 

özendiren bir sistem var mıdır arkadaĢlar? Ondan sonra burada çıkacaksınız, kentsel dönüĢüm 

konusunda ahkâm kesip bizi eleĢtireceksiniz, yapmayın Allah aĢkına.  

BAġKAN: Peki.  

NECATĠ KIRMAZ: Yapmayın.  

BAġKAN:Evet. 

NECATĠ KIRMAZ:Emsal artıĢlarıyla ilgili konuĢacaktım ama vaktimiz… 

BAġKAN: Doldu vallahi… 

NECATĠ KIRMAZ: Peki… 

BAġKAN: 10 dakika ile sınırladık. 

NECATĠ KIRMAZ: Tamam, teĢekkür ediyorum… 

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyoruz. 
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NECATĠ KIRMAZ:Bütçemizin Ġzmir‟e hepinize hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum.(11 

dakika 28 saniye) 
BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, sağ olun, Dilek Hanım buyurun, Dilek Hanım istemiĢti. 

DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Değerli Bürokratlarımız, Basın 

Mensuplarımız, bende sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, 2022 Yılı Bütçemizin Ġzmir‟imize 

hayırlar getirmesini temenni ediyorum. “Bir şehir başarılı olacaksa intizamlı olacak, disiplinli olacak, 

gayretli olacak, çok çalışacak, cesaretli olacak ve emeğe saygı duyacak.” der Hazreti Mevlana. 

Dünya‟daki örnek Ģehirlerden biri olma potansiyeline sahip olan Ġzmir‟imiz hak ettiği baĢarıya 

ulaĢabilmiĢ mi? Aslında bugün burada hep beraber bunu tartıĢıyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

stratejik amaçlarını 7 ana baĢlıkta toplamıĢ. Bunları Alt Yapı, YaĢam Kalitesi, Ekonomi, Demokrasi, 

Doğa, YaĢayarak Öğrenme ve Kültür-Sanat olarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin kategorize ettiğini 

görüyoruz. Bu baĢlıklar altında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Performans Programını 

incelediğimizde maalesef  2021 yılı kitapçığından aslında çok da farklı olmadığını, birçok yerde kopyala 

yapıĢtır metodunun uygulandığını üzülerek görmekteyiz. Bu kategorilere çok kısaca değinecek olursak 

özellikle teknoloji, sanayi, ticaret ve fuarcılık alanında kent ekonomisini güçlendirmeye yönelik 

faaliyetler arasında 2021 yılında vadedilen ve Ġzmir için çok önemli olduğuna inandığımız YaĢam 

Bilimleri Kampüsü ve Yaratıcı Teknolojilerinin Desteklenmesi Projeleri ne yazık ki 2022 bütçesinde yer 

almıyor. Onun yerine neye hizmet edeceğini bilmediğimiz Urla Dijital ġarap Müzesi ve aynı Ģekilde 

Kozmetik Köy Projeleri dâhil edilmiĢ, Ġzmir‟imiz için çok önemli olduğuna inandığımız Organize 

Sanayi Bölgelerinin güçlendirilmesi konusunda da maalesef ayrılan bütçe sıfır, Değerli ArkadaĢlar. 

Sayfa 50‟de görebilirsiniz. Bugün Türkiye‟nin en büyük organize sanayi bölgesi nerede? Gaziantep‟te 

Değerli ArkadaĢlar. Az önce Sayın Grup BaĢkan Vekili ve birkaç Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız diğer BüyükĢehirlerle kıyaslama yaptılar, haksızlığa uğratıldığını, Ġzmir‟in haksızlığa 

uğratıldığını iddia ettiler ama sınırlarındaki büyük kaosa rağmen, büyük tehdide rağmen, aynı Pandemi 

Ģartlarında, aynı ekonomik Ģartlarda geçtiğimiz aylarda OECD tarafından ġampiyon Belediye BaĢkanı 

seçilen Gaziantep Belediye BaĢkanımızı ben buradan bir kere daha tebrik ediyor, Dünya‟ya örnek teĢkil 

eden projelerinin Ġzmir‟imize de rol model olmasını temenni ediyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

yoksulluğa çözüm üretecek faaliyetlerine bakacak olursak, üretici pazarları ve satıĢ noktalarının 

yaygınlaĢtırılmasına 1 milyon TL bir bütçe ayrılmıĢ. Bu oran geçen yılın yaklaĢık iki katı ve elbette 

sevindirici bir durum. Yine kooperatiflerin yaygınlaĢtırılması ve pazarlama imkânlarının 

desteklenmesine 3 milyon 250 bin lira bütçe ayrılmıĢ. Kırsaldaki kadınların desteklenmesini her alanda 

çok sevindirici buluyoruz. Ancak ne yazık ki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kooperatiflere destek 

verirken daha önce de ifade ettiğimiz gibi kooperatifler arasında maalesef ideolojik ayırımlar 

yapmaktadır. Ġlçelerde Köy-Koop Çatısı altında olmayan kooperatiflere nerdeyse yaĢama Ģansı 

verilmiyor. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi geçen yıl 8 Mart‟ta, Dünya Kadınlar Gününde Bıçakçı Han‟da, 

Tarihi Bıçakçı Han‟da kadınlara destek olmak amacıyla kurduğu kadın emeği sergi ve satıĢ pazarına 

dahi sadece kendisine ideolojik olarak yakın olan kooperatifleri davet etmiĢ, üstelik bu ayrımı 8 Mart‟ta 

gerçekleĢtirmiĢtir. Yerel tarım ve kooperatifçilik uygulamalarının bir örneği olan Süt Kuzusu 

Projesi‟nde de yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hedeflediği sayıya maalesef 3 yılda ulaĢamamıĢtır. Her 

yıl 250 bin çocuğumuza ulaĢmayı hedeflerken, Süt Kuzusu Projesi 2019‟da 152 bin, 2020 yılında ise 

sadece 154 bin çocuğa ulaĢabilmiĢtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Gençlik ve Çocuk Dostu ġehir 

faaliyetlerine bakacak olursak, icraatlara baktığımızda yapımı tamamlanacak olan Gençlik Merkezi 

sayısı 2019‟da yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi sayısı 2019‟da sıfır, 2020‟de sıfır, 2021‟de hedef 

bir, 2022‟de hedef bir. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Tunç SOYER‟in Ġzmir‟i Avrupa 

Gençlik BaĢkenti yapma hedefi vardı, yine 24 saat açık olan gençlik merkezleri kurma hedefi vardı. 

Gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarına ayrılan bütçe 35 milyon TL. Her seferinde Sosyal 

Belediyecilikten dem vuran Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi maalesef Pandemi‟nin ağır Ģartları devam 

etmesine rağmen ihtiyaç sahibi öğrencilere 2019 ve 2020 yıllarında maalesef bütçe ayırmamıĢtır ve 

2020 hedeflerindeyse 40 bin olan ihtiyaç sahibi öğrenci hedef kitlesini, hedef sayısını 2022 yılında 30 

bine düĢürmüĢtür. Yine her ilçede Çocuk, Genç, Engelli ve Kadın Meclisleri kurma vaadi olan Ġzmir 
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BüyükĢehir Belediyesinin 2020‟de kurulan Çocuk Belediye sayısı sıfır, 2021‟de kurulan Çocuk 

Belediye sayısı sıfır, 2022‟de ise hedeflenen sayı sadece, iki, sayfa 55‟de görebilirsiniz. Masal 

Evlerinden değerli Grup BaĢkan Vekilimiz bahsetti. Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın Yerel 

Seçimler öncesi bir paylaĢımını bende hatırlatmak istiyorum. “İzmir‟in her mahallesinde bir masal evi 

açacağız.”demiĢti ve 2019 yılında yapılan masal evi sıfır, 2020 yılında dört adet, 2021 yılında bir, 2022 

yılında ise hedeflenen sayı dört. Yani aslında 2,5 yılı geride bırakan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi görev 

süresini tamamladığında bırakın her mahalleyi, 30 ilçenin her birinde dahi Masal Evi açamayacak 

durumda. Kadınlara yönelik faaliyetlere bakacak olursak, kadınların toplumdaki konumunu 

güçlendirmeye yönelik çalıĢmalar yapacağını ifade eden Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Tunç 

SOYER 2019 ve 2020 yılında yaptığı Kadın DanıĢma Merkezi sayısı sıfır, 2021 ve 2022‟de ise 

hedeflenen sayı sadece 1 adet ve bunun için ayrılan toplam bütçe sadece 1 milyon TL. Yani toplam 

bütçenin on binde biri bile değil Değerli ArkadaĢlar. Kaldı ki, bu sayı geçen yılki sayıya oranla maalesef 

düĢürülmüĢ, 2021 yılında Kadın DanıĢma Merkezleri‟ne ayrılan bütçe 1 milyon 300 bin‟ken, 2022 

yılında 1 milyon‟a düĢürülmüĢ durumda, aynı Ģekilde Toplumsal Cinsiyet EĢitliği‟ne ayrılan bütçe 

Kadın DanıĢma Merkezleri‟ne ayrılan bütçeden yaklaĢık 7 kat daha fazla. Değerli Meclis Üyeleri, 

Değerli Hazırun. Yarın 25 Kasım “Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Günü” ve buradan hayatını 

kaybeden bütün kadınlarımıza Allah‟tan rahmet diliyorum. Kadın Sığınma Evleri konusunda maalesef 

bütçede yeni bir çalıĢmaya bu yılda rastlayamadık. 18 Aralık 2021‟de Sayın Tunç SOYER bu Salonda 

çok duygusal bir konuĢma yaparak Ģunları ifade etmiĢti. “Biz ne zaman, hangi kazanılan parayla mutlu 

oluruz biliyor musunuz? Eşinden şiddet gören bir kadına iş buluyorsak, kendi ekmeğini kazanıyorsa, biz 

onun aldığı maaşla mutlu oluyoruz.”demiĢti. Değerli ArkadaĢlar bundan yaklaĢık 2 yıl önce bir kadınla 

tanıĢtım ve Sayın BaĢkan‟ın ifade ettiği gibi eĢinden Ģiddet gören, üç çocuğu olan, ayrılma aĢamasında 

olan ve tek baĢına hayatını idame ettirmeye çalıĢan bir kadın, ev temizliğine giderek hayatını idame 

ettirmeye çalıĢan bir kadın ve Ġzmir BüyükĢehir Meclis Üyesi olduğumu öğrendiğinde Ģunları ifade etti. 

“İzmir Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulundum. Ancak bana söylenen şey şuydu; önce 

Cumhuriyet Halk Partisi‟ne üye olman ve ardın da seçimlerde çalışma yapman gerekiyor.”(Salondan 

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

BAġKAN: Müsaade, lütfen, lütfen arkadaĢlar. Evet, Dilek Hanım buyurun.  

DĠLEK YILDIZ: Değerli ArkadaĢlar, o kadın bugün iĢe girdi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nde iĢe 

girdi, çok büyük bir mutlulukla karĢılıyoruz, ancak mağdur olduğu için, eĢinden Ģiddet gördüğü için iĢe 

girmedi, Cumhuriyet Halk Partisi‟nin bir üyesi olduğu için iĢe girdi. Yine geçtiğimiz günlerde Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin iĢten çıkartılan üç kadına sahip çıktığının haberlerini okuduk, konuyu 

araĢtırdığımda kadınların bu üç hanımefendinin disiplin suçu iĢlediklerin dolayı iĢlerinden 

uzaklaĢtırıldığını öğrenmiĢ bulunmaktayız. Yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin kadınlara sahip çıkma 

meselesinde konuya sadece ideolojik olarak yaklaĢması bizi son derece üzmektedir, bunu ifade etmek 

istiyorum. 

BAġKAN: Dilek Hanım toparlarsanız, 10 dakikanız doldu.  

DĠLEK YILDIZ: Toparlıyorum. Son olarak muhtarlarımız, Yerel Yönetimlerimizin temel taĢıyıcı 

unsurları. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi katılımcı bir dijital dönüĢüm için muhtarlara bilgisayar, yazılım, 

eğitim desteği vermeyi hedefleyerek 300 bin liralık bütçe ayırıyor. Oysa buna geçen yıl ayrılan bütçe 

tam olarak 1 milyon 440 bin liraydı. Yani muhtarlara verilen destek, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

tarafından geçen yılda verilen desteğin beĢte biri oranında düĢürülmüĢ. Değerli ArkadaĢlar, geçtiğimiz 

aylarda Karaburun‟da bir kadın muhtarımızı ziyaret ettik ve bu vaat edilen muhtarlara vaat edilen 

yazlım, bilgisayar ve donanım desteğini geçtik, muhtarlıkta çeĢmede sular bile akmıyordu, yani bu gün 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Kadın Belediye BaĢkanın olduğu bir ilçede, kadın muhtarlık ofisinde 

suların akmamasını ben Ġzmirlilerimizin takdirine sunuyorum. 

BAġKAN: Peki teĢekkür ediyoruz, Dilek Hanım, teĢekkür ediyoruz 

DĠLEK YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, bitiriyorum. 

BAġKAN: Son cümleniz olsun, bitirelim, evet.  
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DĠLEK YILDIZ: Son olarak birkaç notum daha vardı ancak Ģöyle toparlayalım. Termodinamiğin ikinci 

Yasası ne der? “Her düzen düzensizliğe evrilir, kaosa sürüklenir.” Bütçe görüĢmeleri de aslında buna 

benziyor. “Kurulmaya çalışılan düzen mutlaka bozulacak ve bir gün kaos olacak.” der Termodinamiğin 

Yasası. ĠĢte tamda burada yaratıcı, yenilikçi ve giriĢimci fikirler devreye girmeli ki, tekrar yeni bir enerji 

açığa çıksın. ĠĢte ben de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden bu enerjiyi sabırsızlıkla bekliyorum, bütün 

Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, teĢekkür ediyorum.(12 dakika 20 saniye) 

BAġKAN:TeĢekkür ediyoruz. Gamze Hanım, buyurun, vereceğim arkadaĢlar, vereceğim, Gamze 

Hanım, sonra da size vereceğim, evet. Buyurun Gamze Hanım. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Değerli BaĢkan‟ım, Çok Sevgili Meclis Üyelerim. Sanırım görüĢmeler 

baĢlayalı 5 saat oldu. O nedenle aslında Ġzmirlilerin de çok iyi bildiği konu hakkında konuĢmayacaktım, 

ancak Dilek Hanım‟ın konuĢmasından ve AK Parti Grup BaĢkan Vekili Sayın HIZAL‟ın 

konuĢmasından sonra konuĢma sorumluluğu hissettim. Sayın BaĢkan‟ım süre uzarsa Plan ve Bütçe 

Komisyonu Üyesi olarak konuĢtuğumu belirtmek isterim. 

BAġKAN: Peki. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Yani 20 dakikaya yakın konuĢabilirim ama sizleri sıkmamak için çok fazla 

uzatmayacağım. Sosyal yardımlarla ilgili konuĢmak istiyorum, çünkü hizmeti sadece yol yapmaktan 

ibaret sanan ve belli bir kesimin zenginleĢtirilmesine hizmet görevi üstlenen bir anlayıĢa tabii ki, 

Devlet‟in görevi olan yoksul ve yoksulluğun yanında olma görevini Belediyelere yüklediğini 

hatırlatmak istiyorum. Biz, sosyal yardımlarımızla gerçekten Türkiye‟de öncü bir Belediyeyiz. Bu 

anlamda kendimizle gurur duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Sosyal yardımlara… KonuĢmama 

birazcık rakamlar üzerinden gitmek istiyorum, bunu değiĢtirme zorunluluğu hissettim. Ġzmirlilerin de 

yanlıĢ bilgilendirilmesini istemiyorum. Sosyal yardımlara Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Yılı Mali 

Bütçe Tasarısı‟nda 435 milyon 392 bin lira ayırmıĢ bulunmayız. Bu bütçelendirmenin neye göre 

yapıldığını sizlerle paylaĢmak isterim. Öncelikle tüm Ġzmirlilerin sevdiği ve az önce Dilek Hanım‟ın da 

eleĢtirdiği Süt Kuzusu Projesi‟nden bahsetmek istiyorum. Burada sadece rakamları ifade etmekten 

ziyade bu bütçelendirmenin neye göre yapıldığını da belirtmek isterim. Evet, hedef 250 bin olabilir ama 

bu, Ġzmir genelinde doğan 1 ve 5 yaĢ arasındaki çocuklara verilen bir hizmettir. Dolayısıyla biz 250 bin 

kiĢi hedefleyip, doğum oranı az olduğunda elbette bu daha az olabilir. Bu sene 2022 yılında 2019-2020 

ve 2021 yıllarının oranlamasına göre 165 bin çocuğumuzu hedefledik ve toplamda 118 milyon 828 bin 

600 lira bütçe ayırdık ve bunu da… Her projemiz bizim baĢka bir projeyle entegre halindedir. Aynı 

zamanda tarımsal kalkınmayı sağlarken, bir anlamda çocuklara sağlıklı süt ulaĢtırılmasını hedefliyoruz, 

tarımsal kalkınmadan kastımız ise, kooperatiflerden yaptığımız alım. Her ne kadar muhalefetin 

kooperatif üreticilerine olan açıkça bir saldırısı olsa da biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak üreticinin 

yanında olacağız. Bu konuyla ilgili eleĢtiri, kooperatiflerin ayrıĢtırıldığına dair, ancak baĢvuru yapan 

bütün kooperatiflerden biz alım yapmayı hedeflerken, 2019 yılından beri yani BaĢkanımız Sayın 

SOYER göreve geldiğinden beri farklı kooperatiflerden süt aldığımızı belirtmek isterim. Tire Süt 

bunların içinde ve diğer 6 tane farklı kooperatiften süt alımı yapmaktayız. “Eğitim Kart” diye bir sosyal 

yardımımız var. Biz 2019‟dan 2021 yılına kadar yapmıĢ olduğumuz, vermiĢ olduğumuz hizmetleri 

değerlendirerek 2022 yılında çocuklarımıza, 35 bin çocuk hedefliyoruz, 5 milyon 250 bin liralık bütçe 

ayırdık, kırtasiye yardımının Belediyeden verilmesi ne kadar üzücü olsa, keĢke her Ģey süt liman olsa bu 

ülkede, keĢke biz bu yardımları yapmak durumunda kalmasak, keĢke gittikçe bu sayılar azalsa, ancak 

gün geçtikçe çoğalıyor. Aynı zamanda yine BaĢkanımızın göreve gelmesiyle beraber çocuklarımıza bu 

verileri biz Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden alıyoruz, yoksun çocuklarımıza hizmet anlamında. Kendimiz 

belirlemiyoruz ve siyasi hiçbir amaç gütmüyoruz, çünkü çocukları kedimiz belirlemiyoruz, Milli Eğitim 

Müdürlüğü‟nden alıyoruz. Bu sene bot ve mont yardımımız 2022 yılında 30 bin çocuk hedefliyoruz, 7 

milyon 500 bin liralık bir bütçe öngördük. Bunu da 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 80 bin çocuğa yapmıĢ 

olduğumuz yardımdan öngördük. Aynı zamanda biz bot ve montları Çıraklık Eğitim Merkezi‟nden 

alıyoruz ve Çıraklık Eğitim Merkezi‟ne de bizim ön Ģartımız, malzemelerin hepsinin Ġzmirli esnaflardan 

alınması. Yani bir projeyi hayata geçirirken, baĢka bir Ģekilde Ġzmir halkının iĢine yarayacak Ģekilde 

bunu besliyoruz. Yine tablet yardımı yaptık, Belediyede. 2022 yılında da 1100 çocuğu hedefliyoruz ve 
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Bütçemizden 3 milyon 750 bin lira bunun içkin ayırmıĢ bulunmaktayız. Ġzmir‟de bir ilk olan ve baĢka 

Belediyelere de öncülük etmiĢ olan güzel bir hizmetimiz var, ben bunun için ayrıca tebrik ediyorum, 

Belediyemizi. Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı paketi yapıyoruz. Bu beslenme tarzında 

biliyorsunuz, glütensiz beslenilmesi gerekiyor, ulaĢımı çok zor ve pahalı bir beslenme Ģekli, 2022 

yılında bu hastalarımız için de 2 milyon 293 bin lira Bütçe ayırmıĢ bulunmaktayız. Aynı zamanda 

medikal malzeme ve hasta bezi desteğimizden de bahsetmek isterim. Bunları niye tek tek açıklıyorum? 

Çünkü eleĢtiriler Sosyal Belediyeciliğimizin zayıf kaldığı yönünde. Ancak biz Bütçemizi Sosyal 

Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı‟nda %40 artırmıĢ durumdayız, öngörümüzle, bunların hepsini tek tek size 

sayacağım, bizi buna mecbur kıldı muhalefet. 

ÖZGÜR HIZAL: Yahu niye mecbur kılalım? 

BAġKAN: Evet. 

GAMZE GÜL ÇAMUR: Ġzmirlileri yanlıĢ yönlendiriyorsunuz, Ġzmirlileri yanlıĢ yönlendiriyorsunuz. 

Medikal malzeme ve hasta bezi desteğimizden bahsetmek isterim. 2022 yılında hedefimiz 750 adet 

medikal malzemeyle beraber 180 bin adet hasta bezi, bu verileri geçmiĢ 3 yıllık yardımlarımızdan 

edindiğimizi tekrar belirtmek isterim. Ayırdığımız bütçe 3 milyon 623 bin lira. Bu arada tekerlekli 

sandalye yardımımız var. Ancak Dolar kurunun artması, malzeme desteğinin dıĢarıdan gelmesiyle 

doğrudan teminlere ve ihalelerin kimsenin de katılmadığı için gecikme olduğunu belirtmek isterim. 

Taziye paketi desteğimiz var, buda Ġzmir‟de yeni uygulanan bir yöntem. Daha önce taziye evlerine biz 

pide ve ayran gönderiyorduk, ki halen göndermeye devam ediyoruz, ancak bunun için aĢevimizde 

hazırlanıyor bunlar, 70 kilometrelik bir sınır dıĢında kalan taziye evlerimize taziye paketi gönderiyoruz. 

Hedefiz 2022‟de 7500 hane. ġehitlerimiz için taziye hizmetimiz var, bunun için 2022 yılında 1 milyon 

175 bin lira bütçe ayırdık, yine Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğümüzün bünyesinde Müyesser Tufan 

Geçici Erkek Konuk Evi var. Yani kadınlara bir yandan, erkekleri bir yandan düĢünüyoruz. 2019 yılında 

faaliyete geçen bu evimizde aldığımız hizmetlerle beraber toplamda Ģimdiye kadar 629 farklı kiĢi 

yararlandı. 2022‟de bunun 250 olmasını öngörüyoruz ve 550 bin liralık bütçe ayırdık. Ayrıca bu sene ilk 

defa faaliyete geçireceğimiz bir hizmetimiz var, üniversite öğrencilerimizin ÇamaĢır Yıkama Hizmeti. 

Bunu hepimiz öğrencilik yaptığımız için çok değerli bir hizmet olarak görüyorum, Ģu anda ilk etapta 

Bornova‟da açılacak, Buca ve Çiğli‟de de devamı gelecek olan Öğrenci ÇamaĢır Yıkama Evi 

Hizmetimiz var ve buraya da bütçemizden 640 bin lira para ayırmıĢ bulunmaktayız. Diğer bir 

hizmetimiz de yeni baĢlayan bir hizmetimiz, hamam ve berber hizmeti, bu da Ġzmir‟de yaĢayan evsiz, 

erkek vatandaĢlarımız için Tarihi Basmane Hamamı‟nda banyo ve berber hizmeti veriyoruz. Bu Ģu 

anlamda çok değerli; hem Tarihi Basmane Hamamı‟nın yok olmasının önüne geçeceğiz, hem de 

vatandaĢlarımıza hijyen hizmeti sağlayacağız. Bunun için de 2 bin 500 vatandaĢımız için, 100 bin liralık 

bütçe ayırdık. Ġhtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğimiz var, bu BaĢkanımız göreve geldiğinde 23 bin 

haneydi, daha sonra 55 bin oldu ve Ģu anda 61 bin aileye toplamda 2022 yılı için 46 milyon 840 bin lira 

Bütçe ayırmıĢ bulunmaktayız, bu düzenli olan. Bir de Pandemi nedeniyle ve depremde düzensiz bir 

Ģekilde göndermiĢ olduğumuz gıda paketi de var, ancak bu sene biz 61 bin kiĢi olarak bunu öngörmüĢ 

bulunmaktayız. Diğer bir hizmetimiz de yeni olan ve çok beğenilen kavurma destekleri, bu da diğer bir 

projemizle entegre olarak devam etmekte. Canlı hayvan verdiğimiz ve yem verdiğimiz 

vatandaĢlarımızdan o hayvanları alıp, kavurma yaparak Ġzmirlilerin ihtiyaç sahiplerinin hizmetine 

sunuyoruz, Tarımsal Kalkınma Projelerimizden biri aynı zamanda. Yakacak desteği sunuyoruz, 5 bin 

825 haneyi hedefledik bu sene. Aynı zamanda ev eĢyası desteğimiz var, 2022 yılında 7 milyon 500 bin 

lira bütçe ayırdık. Giysi desteğimiz var, 8000 haneye, yani 8000 kiĢiye 3 milyon 700 bin lira bütçe 

ayırmıĢ bulunmaktayız ve her ne kadar “Ġzmir‟de siyaseten ayrım yapılıyor.” dense de giyim otobüsüyle 

biz Kiraz, Beydağ, Bergama, Kınık, Menemen, ÖdemiĢ, Aliağa, Dikili‟de bulunan toplam 162 

köyümüzdeki vatandaĢlarımıza 15 bin 539 parça giysi yardımında bulunduk. 2022 yılında da bu 

hedefimizi gerçekleĢtireceğiz. Bez ve mama desteğimiz var, 2022 yılında 21 bin bebek hedefleniyor, 4 

milyon 956 bin lira bütçe ayırmıĢ durumdayız. Diğer bir desteğimiz de fiyatları çok düĢtüğü için 

ellerinde ürünleri kalan çiftçilerimize, Belediyemiz gidip onları alarak doğrudan taze bir Ģekilde halka 

dağıtıyor. Bunun için 2022 yılında 1 milyon 572 bin 500 lira bir bütçe ayırmıĢ bulunmaktayız ve ulaĢım 
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kartını zaten biliyorsunuz, hep beraber Meclis‟ten geçirdik, bu da ilk defa bizim dönemimizde 

uygulanan bir destek. Birde üniversite eğitim desteğimiz var. 5000 öğrencimiz için aylık 400 lira olmak 

üzere 8 ay boyunca vereceğiz ve 2022 yılında hedefimiz 10 milyon, 10 milyon liralık bütçe ayırdık. 

Aynı zamanda nakit desteğinden de bahsetmek isterim, 2022 yılında yine 61 bin aileye 42 milyon liralık 

nakit yardım desteği ayırmıĢ bulunmaktayız. ġimdi bu rakamlara baktığımızda, Sosyal Belediyecilik 

anlamında bütçenin gerçeklere dayalı ve ayakları yere basan bir Ģekilde bir bütçelendirme yapıldığını 

konuĢmamız mümkün. Bunun haricinde bizim bir de AĢevleri ġube Müdürlüğümüz var, AĢevleri ġube 

Müdürlüğümüzde 13 bin kiĢilik yemek yapma kapasitesine sahip ve 2022 yılında 3 milyon 60 kiĢiye biz 

yemek göndermeyi hedefliyoruz ve ayırdığımız bütçe 42 milyon 840 bin lira. Kumanya desteğimiz var, 

2022 yılında. Ġhtiyaç sahiplerine 2 milyon 139 bin lira ayırmıĢ durumdayız ve cenaze evlerine pide ve 

ayran desteğimiz de 2022 yılında 8 milyon 212 bin 500 lira olarak ayrılmıĢ durumdadır. Son olarak 

bahsetmek istediğim diğer hususlarda az önce verilen yanlıĢ bilgiler. Ben Ģunu belirtmek isterim; 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği” ifadesini kullanmak biz vazgeçmeyeceğiz. 

Her ne kadar muhalefet bunu farklı anlasa da, biz Toplumsal Cinsiyet EĢitliği‟nin toplumda cinsiyete 

dayalı bir görev dayatması olmasının önüne geçmek için eĢitlikçi bir yaklaĢım sergileyeceğimizi her 

zaman ifade edeceğiz. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği‟ne iliĢkin Sosyal Projeler Daire BaĢkanlığınca diğer 

konulardan 7 kat fazla bütçe ayılmasının sebebi, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği çalıĢmalarında kadın 

çalıĢmalarının onun içine dâhil edilmesi. Burada bizim… Neler var bunların içerisinde? Hepsini 

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği baĢlığı altında biz algılıyoruz. Çünkü toplumda gerçekten kadın-erkek 

hepimiz her konuda eĢit olmalıyız, bu da Sosyal Belediyeciliğin bir görevi… Çocuk ve Gençlik 

Merkezi‟nin olmadığı söylendi, onunla ilgili ben bir bilgi vermek isterim. Bizim YeniĢehir, Çiğli, 

Uzundere, Buca, Güzelbahçe‟de Çocuk ve Gençlik Merkezlerimiz var. 2020 yılında Toros ve 

Örnekköy‟de açıldı, 2022 yılında da Buca, Tınaztepe, Çiğli ve Foça‟da hizmete geçirmeyi düĢünüyoruz. 

Aynı zamanda Masal Evleri‟nden de bahsetmek isterim. BaĢkanımızın göreve geldiğinde Masal Evleri 

Projesi herkes tarafından heyecanla karĢılandı ve de gerçekten çok güzel bir proje. 20 Masal Evi 

hedefleniyordu. Bunlardan Aliağa, Buca, Menemen, Kınık, Mersinli, Bornova, Buca, Adatepe, Aliağa… 

(Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, ikinci kez söyledim, 

haklısınız. Çiğli, KemalpaĢa ve KemalpaĢa Ören Masal Eviyle Foça Masal Evleri yani 8 tanesi açılmıĢ 

durumda, bir tane de Bayraklı‟da var, 12 tanesi de 2022 hedeflerimiz arasında, yani toplama bir 

dönemde 20 tane açmayı hedeflerken 2022 yılında masal evlerinin hepsini aktif hale getireceğimizi 

belirtmek isterim. Aynı zamanda 15-30 yaĢ arası gençler için atölye çalıĢmaları yapıyoruz, bunlarla ilgili 

siz… Diksiyon kursları, hafıza ve dikkat geliĢtirme atölyesi, birçok eğitimler yapıyoruz, Sosyal Projeler 

Dairesi BaĢkanlığımızda, yoga ve dans atölyeleri var, bunlarla ilgili de bilgi edinmelerini isterim. Ġzmirli 

gençlerimizi üniversitede okurken destekliyoruz, Ġzmir‟e gelen gençlere kucak açmak için, onlara 

barınma hizmetiyle beraber danıĢmanlık ve yurt yönlendirme hizmetleri veriyoruz, Kitap Kart Projemiz 

var, gezici çocuk dünyası ve engelli hizmetlerimiz var, engellilere de, engelliler için özel plaj dizaynı 

yapıyoruz ve bunun içinde bütçemizde 1 milyon 760 bin lira bir hedef öngörmüĢ durumdayız. 

BAġKAN: Evet, toparlarsanız Gamze Hanım lütfen.  

GAMZE GÜL ÇAMUR: Yani BaĢkan‟ım demem o ki, aslında burada projelerimizi ve hayata 

geçirdiğimiz sosyal yardımlarımızı anlatmak çok vakit alır, ben birebir önemli gördüğüm ve bütçesi 

fazla olanları aktardım. Gerçekten Bütçemiz bu anlamda geçmiĢ yıllardaki yapmıĢ olduğumuz 

çalıĢmaları göz önünde bulundurarak ayakları yere basan, gerçekçi bir bütçe olmuĢ, emeği geçen tüm 

Bürokratlara teĢekkür ediyorum, saygılar.   (17 dakika 14 saniye) 

BAġKAN: Ben de teĢekkür ediyorum, Hüsnü Bey‟e söz vereceğim Ģimdi. ġöyle bir Ģey yapalım 

arkadaĢlar; saat 21:15, bir konuĢmak isteyenlerin ellerini görebilirsem kaç kiĢiye… Hakan Bey, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaĢımız var. Yani 1,5 saat sadece konuĢmalar için yaklaĢık ayırmıĢ olacağız, bundan 

sonrasında, ondan sonra belki 5‟er dakika…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: EleĢtirilere… 

BAġKAN:Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ:Yanıtlanmayan, konuĢulmayan… 
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BAġKAN:Grup BaĢkan Vekillerine bir 5‟er dakika daha verelim, ondan sonra da yavaĢ yavaĢ ben de 

toparlamaya çalıĢırım, o Ģekilde sonlandırmaya gayret ederiz. Hüsnü Bey‟den sonra dediğim gibi 10 

arkadaĢımız var, sizlere de vereceğim, sırayla vereceğim ki öyle daha heyecanlı oluyor, evet, buyurun 

Hüsnü Bey.  

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

Değerli ArkadaĢlar 10 dakikada bitirmeye çalıĢacağım, lütfen bana sataĢmayın. Değerli ArkadaĢlar, ilk 

önce Sayın BaĢkan‟ım Behçet Uz Rekreasyon, Doktor Behçet Uz Rekreasyon Alanı‟yla ilgili yaptığınız 

gösteri için çok teĢekkür ederim. Sayın BaĢkan‟ım sizden bu özel bir ricam, gerçekten bunlara sahip 

çıkalım, bu yerlere sahip çıkalım. KarĢıyaka‟da MaviĢehir‟de Peynircioğlu Deresi‟ni açtınız, çok 

güzeldi, fakat Ģu an gidin görün, hali rezalet Ģekilde, mahalle muhtarıyla da konuĢabiliriz, ilgili oradaki 

CHP Grup BaĢkan Vekili de zaten orada oturuyor, kendisine de sorabilirsiniz. Evet, Sayın BaĢkan‟ım, 

arkasından yine Grup BaĢkan Vekili Çimento, köprü, yol, kavĢak için çimentonun gerekli olduğunu 

söyledi, doğrudur. Fakat Ģunu da söylemek lazım, 2019-2020-2021 yılında henüz daha Ģurada 3-5 

gündür Dolar ve döviz kurunun yükseldiğini görürsek, bunları bugünden sonraki yapılacak iĢler için 

konuĢabiliriz ama geçmiĢ için bunları konuĢmak mümkün değil. En çok vergi veren 3 il, onu geçiyorum, 

ben, devamlı konuĢuyoruz. Bir Ģey söyledi burada, dedi ki, dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

BaĢkan Vekili, Sayın BaĢkan‟ım, “Hazine Bakanı…” durdu birazda, “Geçen istifa edecekti, görevden 

alınacaktı, Ģu olacaktı, bu olacaktı.” gibi böyle hakikaten de yakıĢmayacak sözcükler söyledi, ben bir Ģey 

söyleyeyim burada; 3 yıldır Ġzmir‟de konuĢuluyor Sayın BaĢkan‟ım, Genel Sekreter görevden alındı, 

Genel Sekreter bırakacak, Genel Sekreter Ģuraya gidiyor, Daire BaĢkanlıkları değiĢiyor.” (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir saniye, bir saniye… Daire 

BaĢkanları değiĢiyor. Yani bunlar arkadaĢlar, bunlar konuĢulur.  

ÖZGÜR HIZAL: KonuĢulmaması lazım. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bunların konuĢulmaması lazım, bunu söylemeye çalıĢıyorum ben. Yoksa ama en 

ufak bir Ģey yok, ki Genel Sekreteri de ben yıllardır da Ġzmirli olarak tanırım, ederim ve kendisini de 

takdir ettiğimizi hep konuĢmuĢuzdur. Değerli BaĢkan‟ım bunu geçelim, o acı olduğu için söyleme 

gereği duydum ben. ġimdi sloganvari konuĢmalar yaptı, sesini yükselterek bu Ģekilde haklı olunmuyor. 

Evet. Sayın BaĢkan‟ım ġerif KardeĢimiz çıktı kürsüde konuĢma yaptı. Daha önce burada Meclis‟te yine 

“Bizim imzamız yetiyor.” gibi talihsiz bir laf etmiĢti ve kendisi Meclisi bırakarak çıkıp gitmiĢti. Bir de 

çok çirkin kelime… Ben bu kelimeyi hiç sevmiyorum arkadaĢlar. “CHP zihniyeti” ya da “AK Parti 

zihniyeti” bu kelimeler hakikaten hoĢ değil. Diyebilirsiniz, “ArkadaĢlar bu düĢüncenize katılmıyorum.” 

Ama zihniyet gibi kelimeler de hoĢ değil, bir de kendisini “Tecrübeli bir Meclis Üyesi” olarak söyledi, 

uzun yıllar Meclis Üyeliği yapmak tecrübeli olmak demek değildir. Sayın BaĢkan, Cindi ArkadaĢımız 

da “Bir metre metro dahi bile Genel Hükümet olarak yapılmadı, yani Merkezi Hükümet yapmadı.” dedi, 

doğru yapmadı, hakikaten de öyle. Ama arkadaĢlar daha önce kendisine yıllardır, 20 yıldır Meclis Üyesi, 

Cindi CANPOLAT‟da. Burayı yapacaktı ama o zaman Aziz Ağabey “Ben istemiyorum.” dedi, “Benim 

param var.” dedi ve o günden beri de zaten bir tek de sanırım Ankara‟da destek olundu, Ġstanbul‟da da 

olunmadı diye hatırlıyorum ben, bir tek Ankara‟da, o zaman özellikle Melih GÖKÇEK bu iĢin içinden 

çıkamayınca yardım istedi, doğrusu bu. O yüzden Değerli ArkadaĢlar, Cindi KardeĢim doğrudur, ama 

Ġzmir‟de de sanırım sizde talep etmediniz Sayın BaĢkan‟ım, metro için herhangi bir yardım, Ģu bu talep 

etmediniz, kendi öz bütçeniz… 

BAġKAN: Hayır olur mu? Otogar-Halkapınar Metrosu‟nu bekliyoruz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: O öyle tabii ki, bunlar mutlaka…  

BAġKAN: Ama o yapılmıyor. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Her türlü desteği vereceğiz BaĢkan‟ım, bu konuda yani bir sıkıntı yok.  

BAġKAN: Yapın yani, 8 yıldır bekliyoruz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet. “Bir BaĢka Bir Tarım Mümkün.” tabii ki çok güzel bir söz, tamam 

katılıyorum, Cindi ArkadaĢımız söyledi. Bir, “BaĢka Bir Tarım Mümkün.” derken ama aynı zamanda da 

Ģunu da demeliyiz arkadaĢlar; bir kere tarım bizim iĢimiz, yani Belediyenin asli iĢi değil, asli iĢi değil, 

tabii ki destek olunması lazım. Yani geçmiĢ yıllarda hemen hemen Ġzmir‟in bütün kasabalarının, 
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köylerinin yolları asfaltlandı, yapıldı, bunları hepimiz biliyoruz. GeçmiĢ dönemler yapıldı bunlar. Ama 

bizim iĢimiz, bizim asli görevimiz değil. Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Necati ArkadaĢımız çıktı burada 

Necati KIRMAZ, sanırım kendisi Karabağlar Belediye BaĢkan Yardımcısı ve Karabağlar‟da Meclis 

Üyesi. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Pardon, 

Gaziemir, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim… 

BAġKAN: Tamam, evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gaziemir Belediye BaĢkan Yardımcısı aynı zamanda.  

BAġKAN: Evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi ben, Ģimdi ben arkadaĢlar burada bir tane ruhsat göstereceğim. Kendisi 

Necati Bey‟in, Necati Bey bakın ruhsatı imzalamıĢ, kendisi Belediye BaĢkan Yardımcısı olmasına 

rağmen arkadaĢlar bu bir belge, daha sonra ben kendisine burada veririm, bunu yapmaması gerekiyor, 

Belediye BaĢkan Yardımcısı… Neyse bunu çok fazla ben uzatmayayım Değerli ArkadaĢlar, bunu da 

göstermiĢ olayım, ben kendisine vereceğim bu ruhsatı, merak etmeyin arkadaĢlar. Değerli ArkadaĢlar, 

gelelim Gamze Hanım‟a, kısaca ona da cevap vereyim. Gamze Hanım Ģöyle bir laf etti, dedi ki; “Yani 

AK Parti olarak biz kooperatif üreticilerini ötekileĢ…” Yahu öyle bir Ģey olabilir mi? Kooperatif 

üreticilerini niye ötekileĢtirelim ya da niye karĢı olalım? Üreticiye karĢı olunur mu? Hiç kimse… Yani 

aklını yitiren insan bile karĢı olmaz. Ama eğer ki bir kooperatif ya da kooperatifler arada komisyonculuk 

gibi iĢler yapıyorsa, onlara kusura bakmayın, biz onlara dur deriz, onlara dur demeliyiz. Yani siz de 

biliyorsunuz, biz bu kooperatifçiliğin ne boyutta burada eleĢtirdiğimizi hepiniz çok iyi biliyorsunuz, çok 

fazla o detaya girmek istemiyorum. Yine toplamsal cinsiyet eĢitliğiyle ilgili Gamze Hanım dedi ki; biz 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak… Tabii ki yapabilirsiniz, hiçbir Ģey demiyoruz, sizin en doğal hakkınız, 

bence kendisinin de bilmesi lazım, Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Tüzüğünde Toplum Cinsiyet EĢitliği 

kotası var, oraya bence toplamsal cinsiyet eĢitliği kotasını koysunlar bitsin. Niye yani yapmasınlar? Ben 

hiçbir Ģey demiyorum. Değerli BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar, yine geçen gün, bundan birkaç gün önce 

Sayın Murat BAKAN Ġzmir Milletvekiliniz özet ile bizim muhalefetimizi beğenmediğini bir 

televizyonda… 

BAġKAN: Ama Ģimdi Murat BAKAN‟la ilgili burada konuĢmayalım.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama BaĢkan‟ım, burayla ilgili, Sayın BaĢkan‟ım…  

BAġKAN: Yani Murat Bey, yani…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama bizim tamamen, Sayın BaĢkan‟ım, tamamen inanın ki burayla ilgili. Yoksa 

ben Murat Bey Ģunu yaptı, böyle yaptı, bunu falan demeyeceğim, asla demem. Yani diyor ki orada 

Sayın BaĢkan‟ım, yani bizim muhalefet yapamadığımızı, çok kötü muhalefet yaptığımızı… Kısaca 

bunları söyledi ve çok kötü muhalefet yaptığımızı...  Ben demek ki… Biz hakikaten doğru iĢi yapıyoruz, 

doğru muhalefet yapıyoruz ki eleĢtiriyor. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi‟nin hem Türkiye 

genelindeki muhalefetinden memnunum. Biz ne diyoruz Sayın BaĢkan‟ım? Biz diyoruz ki, “Bu kentte 

trafik sorunu var.”, biz diyoruz ki, “Çöp sorunu var, Harmandalı‟nda sıkıntılar var.”, diyoruz ki, “Yollar 

delik-deĢik, keĢmekeĢ bunları yapın.” diyoruz, “Kentsel dönüĢüm” diyoruz, “altyapı, ulaĢım” diyoruz. 

Sorunları büyüdü diyorum, emsal artıĢı diyoruz ki “yanlıĢ yapıldı, bunu düzeltin.” diyoruz, “Çöpler 

diyoruz, yığıldı diyoruz, kokulara sebep oldu.” diyoruz. Biz dediğimiz için, biz dediğimiz için bir Ģeyler 

kötü olmuyor değil mi BaĢkan‟ım? Biz kötü dediğimiz zaman bir Ģey kötü olmaz. Biz sadece kötüye 

kötü dediğimiz için kötü olmuyor. Sayın… Yine o gün, Murat Bakan Vekilimiz diyor ki, “Bal bal 

deyince ağız tatlanmıyor.” Çok doğru. “iyi iyi” dedikçe de iyi Ģeyle olmuyor arkadaĢlar. Yani siz burada 

istediğiniz kadar “iyi iyi” deyin. Biz “iyi” dedikçe “iyi” olmuyor. Değerli BaĢkan, sürem var değil mi? 

Hakan? BaĢkan‟ım? 

BAġKAN: Evet, 2,5 dakikamız daha var. Buyurun, buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Değerli ArkadaĢlar ben burada Meclis Üyesiyim, hepimiz Meclis Üyesiyiz, 

bu kent için konuĢacağız. Allah için bakın bugüne kadar biz hiçbir arkadaĢımız bizim Ġzmir dıĢında 

hiçbir konuya girmedik, asla da girmedik, hatta baĢka ilçelere bile çok nadir giriyoruz. Sayın 

BaĢkan‟ımı orada görünce, Konak Belediye BaĢkanımızı… Ben kendisini tebrik ediyorum, defalarca 

burada söyledik, hemen binasını yıktı, yapıyor, yanında katlı otel binasını da satın aldı, çok hızlı bir 
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Ģekilde gitti. Biz aynısı BaĢkan‟ım, BüyükĢehir‟den de bekledik. Örneğin; BüyükĢehir‟de bir tane 

binamız var. Her taraf totemlerle dolu, bu meĢhur reklamlar çıkıyor, görürsünüz, devasa devasa 

arkadaĢlar panolar yapıldı, bence oraya büyük bir tane Ģey geçirelim, ne diyelim ona? Reklam panosu, 

iki tarafına, dört tarafına koyalım. Üstüne de, bir ilan verelim ya da geçiĢ sürecinde diyelim ki; geçici 

süre içinde Ģeyiz, servis dıĢıyız diyelim. Yani ben bunu da anlamıĢ değilim, Ġzmir‟in her tarafında Sayın 

BaĢkan‟ım bunlara bir dur deyin, siz çevreci olarak, lütfen. Değerli ArkadaĢlar, Ģöyle bir Ģey var, çok 

güzel bir söz, hoĢuma gitti. Burada hızlı hızlı konuĢuyorum arkadaĢım. Bu Ulak filmi vardı, belki 

seyrettiniz, çok güzel, diyor ki, “Çocuklar giderse masal yarım kalır.” diyor. “Gidemem.” Ne kadar 

güzel bir söz, o kadar çok etkilenmiĢtim ki ben onu izlerken. Burada arkadaĢlar bazı Ģeyleri söylemesek 

eksik kalır, hakikaten söylemek lazım, konuĢmaktan korkmayacağız. Yine, Mahzuni ġerif‟in çok güzel 

bir Ģiiri var. “Bırak konuĢayım.” Yani hakikaten de “dertleĢelim” diyor burada. Yoksa biz kimseyi 

burada germek ya da baĢka bir Ģeye niyetimiz yok. Sayı BaĢkan‟ım, yine tabii ki çok kolay bir proje 

değil, büyük proje ama ĠZBAN‟la ilgili ben daha önce de söyledim, bununla ilgili mutlaka bir yer altı 

çalıĢması yapmalıyız. Hem bunu Hükümetle beraber yapmalıyız, zaten tek baĢına BüyükĢehir‟in 

yapması mümkün değil. Bu konuda bizim hem bu zamanki, o dönemki BaĢbakanımızın da sözü var, 

hatta Belediye BaĢkanı adayıyken de yer altına alınması, çünkü Ġzmir‟i gerçektende bir Çin Seddi gibi 

ikiye bölmüĢ, bunu bir Ģekilde yapmalıyız, bunlar büyük projeler. Buna benzer projelere baĢlasak iĢte 

Buca Metrosu gibi yine o da büyük projeler. Değerli BaĢkan‟ım sizin çevreye verdiğiniz önemi 

biliyoruz, gerçekten de öyle. Daha önce yine ben söyledim burada, yani Ġzmir‟de bakıyorsunuz Çevre 

Komisyonu BaĢkanının ailesine ait araziyi bir bakıyorsunuz ki 400-500 tane zeytini, 70 yaĢında 80 

yaĢında zeytinleri kesildi, ben inanıyorum içiniz acımıĢtır. Yani o araziyi, o tarlayı eğer ki resimde 

gördüyseniz… Bu konuda ama hâlâ yine bu kente Çevre ve Sağlık Komisyon BaĢkanlığı yapıyor, bunu 

da buradan bir söylemek isteriz. 

BAġKAN: Evet, toparlarsanız.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli BaĢkan. Vallahi bu kadar hızlı Ģey yapmaya 

çalıĢıyorum ki Sayın BaĢkan‟ım, notlarım karıĢtı Ģimdi. 

BAġKAN: Ġyi ama 10 dakika doldu…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar… 

BAġKAN: O yüzden son cümleler…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Sayın BaĢkan‟ım ben Ģunu söyleyeyim size; tarımla ilgili, sütle ilgili 

konuĢacak çok Ģey var ama gerçekten de artık girmek istemiyorum, çünkü hem zamanım uzadı, o kadar 

oylamayı da kısaltmamıza rağmen ben “Bugün 21:00-22:00 gibi biter.” dedim. Güvenlik, herkes bana 

diyor ki, “Ağabey ne zaman bitecek?” Sen konuĢma, vallahi ben 10 dakika konuĢtum, yani bu benim 

yüzümden uzamıyor BaĢkan‟ım. Evet Değerli ArkadaĢlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygılar 

sunuyorum. (10 dakika 52 saniye) 

BAġKAN: Peki, teĢekkür ediyoruz. Ġbrahim Bey Buyurun, sonra size vereceğim, sonra Hakan Bey, 

evet. 

ĠBRAHĠM ÖZKARA: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Sevgili Bürokrat 

ArkadaĢlarımız, ÇalıĢma ArkadaĢlarımız, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Sevgili Ġzmirliler, 

Gaziemirliler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben olaya baĢka bir boyut kazandırmak 

istiyorum. BaĢkan‟ım, Hakan Bey “BaĢka Bir Tarım Mümkün, BaĢka Bir Ġzmir mümkün.” diyerek 

sözlerini tamamladı. Bu baĢka tarıma arkadaĢlar o kadar çok değindi ki, içleri o kadar acıyor ki, oyun o 

kadar bozuluyor ki, “Bu baĢka bir tarım, baĢka bir Türkiye‟yi mümkün kılacak.” diyorum, BaĢka Bir 

Türkiye mümkün. Bu tarım politikanızla, bu Belediyelerde yapmıĢ olduğumuz politikalarla baĢka bir 

tarımın olduğunu ülke genelinde de herkes görecek. Gaziemir Meclis Üyesiyim, bunu Gaziemir 

Meclisi‟nde de sürekli dile getirdim, ben tekrara düĢmek istemiyorum, arkadaĢların söylediklerini tekrar 

etmek istemiyorum. Evet, 20 yıldır bu ülkeyi AK Parti iktidarı idare ediyor, söyledikleri gibi biz de 

BüyükĢehir Belediyesi‟nde 20 yıldır iktidarız. Ġzmirlilerin teveccühü hep bizden yana olmuĢtur, bizden 

yana olmaya da devam edecektir, burada bir beis görmüyorum. Ama Merkezi Hükümet‟ten bağımsız 

biz, Ġzmir‟i, Gaziemir‟i ve diğer ilçelerimizi düĢünebilir miyiz? Asla düĢünemeyiz. Bakın size 
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Gaziemir‟le ilgili Merkezi Hükümet‟in yapması gerekip de yapmadığı Ģeyleri ortaya koymak istiyorum. 

Biliyorsunuz BaĢkan‟ım Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız, Belediye Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız da katkı 

koydu, Gaziemir Belediye BaĢkanımız Sayın Halil ARDA Ġzmir‟in Çernobil‟i olarak ilçemizde Emrez 

Mahallesi‟nde bulunan nükleer atıkların kaldırılması için bir “Duran Adam Eylemi” baĢlattı. 20 yıldır bu 

ülkeyi yöneteceksiniz, nükleer santrali olmayan bir ülkede nükleer atıklar olacak ve nükleer atıkların 

nereden geldiğini bu Hükümet bilmeyecek, araĢtırmayacak, sormayacak, gereğini yapmayacak. Böyle 

bir Ģey olabilir mi arkadaĢlar? Nükleer atıkların olduğu yerde  “Duran Adam Eylemi” yaptık, 13 hafta 

orada durduk, dikkat çektik, kamuoyunun dikkatine sunduk, sağ olsun teĢekkür ediyorum Tunç 

BaĢkan‟ıma, Belediye BaĢkanlarıma, katılan Meclis Üyelerine tekrar etmek istemiyorum ama Sivil 

Toplum Örgütlerine, bizlerle beraber oldular, bizlere güç verdiler, biz kamuoyunun dikkatine, Valimizin 

dikkatine, ĠçiĢleri‟nin dikkatine sunduk bunu. Fakat arkadaĢlar o kadar siyasallaĢmıĢ ki ülkemiz, 

Kaymakamlar AK Partinin Ġl BaĢkanı gibi çalıĢıyor, Valiler aynı Ģekilde, Kamu Kurumlarının baĢındaki 

insanlar bizi o kadar ötekileĢtiriyor ki, bize öyle muameleler yapıyorlar ki, bunu anlatsam sabaha kadar 

burada vaktimiz yetmez. Evet, Vali dedi ki BaĢkanımıza, evet, dedi “Show yapıyor.” Yahu arkadaĢlar, 

bizim BaĢkanımız da dedi ki, “Evet Ģov yapıyorum.” Ġngilizcede “Ģov” kelimesi göstermek, “Ben 

gösteriyorum, dikkatlerine sunuyorum, taraflarla toplantı yapalım, bir masada birleĢelim, beraber bu 

sorunu çözelim.” dediğinde, AK Parti Ġlçe BaĢkanları, AK Parti Meclis Üyeleri, AK Parti Milletvekilleri 

ne yaptı biliyor musunuz arkadaĢlar? O “Çernobil” dediğimiz “Gaziemir‟in Çernobil‟i” dediğimiz 

fabrikanın ortasına gidip fotoğraf çektirdiler, “konuyla ilgileniyoruz.” dediler. Bu yıllardır süren bir 

problem zaten. Yok Çevre ġehircilik Bakanlığı fabrikaya ceza kesmiĢ, onu yapmıĢ, bunu yapmıĢ ama 

tahsilat yok, temizlik yok, herhangi bir Ģey yok. Bu konuyu dikkatinize sunmak istedim, Ġzmir‟in, 

kamuoyunun dikkatine sunmak istedim. Ġki; Sarnıç Mahallemizde, Sarnıç‟ta Fatih Mahallesi‟nde arsalar 

için belirlenen rayiç bedellerin yüksek olduğuyla ilgili vatandaĢların Ģikayetleri söz konusu oldu. 

Sarnıç‟ta toplantılar yaptık, arkadaĢlarla bilgilendirme toplantıları yaptık. Bu toplantılar neticesinde 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne vatandaĢlarla beraber üç otobüs vatandaĢlarla beraber, 

muhtarlarımızla beraber gittik dilekçeler verdik, bu dilekçelerle kamuoyu yarattık. Ne oldu biliyor 

musunuz arkadaĢlar? Rezerv alanı, ilan etmiĢ olduğu birkaç noktanın dıĢındaki yerlerin hepsinin rayiç 

bedelleri yüksekti, bunlar tekrar gözden geçirildi, rezerv alanı olarak ilan ettiklerini açıkladılar. Demek 

ki, dikkat çekmek, demokratik hak kullanmak, insanların hakkına sahip çıkmak, vatandaĢlar bizi umut 

olarak görüyorlar, BaĢkanımızı umut olarak görüyorlar, biz de bunun gereğini yapmaya çalıĢıyoruz, 

kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Evet, arkadaĢlar biz bir Kamu Kurumuyuz, BüyükĢehir Belediyesi 

olarak bir Kamu Kurumuyuz, Gaziemir Belediyesi olarak Kamu Kurumuyuz. Peki, Kamu Kurumları 

keyfi yönetilir mi? Asla yönetilmez, yönetilmemeli, siyaset olmaz. BüyükĢehir Belediyemiz Mezarlıklar 

Daire BaĢkanlığımız, ormandan benim ilçemde üç tane mezarımız vardı, gömüye kapandı, orman‟dan 

bir “tahsis” istedi. Önceden tahsis istediğinde Hıfzıssıhha Kurulu Raporları bizim Daire BaĢkanımız 

tarafından alıyordu, Orman Ġl Müdürlüğü “Bunları ben kendim alacağım, bu araĢtırmaları, raporları ben 

kendim çıkaracağım.” dedi. Rapor olumlu çıktı, her Ģey yolunda gidiyor. Tahsisi keyfi olarak 

“veremem” dedi. Yani tahsis yapıldı da ben mi bilmiyorum? AK Parti‟deki arkadaĢlarımız buna bir 

açıklık getirirse çok memnun ve mutlu olurum, mezarın siyaseti olmaz arkadaĢlar. Yani hepimizin 

acıları oluyor, yakınlarımız vefat ediyor, Gaziemir‟de ölen vatandaĢların yatacak yeri yok. Yani çevre 

ilçelere, baĢka ilçelere gitmek zorunda bırakılıyor, insanlar bizi arıyor… Salahattin Bey bilir, bunu 

defalarca konuĢtuk, söyledik, sağ olsun renkli kiĢiliğiyle çok severiz biz Salahattin Bey‟i. Buna çözüm 

üretin diye defalarca rica etmemize rağmen maalesef bu konuda bir yol alamadık. Evet, Necati 

KIRMAZ arkadaĢımız kentsel dönüĢüm konusunda uzman, Komisyon BaĢkanı, birçok konuya değindi. 

Ben de burada bu konuyla ilgili bir Ģey söylemek istemiyorum ama Ģunu da… Burada bir Tutanaklara 

geçsin, herkesin bilgisi olsun, yarın sorunlar yaĢanacak, bu sorunlara dikkati çekmek istiyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġbrahim Bey son bir dakikanız, toparlayın.  

ĠBRAHĠM ÖZKARA: BaĢkan‟ım toparlayacağım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen. 
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ĠBRAHĠM ÖZKARA: ġimdi arkadaĢlar, Aktepe‟de hazine miktar fazlalıkları var, VatandaĢın 

tapusunda olmayan, vatandaĢın tapusunda hazine… Tamamı tapu kendinin ama tapu kütüklerinde 

miktar fazlalıkları var, vatandaĢ burayı, parayı vermiĢ, tapuyu almıĢ, evini yapmıĢ. Bu arkadaĢ kentsel 

dönüĢüm yerinde yapılacak, kentsel dönüĢüme müracaat ettiğinde hazine miktar fazlalıkları karĢısına 

çıkıyor, dolayısıyla kentsel dönüĢümü engelleyen bir olay bu, bu konuda da arkadaĢların, Merkezi 

Hükümet‟in gereğini yapacağını düĢünüyorum. ArkadaĢlar o kadar çok söylenecek Ģey var ama bu 

konuya değinmeden geçemeyeceğim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hepsini anlatmak mecburiyetinde değiliz, süreniz bitti.  

ĠBRAHĠM ÖZKARA: BaĢkan‟ım hemen topluyorum, bitiriyorum BaĢkan‟ım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Süreniz bitti, buyurun.  

ĠBRAHĠM ÖZKARA: Bizim, Milli Eğitim Bakanlığı bize bağlı değil, Ġlçe Milli Eğitim bize bağlı 

değil, Emniyet bize bağlı değil, Merkezi Hükümet‟e bağlı. Bunların yapması gereken iĢler var, fakat 

vatandaĢ o kadar zor durumda ki, depremde… Hani hep deprem konuĢulur ya, yıkılan veya yıkılmakta 

olan, boĢaltılan okulların yerine hiçbir Ģey yapılmadı, Gaziemir‟de okul yapılmadı, hatta size çarpıcı bir 

örnek vereyim; Gaziemir Atıf Bey Mahallesi‟nde, en büyük mahallerimizden bir tanesi, bir tane daha 

okul yok arkadaĢlar. Ama hani “Bütçe tercih” diyoruz, bunlar da bir tercih. Gaziemir Atıf Bey 

Mahallesi‟nde okul yok ama ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaĢlar? Kaymakamlık Sarayı yapıyorlar.  

BAġKAN: Ġbrahim Bey toparlarsanız.  

ĠBRAHĠM ÖZKARA: Toparlıyorum BaĢkan‟ım. ġimdi bazı Beyazevler‟deki insanları 9 Eylül‟e 

getireceksiniz, orada yoğunluğu arttıracaksınız, orada eğitimin kalitesini düĢüreceksiniz, ama okul 

yapılması gerekiyorsa bu okulu yapmayacaksınız, bunu kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Hepinizi 

saygıyla selamlıyor, bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum, teĢekkür ediyorum. (11 dakika 6 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, dengeli olsun diye bu Gruptan bir kiĢiye daha vereyim, sonra size 

vereyim, olur mu? Özan Bey buyurun, sonra da size vereceğim.  

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Bürokratlar. BaĢkan‟ım iyi ki 

kürsüye çıkmıĢım, buradan BüyükĢehir Belediyesi‟nin Bürokratlarını görüyorum, erkekten çok kadın 

yöneticimiz var, kadın bürokratımız var, kadın çalıĢanımız var. 

BAġKAN: Ve eksiksiz, hepsi orada.  

ÖZAN PARLAR: Evet, bu anlamda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ni kadın dostu olmayan, kadına 

Ģiddet uygulayan bir yapı gibi göstermek gerçekten bir talihsizlik, kutluyorum bu yönetimi. 

Hazırladıkları bütçeyi de arkadaĢların ve Meclis Üyelerimizin, o anlamda onlara da teĢekkür ediyorum. 

Ben paradan, puldan, bugünden bahsetmek yerine geleceğe dönük anlamda konuĢmak istiyorum. ġöyle 

ki, Değerli ArkadaĢlar, evet “Bütçe bir tercihtir.” Tercih yaparken bugünü mü tercih ediyorsunuz? Günü 

kurtarmayı mı tercih ediyorsunuz? Yoksa geleceğin Ġzmir‟ini nasıl kuracağız, nasıl kurgulayacağız diye 

bunu mu tercih ediyoruz? Benim gördüğüm kadarıyla, incelediğim kadarıyla bu Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin bütçesi geleceğin Ġzmir‟ini hazırlayacak bir yaklaĢımla yapılmıĢtır. Bakın raylı sistem 

yatırımları yapılıyor Ġzmir‟de, yeni raylı sistem hatları belirleniyor, tramvay hatları belirleniyor, bunun 

yanında bisiklet yolları yapılıyor, bir farkındalık yaratmak için vapurlarda bisiklet kullanan, bisikletiyle 

gelen yolculardan 5 kuruĢ alınıyor ve de 2021 yılı içinde Eylül Ayından Eylül Ayına yanılmıyorsam 

74000 hemĢehrimiz bu 5 kuruĢa seyahati yapmıĢ, gerçekleĢtirmiĢ, iĢte bu farkındalığı yaratmak, teĢvik 

etmek, geleceğe yönelik önerileri bu Ģekilde oluĢturabilirsiniz. Diğer taraftan temiz enerji kullanımını 

öne çıkartıyoruz, elektrikli gemiler alacağız, 5 tane elektrikli gemi alacağız. Elektrikli otobüsler, sürpriz 

aslında yarındı, yarın ESHOT Bütçesi‟nde görüĢülecek, elektrikli otobüsler alacağız Ġzmir‟de. 

Halkımızın, kamunun kullanımına, karbon emisyonunu azaltmanın ötesinde temiz enerjiyi kullanacağız. 

Binek araçları almıĢ BüyükĢehir Belediyesi, elektrikli binek araçlar. Hatta farkındalık yaratmak için 

Belediye BaĢkan‟ım makam aracını elektrikli, bu bir araç kullanmaya baĢlamıĢ. ĠĢte bunlardır toplumun 

önderliğini yapmak, toplumun geleceğini oluĢturmak. KeĢke Devlet de bu yenilenebilir sistemlerde, 

temiz enerji kullanımında ÖTV‟yi, KDV‟yi kaldırsa da, hatta bir de teĢvik etse de elektrikli araç 

kullanımı çoğalsa, ne güzel olurdu değil mi? Yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak güneĢ enerjisi 

santralleri yapıyoruz, bir büyük iĢletme olarak düĢündüğümüzde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ni bu sıfır 
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karbon salınımına yönelik olarak bütün enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 

elektrikten sağlanmasıyla ilgili çalıĢmalar yapılıyor, yeĢil alanlar yapılıyor, temalı alanlar, temalı yeĢil 

alanlar. Ġlçem Güzelbahçe‟de Olio Vera diye bir alan yaratılıyor. Bunlar, bu temalarla geleceğe 

taĢınacak, kültür yatırımları yapılıyor, kültür yatırımlarında bakım Kemeraltı bölgesinde Kemeraltı‟ndan 

Agora‟ya, Agora‟dan Pagos‟a, Kadifekale‟ye kadar yatırımları teĢvik ediyor BüyükĢehir Belediyesi. 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin görevi mi? Evet görevi. Neden Kültür Bakanlığı yapmıyor diye hayıflanma 

yerine durumdan vazife çıkartıp elini taĢın altına koyuyor, bunu yapmak istiyor. Amaç nedir? Geleceğin 

Ġzmir‟ini yaratmak için. Kemeraltı çevresi UNESCO dünya mirasına adaylığını açıklayacak, çok iddialı 

bir Ģey. Ġddianız olacak ki, bu çalıĢmaları yapacaksınız, bu çalıĢmaların sonucunda varmak istediğiniz 

hedefe varacaksınız. Arkeoloji kazılarına destek oluyor. Nif Dağından Eritre‟ye, Teos‟tan Fokaya‟ya 

kadar arkeolojik kazılara destek oluyor, füniküler yapmak istiyor, teleferik yapmak istiyor. Bunun 

ötesinde kaç yıl sonra Ģehir tiyatrolarını yeniden canlandırıyor ve Ġzmir‟in, Ġzmir halkının hizmetine 

ulaĢtırıyor, arka mahallelere yüzme havuzları yapıyor. Yaz sezonu geçti, balık hafızalı olduğumuzdan 

unuttuk, yazın ölümlerin en yoğun olduğu Ģey, yüzme bilmeyen insanlardan, hemĢerilerimizden 

kaynaklanıyor. Çocuklarımıza yüzme öğretiyor, geleceğin büyükleri, geleceğimiz olan çocuklarımıza 

yüzme öğretiyor. Fuarlar Ģehri Ġzmir‟i yaratmak için bir vizyon oluĢturuyor, bir gelecek oluĢturuyor. 

Visit Ġzmir‟le bir tanıtım, Ġzmir kentini dünyaya tanıtma mücadelesine giriyor. Amaç ne? Bu 

tanıtımların sonucunda Ġzmir‟e daha çok konuğun, daha çok turistin getirilmesini sağlamak için. Akıllı 

Kent Ġzmir‟i yaratmak istiyor, Akıllı Kent Ġzmir‟le ilgili ĠZUM‟u geliĢtirmek istiyor, katı atık 

tesislerinde metan gazından elektrik üretmek, gübre kompost üretmeyi planlıyor. Bunları uygulamaya, 

hayata geçiriyor ve daha nicelerini sayabiliriz bunlar gibi. ArkadaĢlar biraz kentimize yöneltirsek, bu 

kent atalarımızdan bize miras kalmadı, torunlarımıza bırakılacak bir emanettir diyorum, bu bütçeyi 

hazırlayanlara çok teĢekkür ediyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum. (6 dakika 18 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Ali Bey buyursunlar, Ali Bey buyurun.  

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Hazırun, öncelikle hepinizi saygı 

ve sevgiyle selamlıyorum. Bir öğretmen olarak ben de 24 Kasım Öğretmenler Günü‟nü kutluyorum, 

bütün öğretmenlerimiz için sağlık ve baĢarılar diliyorum. Değerli ArkadaĢlar, görüĢmesini yaptığımız 

Performans Programı ve Bütçeyle ilgili olarak ben de bir çalıĢma yaptım. Ama birçok arkadaĢlarımız 

programa dair ve bütçeye dair eksiklikleri anlattılar, onları tekrar sizlerle paylaĢıp kıymetli vakitlerinizi 

almak istemiyorum, ama önemsediğim burada sözü edilmeyen bazı noktaları sizinle paylaĢma ihtiyacı 

hissettim. Özellikle çevreci bir Belediye olduğumuzu ve çevreci bir Belediye BaĢkanı olduğunu her 

zaman söyleyen Değerli BaĢkanımız tabii beni anlayıĢla karĢılayacağını umuyorum. Ama çevre 

konusunda gerçekten Belediyemizin bu anlamda çok yeterli olduğunu söylememiz mümkün değil. 

Örnek; kitapçığın 47. sayfası, Performans Kitapçığı‟nın 47. sayfasına baktığımızda kente kazandırılacak 

yeĢil alan miktarı var orada. 2020 yılı için 585 bin 563 metrekarelik bir alanın yeĢil alana 

dönüĢtürüldüğü ifade edilirken, 2021 yılında 130 bin metrekareye düĢüyor bu ve giderek 2022 yılında 

da 40 bin metrekareye indiğini görüyoruz, yine kitapçığın 45. sayfasında çok enteresandır, kiĢi baĢına 

düĢen yeĢil alan miktarı diye geçirilmiĢ. 2020–2021‟de herhangi bir rakam verilmezken 480 bin 

metrekare gibi abuk sabuk bir rakam yazılmıĢ. Bunu neye göre, hangi anlayıĢla kim yazdı bilemiyorum? 

Mutlaka düzeltilmesi gerekiyor ve gerçeğini de tabii öğrenmek istiyoruz, her ne kadar açıklamalar 

burada yapıldı ama yetkililerin bunu güncellemeleri gerektiğini düĢünüyorum. Yine Performans 

Kitapçığımızın 45. sayfasına bakıldığında restorasyonu yapılacak anıt ağaç sayısı, 2020 yılında hiç anıt 

ağaç sayısında restorasyon yapılmamıĢ ama 2021 yılında 120 bin anıt ağacın restore edildiği ifade 

ediliyor. Gerçekten Ġzmir‟de ne kadar anıt ağaç var? Bununla ilgili bir envanter çalıĢması yapılmıĢ 

mıdır? Bunu bilmiyorum BaĢkan‟ım, bunu da öğrenmek istiyorum açıkçası. Biliyorsunuz heykellere 

olan duyarlılığınızı, onlarla ilgili bir envanter çalıĢması yapıldı mı? Daha önce yapılmıĢtı, hatta onunla 

ilgili sayım noktasında bir ihale düzenlendiğini biliyoruz geçmiĢ dönemde. Yine 2022 yılında 20, bu anıt 

ağaçla ilgili 20‟li bir rakam var burada, hedeflenmiĢ, rakamlar arasında çok ciddi bir çeliĢki var. Bunun, 

ilgili arkadaĢlar tarafından düzeltilmesini rica ediyoruz. Dikilecek fidan sayısı 2020 ve 2021 yılı boĢ 

geçilmiĢ, burada görünmüyor ama 2022 içinde 600 bin bir fidan sayısı söz konusu, dileriz bu sayıya 
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ulaĢılır. BaĢkan‟ım diğer bir nokta da, ben tabii Ġzmir‟in müzmin sorunlarından bir tanesi bilindiği üzere 

trafik sorunu, en önemli sorunlarımızdan biri, geçtiğimiz günlerde bir Ġstanbul seyahatim oldu. 

Gerçekten oradaki trafiği görünce Ġzmir‟e geldiğimizde içimiz bir oh ederdi. “Bu kent yaĢanacak bir 

kent.” derdik ama Ġstanbul‟daki trafik gerçekten yaĢanmaz ve çekilmez bir hâle gelmiĢ ve özellikle 

yağıĢlı havalarda daha da kötü, benim korkum Ġzmir‟in önümüzdeki dönemlerde eğer yeterli önlemler 

alınmazsa, yeterli yatırımlar yapılmazsa bir Ġstanbul trafiğine dönüĢmesi Ġzmir trafiğinin gerçekten 

hepimizi çok üzer ve hayatımızı daha da kalitesiz hâle getirir. Bu bakımdan bunun yolunun da çok açık 

olarak ifade etmemiz lazım, neler olduğunu aĢağı yukarı hepimiz biliyoruz ama ben geçen Meclis 

Toplantılarını sanıyorum bundan beĢ Meclis Toplantısı öncesi Sayın BaĢkan‟ımız yine Ġzmir‟de bir 

trafik sorunuyla ilgili bir açıklama yapmıĢtınız. O açıklamanızda “Sorunun çözümü için araç sayısının 

azaltılması gerektiğini.” ifade etmiĢtiniz, trafiğe çıkan araç sayısının. Ama BaĢkan‟ım takdir edersiniz 

ki, her gün yüzlerce araç trafiğe giriyor. Bu araç sayısının azaltılması çok kolay ve mümkün 

görülmüyor. Ama diğer taraftan bizim trafiği çözmemiz için yapabileceğimiz en önemli Ģey altyapı 

yatırımlarını önemsememizdir. Bu anlamda yeni yollar, kavĢaklar, alt ve üst geçitler açmamız lazımdır, 

bununla yaĢamasını bilmemiz gerekir. Aksi hâlde eski bir Milli Eğitim Bakanı‟nın bir meĢhur sözü var; 

“Eğer okullar olmasaydı Ģu Milli Eğitim‟i ne kadar güzel idare ederim.” derdi. Yani “Trafik olmasaydı, 

araçlar olmasaydı Ġzmir trafiğini ne kadar yönetirim.” gibi bir söylemin karĢılık bulmasını herhalde siz 

de istemezsiniz. Değerli ArkadaĢlarım trafiğin iyi hâle gelebilmesi, istediğimiz düzeyde hayatımızda 

daha kaliteli bir alan kazanması için neler yapılması gerektiğini ifade ettik. Ama biz Performans 

Programına baktığımızda; Ģöyle 43. sayfa dikkatimi çekti mesela, köprü ve viyadük ve kara yolu alt üst 

geçit projesinin 5 tane 2022 için programlanmıĢ, yapımı tamamlanacak kara yolu alt ve üstgeçidi 3 adet, 

yaya alt ve üst geçidi projelendirilmiĢ 9 adet, yapımı tamamlanacak yaya alt ve üst geçidi sadece 3 adet. 

Yeni açılan yol miktarı, 2020 yılında hiç görünmüyor, 2021‟de öyle ama 2022 için 42 bin metre yani 42 

kilometrelik bir yol yapımı programlanmıĢ, hedeflenmiĢ, umarız bu hedefe ulaĢılır. Ġzmir trafiğini 

rahatlatacak en önemli projelerden bir tanesi biliyorsunuz Buca-Bornova yollarıydı, ama Buca ve 

Bornova bağlantısı bu tünel ve ara yolların yapımı için Performans Kitapçığı‟na baktığımızda %17‟lik 

bir rakam görüyoruz. Diğer taraftan Otogar – Çevre Yolu Bağlantı Viyadüğü… Bundan söz edildi ama 

çok önemsediğimiz için bunu tekrar etme ihtiyacı hissettik, orada da %5‟lik bir yapımın programa 

alındığını, hedeflendiğini en azından söyleniyor ve bunlara baktığınızda gerçekten Ġzmir trafiğinin 

önümüzdeki süreç içinde iyileĢeceğine dair emareler görmekte güçlük çekiyoruz. Diğer bir taraftan 

bisiklet yolu, biliyorsunuz çevreci olmanın önemli kriterlerden biri bisiklet ve bisiklet yollarına önem 

vermekten de geçiyor. Ama mesela 2021 yılında 15 bin metre bisiklet yolu yapılmıĢken, 2022 için 7 bin 

metre yol yapımı programlanmıĢ, bu düĢüĢün bir izahını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz ve izah 

edilirse memnun kalacağız. Evet, yine trafiğin bir alt cümlesi, otoparklar ki çok önemli, otopark bütün 

trafik sistemini alt üst eden bir yapılanma, buna ne kadar ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. 2000… 

Yine kitapçıktan okuyorum 47. sayfada 2020‟de 8 tane otopark yapılmıĢ, 2021‟de 7, 2022‟de 8 tane 

hedeflenmiĢ. 27 milyon TL‟de bütçe ayrılmıĢ görünüyor. Değerli Meclis Üyeleri Ģimdi buradan Ģuraya 

gelmek istiyorum, Değerli BaĢkan‟ım da müsaade ederlerse.  

BAġKAN: Estağfurullah. 

ALĠ GÖNEN: Biliyorsunuz bizim otoparkla ilgili bir sorunumuz var, yıllardan beri ben Meclis Üyesi 

olduğumda da bunu gündeme getirmiĢtim ve 2019 Mart‟ta biz Meclis Üyesi olduk, Haziran ayında 

Yazılı bir Önerge de vermiĢtim, orada çalıĢmayan Gıda ÇarĢısı‟nda 5 katlı bir otopark var, 20 yıldan 

beri atıl vaziyette duruyor. Bunun bir an evvel hizmete alınması ve kamu yararına verilmesi noktasında 

talebimi ifade etmiĢtim ve ama geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir mesafe alınmadığını gördük, daha 

sonra bir önceki Meclis Toplantısı‟nda yaklaĢık yine BaĢkan‟ımda… Pardon daha önceki Meclis 

Toplantısı‟ydı, bundan 5-6 ay kadar önceydi galiba, Sayın BaĢkan‟ımla görüĢ… Bir söz aldığımda ifade 

etmiĢtim, ama orada, orada Ģunu ifade ettik; daha önce BaĢkanımızın bize bir sözü vardı, bu yılın 

Haziran ayı itibarıyla ihalesinin bitmiĢ olacağını ve muhtemelen yılbaĢı itibarıyla da tamamlanmıĢ 

olacağını söylüyordu. Ama geldiğimiz gün itibarıyla Ģu anda orada herhangi bir müĢtemilat, herhangi bir 

iĢlemi, herhangi bir faaliyetin olduğunu göremiyoruz ve daha önce bu projeyle ilgili 1-2 eleĢtiride 



66 
 

bulunmak istiyorum. Projede araçların yukarı çıkamadığını, ancak asansörlü bir sistemle bu iĢin 

giderilebileceği ifade edilmiĢti. Eser Bey ilgili Daire Müdürü Eser ATAK Bey‟le de bir görüĢmemiz 

oldu. Onlar da; “Biz ısrarla bu projenin bir an önce hayata geçirilmesini” ifade ettiğimizde onlar Normal 

klasik metotla araçların oraya çıkma ve inmede güçlük çekildiğini ve bunun projelerinin tekrar tadilat 

projesiyle düzeltilmesinin de pek mümkün görülmediğini ifade etmiĢti ve orada bize sanırım 

yanılmıyorsam 4 tane iniĢ 4 tane çıkıĢ olmak üzere sekiz tane hızlı asansörle bu iĢin projenin 

güncellenebileceğini ve hizmete alınabileceği söylenmiĢti. Ama bugüne kadar dediğimiz gibi orada 

herhangi bir iĢlem göremiyoruz, aldığımız 1-2 duyum var, onu da sizinle paylaĢmak istiyorum, izninizle. 

Orada tekrar klasik yöntemle yani araç kendisi yoldan yukarı çıkarak park yerine ulaĢması düĢünülüyor 

ama orada tek yönlü, çift yönlü bir giriĢ-çıkıĢ olmayacağı, tek yönlü bir çıkıĢtan söz ediliyor ve bu 

araçların da park etme noktasında sıkıntılar çekebileceğini ifade ediyor, oradaki 1-2 esnaf arkadaĢımızla 

görüĢtüm, bu bakımdan bu projenin gerçekten hayata geçirilmesi noktasında en rasyonel olan, en akılcı 

bir projenin yapılmasında fayda var, aksi hâlde bir öncekiler gibi o projeyi bir kullanılmaz bir proje 

hâline dönüĢtürürsek istifade etmek bir tarafa, otoparkın daha da atıl kalmasına neden olur ve birçok 

kaynağı da israf etmiĢ oluruz, bu bakımdan BaĢkanımız eğer bu konuda bizi aydınlatırsa çok memnun 

olurum.  

BAġKAN: Tamam, tamam. Ali Bey toparlarsanız lütfen. 

ALĠ GÖNEN: Hemen toparlıyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Evet, lütfen. 

ALĠ GÖNEN: 1-2 dakika… Ben… Diğer bir konu, ġerif Bey‟le ilgili, ġerif Bey az önce… Esnaf 

Komisyonu‟nda birlikte çalıĢıyoruz, aslında değer verdiğimiz bir kardeĢimiz ama ikidir bu söylemde 

bulunuyor, gerçekten burası demokratik bir platform. Eğer bu Meclis‟te muhalefet olmazsa, muhalefetin 

sesi çıkmazsa burada alınan kararların meĢruiyeti bile tartıĢılabilir. Yani muhalefetsiz bir demokrasi 

olabilir mi arkadaĢlar? Her defasında bu ikinci defadır ġerif Bey bunu ifade ediyor. “Sayısal olarak biz 

çoğunluğuz.” Yani siz bir Ģeye yaramazsınız ya da sizin oylarınızın bir anlamı yok gibi, bu, bunu 

anlamak mümkün değil, lütfen tecrübeli de bir siyasetçi kendisi, bu tür söylemlerden kaçınmasını ve ben 

yine de bunun talihsiz bir ifade olarak not düĢülmesini istiyorum. 

BAġKAN: Onu kastetmedi kesin canım, evet.  

ALĠ GÖNEN: Kasıtlı değil ama BaĢkan‟ım bunu siz 2-3 defa söylerseniz, yani o zaman muhalefette 

olanlar kendilerine bir bakar, biz burada fuzuli iĢgalci miyiz? 

BAġKAN: Yok böyle bir Ģey. 

ALĠ GÖNEN: Yani niçin duruyoruz burada? 

BAġKAN: Yok. 

ALĠ GÖNEN: O zaman demokrasi olmaz, burası otoriter bir rejime dönüĢür. 

BAġKAN: Yok yok, hiç bu konuda alınganlık göstermeyin, yok öyle bir Ģey.  

ALĠ GÖNEN O bakımdan ben o ifadeyi de açıkçası talihsiz bir ifade olarak ifade etmek istiyorum.  

BAġKAN: Peki evet, 12 dakika oldu Ali Beyciğim. 

ALĠ GÖNEN Son 2 dakika bitiriyorum BaĢkan‟ım. 

BAġKAN: Hayır, 12 dakika oldu diyorum, son cümleniz olsun, toparlarsanız.  

ALĠ GÖNEN Evet, Ģimdi Gaziemirli Meclis Üyelerimiz burada Gaziemir‟e dair birçok Ģeyler 

söylediler, Necati KIRMAZ Beyefendi Belediye BaĢkanımız, Belediye BaĢkan Yardımcımız 

Gaziemir‟de. Tabii ben onların her söylediğine burada cevap vermek durumunda değilim ama Emrez-

Aktepe‟de yıllardan beri hayata geçirilemeyen bir kentsel dönüĢüm var. 300 tane orada konut yapılacak 

ama yıllardır geçiyor, herhangi bir iĢlem yapılamıyor. Onun için burada bize bir sürü Ģeyler anlattınız, 

bizim Gaziemir‟imiz için çok önemli o kentsel dönüĢüm projesinin bir önce hayata geçirilmesi. 

Geldiğimiz günlerde ĠZBETON‟un bu anlamda görevlendirildiğini biliyoruz, inĢallah bunu, bu süreci 

baĢarıyla geçmesini temenni ediyorum. Tabii yine arkadaĢımız Ġbrahim Bey Gaziemir‟le ilgili birçok 

Ģey söyledi, son bir tanesine de cevap vereyim, sözlerimi tamamlamak istiyorum BaĢkan‟ım, orada 

nükleer atıklardan söz etti, o nükleer atıklarla ilgili iktidarı suçladı. Halbuki, o nükleer atıklar, o fabrika, 

kurĢun fabrikası, bizden iktidarımızdan çok önce kurulmuĢ bir fabrika, Belediyeden çalıĢma ruhsatı 



67 
 

almıĢ ve onun üzerine üterim yapmıĢ ve bir gün, bir gece baktığınızda onlar oraya nasıl gömüldü? 

Açıkçası bu bir açıklığa kavuĢturulamadı ve bununla ilgili Hükümetimiz nezdinde ve giriĢimlerde 

bulunuldu, milletvekillerimiz, Çevre ve ġehircilikle yakın temaslar ve çalıĢmalar yapılıyor, o nükleer 

atıkların da oradan kaldırılması için çaba sarf ediyoruz ama Belediye olarak da acaba kendileri hangi 

çabayı sarf ettiler Ģimdiye kadar? Ben de onu çok merak ediyorum. Sadece söylemlerle, Belediye olarak 

da bir faaliyetlerini gözlemlemediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum.  

BAġKAN: Peki.  

ALĠ GÖNEN: Diğer Ģeylere cevap vermeyeceğim…  

BAġKAN: Evet doldu,  

ALĠ GÖNEN: Çünkü vaktim bittiği için.  

BAġKAN: Evet. 

ALĠ GÖNEN: Son olarak her ne kadar bu performans, Performans Programı‟na ve Bütçeye de olumsuz 

oy vereceksek de, yine de bu programın hazırlanmasında emeği geçen Bürokratlarımıza teĢekkür 

ediyorum, tebrik ediyorum, Ġzmir‟imiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. 

(14 dakika 24 saniye) 
BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, sağ olun, Birgül Hanım buyurun. Kimler kaldı, bir Hakan Bey var, 3-4 

arkadaĢımız daha var, tamam. Birgül Hanım‟dan sonra, evet.  

BĠRGÜL SURAL ÜNER: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Belediyemizin 2022 Yılı Bütçesiyle ilgili görüĢlerimi sunmak üzere söz almıĢ buluyorum. BaĢtan Ģunu 

söylemeliyim ki, bütçe geleceğe yatırım hızını sürdürüyor, hem de fiili %60 oranına yakalan enflasyon 

oranı ve dalgalı kur artıĢlarına rağmen. Öyle ki, Evliya Çelebi Ġstanbullu idi, yaĢadığı 1600‟lı yıllarda 

dünyanın çeĢitli ülkelerini dolaĢmıĢ, Seyahatname dâhil birçok eser bırakmıĢtı. Ünlü gezgin eserinde 

Ģunları söylemiĢti; Erzurum‟un soğuğu hakkında; “KıĢın kediler daman dama atlarken havada donar.” 

diyordu. Bizimde sesimiz buradan kürsüye ulaĢıncaya kadar döviz kuru artıyor ve artıyordu Ģimdi. 

Kaynaklarımız 2022 yılında devam eden ulaĢım, altyapı ve raylı sistem yatırımlarına taviz vermeden 

özellikle ekonomik açıdan yoksul kesimleri de önceleyerek sürmektedir. Örneğin; Çiğli Tramvayı 

yapımı, Narlıdere Metrosu yapımı hızla sürüyor, keza Buca Metrosu yapımı da baĢlıyor, 2022 yılında 

tamamlanma oranları Çiğli Tramvayı için %85, Narlıdere Metrosu‟nda belirlenen etabında %13, Buca 

Metrosu‟nda belirlenen etap içinde %10 hedefleniyor. Bütçe‟nin %26‟ının ekonomik iĢ ve hizmete, 

%8‟inin dinlenme, kültür ve din hizmetlerine, %39‟unun genel kamu hizmetlerine, %8‟inin de iskan ve 

toplum refahı iĢlerine ayrıldığı görülmektedir. Fazla zamanınızı almamak için bazı kesimlerde yer alan 

hizmetlere değinmek istiyorum. Kooperatifçiliğin desteklenmesi konusundaki desteğin yanında ayrıca 

köylü ve çiftçilerimize üretim destekleri de sürmektedir. Örnek mi? 2022 yılında 2300 hayvan, 100 

kovan, 2500 üreticiye üretim desteği, 8000 üreticiye üretim Ģartlarının iyileĢtirilmesi için hizmet 

verilmesi, kooperatif ve kooperatifleĢme konusunda 30 eğitim hedefleri. ġunu özellikle belirtmeliyim ki, 

Pandemi‟nin tüm faaliyetleri, mali kaynaklarımızı olumsuz etkilemesine rağmen hedeflerden 

vazgeçilmedi. Örneğin; kimi Gelir Tarifeleri ya kaldırıldı ya da az oranda arttırıldı ya da hiç zam 

yapılmadan aynı kaldı. Örneğin; Ġlçe Terminallerinin giriĢ-çıkıĢ ve otopark ücretlerinde, buz sporlarında, 

mezar yeri ücretlerinde, tarımsal projelerde hâlihazır harita ve aplikasyon ücretlerinde, coğrafi bilgi 

sisteminde, kent tarihi ve müzelerde bir arttırma yapılmadı, tarife aynı kaldı, Kurban Bayramı kesim 

ücretleri içinde teklif yapılmadı. Ġğneden ipliğe kadar, akĢam-sabah bile değil, her dakika zam yapıldığı, 

insanların fakruzaruret içinde yaĢadığı Ģu dönemde, hele de kara kıĢ destek paketi yapıp, dar gelirli 

vatandaĢlarımızın imdadına yetiĢen sosyal demokrat Belediyelerin yaptıkları birilerine ibret olmalı ama 

ne gezer ki, ellerini, ayaklarını bağlayarak onları limon gibi sıkmaya çalıĢan sosyal hizmet yolunda 

önlerine taĢ koyan bir zihniyetle karĢı karĢıya bulunuyorlar. Bir eli yağda, bir eli balda olanların 5-6 

yerden maaĢ alanların, altın kaplama klozet kullananların umurunda mı? Hele de çöp kutularında ve 

pazar artıklarıyla karnını doyurmaya çalıĢanları gördükçe toplum kendisini yönetenler hakkında hiç de 

iyi düĢünmüyor. Ġnsanların sinir uçlarıyla oynayarak kollarında 50 bin Dolar‟lık çantalarla, boynunda 5 

bin liralık Louis Vuitton atkıyla dolaĢıp, milletin sırtına binicilere dünya elbette güzel ama Ģimdilik. 
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Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar, BüyükĢehir Bütçemizin kentimize ve halkımıza yararlı sonuçlar 

getirmesini diliyorum, dinlediğiniz için de teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (5 dakika 47 saniye) 

BAġKAN: Evet, ben de teĢekkür ediyorum. Hakan Bey, buyurun. Erhan var, Aybars var ve Murat Bey 

var, bir de Refik Bey 4 arkadaĢımız, kısa kısa onları da alacağız artık, evet, buyurun Hakan Bey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan… Meclis Üyeleri saatin çok geç olduğunun farkındayım… 

BAġKAN: Yok buyurun, evet. (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Açık açık. (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok bir dakika tekrar 

basar mısınız? Evet.  

HAKAN YILDIZ: Evet, Sayın BaĢkan, Belediyelerin en önemli unsurları bütçe görüĢmeleri. Neticede 

bütçe neyi temsil ediyor? Sizin 5 yıllık Vizyonunuzun her yıl hayata geçip geçmediğinin, gerçekleĢip 

gerçekleĢmediğinin en somut verilerle karĢımıza çıkıĢ nedenini. Bütçeye nasıl bakıyoruz? YaĢadığımız 

kenti nereden aldık? Nereye götürüyoruz? Hedefini koyduğumuz vizyonlara ne kadar yaklaĢtık? Ve 

dönüp baktığımızda gerçekleĢme oranları bakımından da kentimizin ileriye dönük nasıl bir geliĢimin 

ortaya koyduğunu anlatma bakımından rakamlar bize bir yol haritası veriyor. Burada Cumhuriyet Halk 

Partisi‟nin Değerli Meclis Üyeleri, bütün bu noktalarda özellikle Sayın Grup BaĢkan Vekilleri geçen 

sene bütçe konuĢmasında yaklaĢık 15 dakikasını, 20 dakikasını yine Döviz, Döviz ile ilgili riskler, 

ekonomik koĢullara ayırmıĢtı. Bugün konuĢmasının 40-45 dakikasını buna ayırdı. Yani her yıl bizim 

ortaya koyduğumuz eleĢtirilere sadece genel siyaset üzerinden, genel ekonomik veriler üzerinden 

birtakım yaklaĢımlar ortaya koyarak açıklama yapmaya çalıĢıyor. Eğer baĢarı imkânlarla doğru orantılı 

olsaydı, baĢta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK girdiği o milli mücadeleyi, o imkânsızlıklar içerisinde 

bu güzelim ülkeyi, bu Cumhuriyet‟i kuramazdı, eğer baĢarı imkânlarla doğru orantılı olsaydı, bir 

Fenerbahçeli olarak söylüyorum, Galatasaray Kulübü Avrupa ġampiyonu olamazdı. Ama tabii amacınız 

baĢarmaksa bu olaylara böyle bakarsınız, amacınız, günü geçiĢtirmek bütçeyi sadece yapıyormuĢ gibi 

farklı alanlara harcamaksa, o zaman olaylara bu pencereden bakamazsınız. ġimdi biz ortaya somut 

kentin sorunlarını, kentin problemlerini, kentin çözüm bekleyen 25 yıllık, 30 yıllık yönetim anlayıĢınızın 

birikmiĢ olan bu sorunlarını anlatmaya çalıĢtıkça, arkadaĢlar genel politikadan geliyor. Biz bunların 

hepsine cevap verebilecek bilgiye de, yetkinliğe de, tecrübeye de sahibiz. Sadece birkaçına bilgi notu 

anlamından cevap verip, sonra da özellikle kentin sorunlarında daha hâlâ niye çözüm bulamadığınız bazı 

hususlarda görüĢlerimi arz etmek istiyorum. ġimdi Gaziemir Meclis Üyemiz Ġbrahim Bey dedi ki; 

“Gaziemir‟de Milli Eğitimin okulu yok.” Ben Ģimdi kendisine söyleyeyim. Anafartalar‟da yıkılan bir 

okul var Sayın Meclis Üyem, projesi de Salı günü ya da en geç ÇarĢamba günü Gaziemir Belediyesi‟ne 

gidecek, 22 derslik, pardon 24 derslik, 22 milyonluk bir yatırım. Sizden de ricam, Necati Bey‟den ve 

sizden ruhsatı bir an önce kestirirsek, Gaziemir‟imize bu okulumuzu hızlı bir Ģekilde kazandıralım. Yine 

Atıf Bey‟de okul olmadığından bahsetti. ġöyle de bir talebimiz var; eğitim alanları, planlardaki eğitim 

alanları yoksunluğu ve arsa noktasındaki problemler nedeniyle biz orada bir eğitim alanı 

yapamıyormuĢuz, hızlı bir Ģekilde bu konularda da Gaziemir Belediye BaĢkanı, meseleye eğilirlerse, biz 

de AK Parti Grubu olarak takip etme taaddüdü vererek devam ederiz. Mesela mezarlıklarla ilgili ortaya 

koyduğu iddiayla ilgili de Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz Özgür Bey konuyu çok yakın takip ediyor, 

bazıları çözüldü, diğerleri de çözüm noktasında, bu konuda da Mezarlıklar Daire BaĢkanlığını bir ziyaret 

ederseniz, bizim Grubumuzun hangi alanlarda, nasıl sorunları çözdüğünü öğrenirsiniz, en azından 

bilginiz olur. ġimdi yine çok sevdiğim Özan Bey, Kemeraltı‟nın Dünya Miras Listesi‟nde geçici listeye 

girmesiyle ilgili söz aldı, evet, çok kıymetli. Sayın bir önceki Valimiz Erol Bey zamanında baĢlamıĢ 

ĠZKA‟nın Koordinasyonunda, 2020‟nin Mart‟ında Turizm ve Kültür Bakanlığı‟nın baĢvurusunda geçici 

listeye girdik, çok kıymetli ama Ģunu da özellikle söylemek isterim; asıl Ģimdi BüyükĢehir‟in görevi 

baĢlıyor Değerli ArkadaĢlar. Neden? Biz Bergama‟yı 3 yılda, Efes gibi tarihi bir mirası 20 yılda kalıcı 
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listeye aldırabildik. ġimdi sizin Kemeraltı‟nı geçici listeden kalıcı listeye dönüĢtürmeniz için 

Kemeraltı‟nın altyapısını, ulaĢımlarını, Kemeraltı‟nın kimliğini korumamız lazım. “Her yağan yağmurda 

su basan bir Kemeraltı‟nı geçici listeden daimi listeye nasıl alırız?” Açıkçası Ģüpheyle yaklaĢıyorum. 

ġimdi AK Parti Hükümetleri Değerli ArkadaĢlar, Dolar‟la ilgili son 2 aydır bir türbülansın içindeyiz. 

Bakın çok net bir ifade edeyim; biz iktidara geldiğimiz 2002 yılında ülkemizin, ülkemizin Ģöyle 

söyleyeyim; Gayri Safi Milli Hâsılası 180 milyar Dolardı, bugün 800 milyar Dolar‟a dayanmıĢ 

durumda. Yine biz iktidara geldiğimizde 35 milyar Dolar olan ihracatımız bugün 210 milyar Dolar 

seviyelerine gelmiĢ durumda. O günün… Genele dönelim, ben çok genel üzerinden tek tek vaktimiz olsa 

herkese cevap verebiliriz ama ben sadece BüyükĢehir örneğine döneyim; 2002‟de BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin Bütçesi, ilçelerin dar olduğunu da hesaba katalım ama 180 milyar Dolarken, bugün 

istediğiniz kadar kur rejimiyle bakın 1 milyar Dolar üzerinde bütçe yönetiyoruz. Değerli ArkadaĢlar, bu 

büyüyen ekonominin, geliĢen Türkiye‟nin bir sonucudur. ġimdi Sayın ÖZUSLU dedi ki; “Vergilerden 

Ġzmir hak ettiğini almıyor.” Ben sadece kendisine Ģunu söyleyeyim; Türkiye‟de vergilerden 3. sıradayız. 

Kocaeli‟den de sonra geliyoruz ama Kocaeli‟den daha fazla yatırım alıyoruz. AK Parti‟nin 19 yıllık, 20 

yıllık iktidarı döneminde; Milli Eğitim‟e 2.3, Sağlık‟a 2.16, Gençlik ve Spor‟a 4 milyar, UlaĢtırma 

Altyapı‟ya 29 milyar, Aile, ÇalıĢma, Sosyal Hizmetler‟e 24,5 milyar, Çevre ġehircilik‟e 21 milyar 800, 

Teknoloji ve Sanayi‟ye 3 milyar bu Ģekilde indiğimizde toplamda 119 milyar yatırım yapılmıĢ. Yani 

Milli Eğitim kıymetli okul yapıyorsunuz. Sağlık kıymetli, hastaneler yapıyorsunuz, doktorlara hizmetler 

götürüyorsunuz, Sosyal Belediyecisiniz Türkiye‟nin her yerine bütçenizi adil dağıtmak durumundasınız. 

Ġzmir, CumhurbaĢkanlığı‟nın resmi sitesinde de tüm iller içerisinde de yatırım anlamında üçüncü sırada 

duruyor. ġimdi bütün bu rakamlara dönüp baktığımız zaman bizim geçmiĢ karnemiz güçlü, biz 

korkmuyoruz. Biz 2023‟ü de Allahın izniyle tekrar iktidarımızı Ġttifak ortağımızla birlikte sürdüreceğiz. 

Çünkü AK Parti‟nin geçmiĢi güçlü. Ekonomiyi nereden aldık, Dolar bazında nereye getirdiniz 

rakamlarla ortada. Sadece IMF… ġimdi biz bazen rakamlar veriyoruz bazı arkadaĢlar diyor ki; “TÜĠK 

rakamlarıyla oynuyorsunuz.” IMF geçen ay dünya sıralamasında G-20‟de en fazla büyüyen ülke olarak 

Türkiye‟yi gösterdi. Bunu biz göstermedik. IMF‟den borç alan günlerden, IMF‟nin borcunu ödeyip ona 

borç veren, gelen bir ülke olduk, Allah‟a hamdolsun biz bununla gurur duyuyoruz. ġimdi, Ģimdi, 

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

BAġKAN: Evet, arkadaĢlar lütfen, evet. 

HAKAN YILDIZ: Değerli ArkadaĢlar ben, Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Değerli Meclis Üyelerinin 

tamamının bu mikrofonda söz alıp konuĢma yetkinliğinin olduğunu düĢünüyorum ama ne hikmetse bazı 

arkadaĢlarımız buraya çıkmak yerine oturduğu yerden müdahale etmeyi çok seviyorlar. Bu konuda da 

keĢke kürsüye gelseler de cevap verseler çok mutlu olurum. Sayın BaĢkan bütün bu anlamda 

baktığımızda bu kentin en önemli sorunlarından, birçok arkadaĢımız değindi; kentsel dönüĢüm. Benim 

çok özel de takip ettiğim aynı zamanda Necati Bey‟le Komisyon Üyesi olduğum bir problem. Peki bu 

ülkede, bu kentte kentsel dönüĢüm bakımından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimleri ne yaptı? Sayın 

ArkadaĢlar 2012 yılında tam 7 bölge ilan ettik. Yani bunlardan bir tanesi; depremde en fazla hasar 

gören, Ģu an “K” bölgeleriyle imtiyaz hakkı tanıdığımız ama Bornova‟yı, KarĢıyaka‟yı, Konak‟ı ihmal 

ettiğimiz, Bayraklı‟ya daha fazla verelim ama oraları da unutmayalım, bunu da dipnot olarak belirtmek 

istiyorum. Buranın Meclis Üyesiydim 2009 yılında. Ġlk Belediyeydik, Hüsnü Bey‟le beraberdik, Cindi 

Bey‟le beraberdik. Bakınız o zaman biz; Fuat Edip Baksı Bölgesini, o gördüğünüz sırtları kapsayan 

kentsel dönüĢüm planı yaptık. Peki ne oldu o plan? 2013‟te dönemin Belediye BaĢkan‟ı Sayın Aziz 

KOCAOĞLU sunum yaptı, anlattı, videolar gösterdi. Peki ne oldu biliyor musunuz Değerli ArkadaĢlar? 

Plan da yok, sunum da yok, ortada bir tane çivi çakılmıĢ Bayraklı da yok. Peki ne oldu? 30 Ekim‟de bu 

Bayraklı‟yı deprem vurdu. ġimdi ne yaptık? 12 yıllık hikâyede, 10 yıllık hikâyede özür dilerim, 

ortalama 10 milyar Dolarlık bir bütçe yöneterek ne yaptık? Topu topu 7542 adet konut ilanımızdan, 
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sadece 960 tanesini yaptık. %12 performans, her yıl %1,5. ĠĢte bizim eleĢtirdiğimiz bu. Eğer Dolar 

bazında daraldınız 1 milyon 101… 1 milyar 100 milyon Dolar bütçeniz 1 milyar Dolar olsun, %10 

küçülsün. Kalkıp eğer deseniz; “Biz Ġzmir‟de kentsel dönüĢümde ilan ettiğimiz bölgede 7500‟ün %10 

gerisinde kaldık.” desek, Ģerefim ve namusum üzerine kalkar sizi ayakta alkıĢlarız. Peki siz neredesiniz? 

10 yılda kaplumbağa hızıyla bir kentsel dönüĢümdesiniz. ġimdi Karabağlar örneği verdiler, o bölgeyi 

bilirim, o planları da çok iyi bilirim. ĠĢte o planlar nedir biliyor musunuz? Ġzmir‟in kaderidir. Nedenini 

söyleyeyim; sürekli dava açan, plan durduran Odalar ve Belediyeler. Sayın Karabağlar Belediye 

BaĢkanımız buradaysa açıklasın. Kaç kere plana itiraz ettiniz? Kaç kere yürütme durdurma aldınız? Kaç 

kere bu planla ilgili kalktınız engellediniz? Yetmediniz, TOKĠ‟nin üniversite alanı yanında yapmak 

istediği TOKĠ standartlarında Karabağlar‟da oturma Ģartı olan asgari ücret geliri noktasında ek bir evi 

olmayana ev yapmak istediği projeye 2 yıldır engelliyorsunuz. Yahu nasıl dönüĢüm yapıyorsunuz? 

Engelleme dönüĢümü bunlar. Peki bu alanda… 

BAġKAN: Hakan Bey toparlarsınız… 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan çok özür dilerim hemen topluyorum.  

BAġKAN: Sağ olun. 

HAKAN YILDIZ: Biraz da Grup Sözcüsü olma ve cevap verme… Belki bir-iki dakikanızı istirham 

edeceğim. 

BAġKAN: Biliyorum, evet. 

HAKAN YILDIZ: Bakınız Değerli ArkadaĢlar, bu bölgenin tamamı 101 hektardır plana açılan yer. 

Bunun %65‟i hazine mülkiyetidir, Ģahıs yoktur, uzlaĢma o yüzden olmaz. Peki yine burada kentsel 

dönüĢümde Hazine‟den falan cebinden para çıkmadı Necati Bey. Sizin Uzundere‟de yaptığınız gibi kat 

karĢılığı verildi. Geri kalan konutlar Adalet Bakanlığı‟na ve Emniyet‟e lojman olarak verildi, geri 

kalanlar da alt gelir grubu alsın diye TOKĠ kanalıyla satıldı ama bu planın hızını 10 yıldır yavaĢlatmak 

nedir? Açılan davalardır. 4 kere plan yenilemek zorunda kaldı Sayın Bakanlık burada. ġimdi bütün 

bunları topluyoruz… Bakınız Ģuna çok üzüldüm ama tabi ki bu vizyonu nereye getiririz? Nasıl getiririz? 

Onu da ben bilmiyorum. “Yol yaparak.” diyorsunuz. Sayın BaĢkan‟ın “Dünya Kenti Ġzmir” vizyonu var. 

Eğer Osman Gazi Köprüsü, Ġstanbul Otoyolu, ki bugün 1.3 milyar TL‟ye mâl olmuĢ, hiç araç geçmese 

Bülent Bey 750 milyon Dolar ödemek zorunda devlet. Bugün devlet oraya para ödemiyor. Aynı Ģekilde 

Çanakkale Köprüsüyle; Ġzmir‟i Avrupa‟ya, Ġstanbul Otoyolu‟yla Ġstanbul‟a, Ankara-Ġzmir Hızlı Tren 

Hattı‟yla da Ankara‟ya bağlayan bir dünya kenti olma yolunda gidiyor. Tabi bu vizyona böyle 

bakmadığınız zaman siz bunu yol görürsünüz, ötekini pahalı görürsünüz, farklı alanda görürsünüz ama 

kullanmaya geldiğinizde, Konak Tünelleri‟nde olduğu gibi kullanırsınız. En son Sayın BaĢkan bilgi 

vereyim. Halkapınar Metro Hattını hem Sayın ÖZUSLU, hem de siz dile getirdiniz. Bakınız bu proje 

UlaĢtırma Daire BaĢkanlığımızda bilir ki; MürselpaĢa‟daki alt geçidi… Sayın Daire BaĢkan‟ımıza 

teĢekkür etmek istiyorum Mert Bey‟e, onun gayretleri, Ankara‟da da projeyi revize ettik Gıda ÇarĢısının 

önemli bir sorununu inĢallah çözeceğiz. Peki neyi bekledik? O alt geçidin, bahsettiğiniz alanın, alttan 

geçiĢinin projelerini bekledik, bunları yaptık. Bu nedir biliyor musunuz? Ġzmir Hızlı Tren Hattı‟nın 

devamlama hattıdır o. Peki, Ġzmir Hızlı Tren Hattı 4,5 milyar TL‟ye mâl oluyor Sayın ÖZUSLU, bugün 

%45‟i tamamlandı. Yani Ģunu demek istiyorum; etap etap gelen sadece… Bakınız Türkiye‟nin en uzun 

tünelini UĢak EĢme hattında yaptık, sadece 206 günde bitirdik Değerli ArkadaĢlar ve projenin 

tamamlanmasının %45‟ine geldik. Yani o bahsettiğiniz hat, bu hattın devamıdır, Ġzmir hattına geldiği 

zaman bu hat da bitirilecektir, bu noktada algıyı biz yapmıyoruz. Algıyı bütün sonuçlara rağmen cevap 

vermeniz gereken alanlardan çıkarak, baĢka alanlara girerek maalesef siz yapıyorsunuz. Evet keĢke 

vaktimiz olsaydı birçok konuya da cevap verirdik. Ancak Ģunu son kez söyleyeyim; AK Partinin derdi 

Ġzmir. Ġzmir olduğunda siyaset yapmıyoruz her konuda olduğu gibi destek vermeye devam ediyoruz. 

EleĢtirdiğimiz nokta Ģu; sorunlar dağ gibi büyümeye devam ediyor, sunumda gördük, bitmiĢ bir tane 

proje görmedik. Sanki Belediye BaĢkan‟ımız yeniden aday. BeĢinci cemreyi gördük, beĢinci cemreyi, 

çok teĢekkür ederim, saygılar sunuyorum. (13 dakika 40 saniye) 
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BAġKAN: Evet, biz teĢekkür ediyoruz. Evet, Aybars Bey buyurun. Son iki sözü de, pardon bir de Refik 

Bey var galiba değil mi? Tamam son iki sözü de siz vereceğim, Aybars Bey… Mikrofonu uzatır 

mısınız?  

AYBARS YILDIRIM: TeĢekkür ederim. Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis siyasi bakıĢ açısının nasıl 

farklı olabildiğini bu müzakereler sırasında her Oturumda olduğu gibi yeniden çok net bir Ģekilde 

görüyoruz. ġimdi, çok güzel bir baĢlangıç oldu, Hakan Bey bahsederken bir Kuvayı Milliye ruhunu 

anlattı. Varlıkların içerisinde o mücadelenin nasıl olması gerektiğini anlattı, o mücadele içinde Sayın 

Tunç SOYER‟in de bir Mustafa Kemal gibi davranmasını bekliyor, çıta çok yüksek ama teĢekkür ederiz. 

Biz de aynı mücadeleyi bir Kuvayı Milliye ruhuyla devam ettireceğiz, en azından buna inanıyorum. 

Kentsel dönüĢüm çok hassas bir konu ama bu konuyu anlatırken, kelimeleri öyle bir seçiyoruz ki, benim 

elimdeki doğrularla sizin anlattığınız doğruların arasında farklar, kelimelerle ancak ifade edilebiliyor. 

Ben Ģimdi… Kelime çok hassas bir Ģey, iki Oturum önce “kadın süpürgeciler” ifadesi eleĢtirildi. Ben ilk 

Faaliyet Raporumuzda hatırlıyorum Sayın BaĢkan‟ım size; “Milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz.” diye 

eleĢtiri geldi ve bu kelimeler neden böyle seçilir? Neden bu Ģekilde o naif baĢlayan tavırları, o hissiyatı 

kirletiyoruz gibi bir algı bende yaratıyor? Anlamıyorum. Siyaset bu olmamalı. Ama en azından Ģunu 

biliyorum; ilk Faaliyet Raporumuzda siz demiĢtiniz ki; “Evet olabilir ama bu bir önceki dönemin 

Faaliyet Raporudur, o yüzden bunu sehven onaylamanızı beklerdim, bizi eleĢtirin.” demiĢtiniz. ġimdi 

bizim eleĢtirilme dönemimiz, bu dönemin eleĢtirilme dönemindeyiz tabii ki. Bütçe görüĢmeleri de bunu 

içeriyor ve ben o dönemdeki potansiyelimizi gördük ve anlattık, 5000 tane konut yapılmaya hazır 

bekliyordu ama müteahhit bulunamıyordu, çünkü ekonomi ona uygun değildi. Fakat BüyükĢehir‟in 

gayretleriyle ve o dönemki “10 yıl boyunca neden hiçbir Ģey yapılamadı?” eleĢtirisinin cevabını aslında 

müzakerelerle, o müzakerelerin sona erip bitmesinden sonra baĢlandığını, o bitiĢten itibaren de Ģu anda 

hedeflenen yaklaĢık 30000 konutun BüyükĢehir hedeflerinin içerisinde olduğunu, Ģu anda da teslim 

edilmiĢ, Protokolleri yapılmıĢ, ihale süreci yapılmıĢ, toplam 7800 konutun da kentsel dönüĢüm 

kapsamında bir yolda olduğunu gördük. Demek ki, belki 9 yıl, birtakım sebeplerle özellikle de bu 

müzakere ve mutabakat süresince beklenilmiĢ ama doğrusu yapılmıĢ, en azından biraz önce o 

mahkemelerden bahsettiğiniz Yenitepe örneğinde olduğu gibi, arsa üretmek yerine, toplu konut yapmak 

yerine, sonra yerindeki Necati… Sayın Necati KIRMAZ‟ın da bahsettiği üzere, o bölgedeki hak 

sahiplerinin orada olamaması yüzünden süren mahkemelerin burada o eleĢtiriye maruz kalan insanların 

ve bu noktada da orada üretim yapılamamasının sebebini, gelip de bizim BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

kendi icraatlarının içerisinde bir kusur olarak anlatılmasını gerçekten sadece ve sadece kelime oyunu 

olarak algılıyorum ve bunu da Ģikâyet ediyorum. Yenitepe planı yürürlükte ve inĢaat buna göre zaten 

bitiriliyor, konu zaten plan davaları değil, konu sadece 540 hektar alanda bir hak sahibinin 

yerleĢtirilmemesi olayıdır, bu kadar açık ve net, bununla ilgili baĢka bir görüĢ ve bilgi varsa da lütfen 

paylaĢın. Yeni konutların yanındakiler de hâlâ deprem tehlikesi altında ve yeni arsa üretilip üzerine 

konut yapılmasına da biz bu anlayıĢımızla kentsel dönüĢüm demiyoruz. Ġzmir ölçeğinde eleĢtiriler 

olurken, Türkiye ölçeğinde ulusal kapsamdaki eleĢtirileri, “Bunları bir kıyıya bırakalım ve biz önümüze 

bakalım.” diyen bir eleĢtiri dinledik geçen Oturumda. ArkadaĢlar, “kamaraya su giriyor” diye 

eleĢtiriyoruz, farkında mısınız? Gemi batıyor, bizim derdimiz bu Ģu an, neyse. Bunun dıĢında bir baĢka 

nokta daha var, ben de çok kısa sadece notlarımın üzerinden gideceğim, daha bu kentsel dönüĢüm 

2012‟den beri devam eden bir süreç evet, BaĢkan‟ım çok güzel anlattı bu süreci. Ben çok ilginçti, geçen 

Lizbon sunumunda da dile getirmiĢtim. BaĢkan‟ım, bizim kentsel dönüĢüm sürecimizi Lizbon Belediye 

BaĢkan Yardımcısı takip ettiğini söyledi, bu gurur verici bir Ģey. Bu çalıĢmaların nasıl yürüdüğünü, 

neler beklediğimizi, hangi kredi… En azından ne Ģartlarda bunları yürüttüğümüzü biz zaten defalarca 

anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Ġlk önce müteahhit aradık, onları bulamadık, arkasından kendimiz 

ĠZBETON üzerinden Protokol yapma kararı aldık. ĠZBETON büyük bir kuruluĢ. Nasıl batar? Battığını 

ispatlayın. Böyle büyük bir kuruluĢun bu Protokolle beraber kentsel dönüĢüm faaliyetlerimize aracı 

olmasının bir çıkıĢ yolu neden olmayacağını bize anlatın. Biz buna inandık, olacak, öyle olmazsa böyle 

olacak. Hedef 248 hektar, 30000 bağımsız bölüm, 6 tane bölgede çalıĢma, 16 tane alan zaten daha önce 

belirlenmiĢ, 7800 tane bağımsız bölüm yolda ve bütün bu hedefin %26‟sı sonuçlanmak üzere kulvara 
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girmiĢ. Örnekköy, Ege Mahallesi, Uzundere, toplam 6 tane bölgede Aktepe, Emrez… Protokolleri de 

yapıldı. Bütün bunların hepsi artık yapılıyor ve son 2 yıldan beri bu kadar aĢama kaydetmiĢ bir kentsel 

dönüĢüm faaliyetine hâlâ Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bir Ģey yapmadı, yapmıyor, yerinde sayıyor diye 

eleĢtirilmesini gerçekten çok acı verici ve kamuoyunu yanıltıcı bir kirlilik bilgilendirmesi olarak 

görüyorum ve yeni bütçe döneminde bu faaliyetlerin bu gösterim üzerinden, kentsel dönüĢüm 

bütçesindeki miktarların en azından sadece kamulaĢtırma ve bazı personel giderleri vesaire, bunların da 

dıĢında, kamulaĢtırma giderleri ve yerinde yürütme giderleri olarak gördüğümüzü, kentsel dönüĢüm 

faaliyetlerinin aslında 2 milyar liralık bir muayyen bedelle ve daha sonrasında 1 milyar lira daha 

eklenecek, 3 milyar liralık bir yatırım olduğunu ve böyle büyük bir yatırımın Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Bütçesi‟nin %25‟ine tekabül ettiğini ve bu yolda hızla giden bir program olduğunu artık 

kentsel dönüĢüm örneği olarak Türkiye‟nin de kabul etmesini bekliyorum.  

BAġKAN: Peki.  

AYBARS YILDIRIM: ÇalıĢmalar için tüm çalıĢanlara baĢta siz de olmak üzere teĢekkür ediyorum.              

(7 dakika 39 saniye) 
BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum, Refik Bey buyurun, mikrofon yanınızda, evet.  

REFĠK SÜREN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Bürokratlar hepinize 

iyi akĢamlar diliyorum. Bu uzun gecede en son sözü almak bize nasip oldu, inĢallah iyi bir Ģekilde bu 

bütçemizi onaylayıp evlerimize döneceğiz. Değerli ArkadaĢlar, Belediyelerin hangi görevleri yapacağı 

Yasalarla belirlenmiĢ. BaĢkan‟ımızın tarım alanında yapmıĢ olduğu çalıĢmaları hepimiz, diğer 

arkadaĢlar, geçen toplantıda ben, izah ettik, sanırım herkes Belediyenin görevi olduğunu, buna inandı. 

Ama bunun yanında tabii ki 4,5 milyon nüfusu olan Ġzmir‟in, Merkezi Hükümet‟in yapması gereken 

hizmetleri de var, bunu unutmayalım. ArkadaĢlar, Ġzmir‟de iki tane büyük tarım bölgesi var; biri 

Bakırçay Havzası, ikincisi en büyüğü de Küçükmenderes Havzası. Küçükmenderes Havzası‟nda, 

Belediyemizin tarımsal katkıları herkesçe malumdur, kooperatiflere vermiĢ olduğu katkılar, tarıma 

vermiĢ olduğu katkılar hepimizce bilinmektedir. ArkadaĢlar Küçükmenderes Havzası, Torbalı‟dan 

baĢlayıp, Bayındır, Tire, ÖdemiĢ, Beydağ ve Kiraz‟dan oluĢmaktadır ve bu havza yetiĢtirdiği ürünlerle 

Ġzmir bölgesinde ve Anadolu‟da ün yapmıĢ bir bölgelerdir. Bu ürünlerimiz bizim Ġç Anadolu Bölgesi‟ne 

ve Akdeniz‟e, artı Güney Ege‟ye Torbalı, Bayındır, ÖdemiĢ, Beydağ üzerinden, Beydağ, Nazilli 

Karayolunu kullanarak gitmektedir. Bu yollar, bilhassa ÖdemiĢ‟le… Bayındır‟la ÖdemiĢ arası, ÖdemiĢ, 

Beydağ, Kiraz yol ayrımı, Beydağ, Kiraz yol ayrımı, Beydağ arasında 10 yıldır devam eden karayolu 

maalesef hâlâ bitirilemedi, arkadaĢlarımıza, özellikle AK Partili yönetici arkadaĢlarımıza bu yolu gidip 

görmelerini talep ediyorum. Bu bölgede yetiĢen ürünler, Ġç Anadolu‟ya ve dediğim bölgelere bu 

yollardan gitmektedir. Beydağ‟da… Torbalı‟dan çıkan bir araç, inanın ÖdemiĢ‟e, Beydağ‟a varmak için 

çeĢitli… Yarım saatlik yolu saatlerce gitmektedir, saatlerce. Beydağ‟a geldiklerinde, Nazilli yolunu 

bulmaları da mümkün değildir. Tire, Selçuk… Belevi-Tire yolu var, o da Beydağ üzerinden Nazilli 

yoluna bağlanmaktadır. Bu yolun, 2019 yılında Merkezi Hükümetçe yapılacağı duyumlarını aldık ve 

2020 yılında sanırım 1-2 sondaj çalıĢması yapıldı, onun harici hiçbir geliĢme yok. Lütfen 

BüyükĢehir‟imizi eleĢtirirken; “Yollar yapılmıyor, trafik sıkıĢıyor.” derken, bu Anadolu‟daki Ġzmir‟in 

bir ilçesi olan “Beydağ yolunu gelin görün.” diyorum, “Nazilli yolunu gelin görün.” diyorum, 2 araç yan 

yana geçemiyor, tek Ģeritli yolla hâlâ devam ediyor. Bu yolun Merkezi Hükümet tarafından ele alınıp 

yapılması konusunda arkadaĢlarımın yardımlarını talep ediyorum. BüyükĢehir BaĢkanımıza yapmıĢ 

olduğu hizmetlerden dolayı bölgemize, teĢekkür ediyorum. 2022 Bütçemizin Ġzmir ilimize ve tüm 

ilçelerimize, 30 ilçemize de hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (4 dakika 26 

saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Erhan Bey, buyurun.  

ERHAN UZUNOĞLU: Sayın BaĢkan‟ım… Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, buradan çok hızlı 

bazı konularda, bazı görüĢlerimi ifade etmek isterim. Öncelikle Ģunu söylemek istiyorum. TartıĢmayı 

biz… Bunu genelde yapıyoruz, tartıĢmaları genellikle algı üzerinden yürütmeye çalıĢıyoruz. ġöyle 

oluyor; bir video gösteriliyor mesela, o video üzerinden ne olduğunu pek fazla kimse anlamıyor veya bir 

fotoğraf veya bir söz, biraz evvel Sayın Meclis Üyesi‟nin bahsettiği gibi; “CHP‟ye üye ol, ondan sonra” 
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denmiĢ, hiçbir kanıt yok. Özgür Bey, diyor ki; “Gösterilen fotoğraflar içerisinde bir tane bile doğru 

yok.” ilk sunumdan bahsediyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: “Doğru yok demedim”, “gerçek yok.” dedim. 

BAġKAN: “Gerçek yok.” dediniz, evet, “gerçek yok.” dediniz.   

ERHAN UZUNOĞLU: “Gerçek yok.”  

BAġKAN: Evet. 

ERHAN UZUNOĞLU: Evet, bu bir algı, iĢte bakın burada bir algı yaratılıyor. ġimdi gerçeğe gelelim 

isterseniz, baktığınız zaman orada gerçekler var. Mesela opera binası gerçek, operanın inĢaatı var. Tabii 

Özgür Bey‟in mesleği değil, baktığı zaman belki anlamamıĢ olabilir. Ama yanında Hüsnü Bey var, 

Hakan var, uyarmalılar. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 

BAġKAN: Siz evet, devam edin.  

ERHAN UZUNOĞLU: Ben devam ediyorum. 

BAġKAN: Evet devam edin.  

ERHAN UZUNOĞLU: Ben devam ediyorum. Bu aslında Ģeyde de yapıldı, yani Çiğli 

Harmandalı‟ndaki heyelan alanında da yaptık, aynı Ģeyleri yaĢadık. Oraya bakarsak geçen Meclis‟te bir 

fotoğraf gösterildi, bir video gösterildi. Sular akıyor, suların üzerinde de köpük var. Bu ne demek? Asit 

var. Asit ne demek? Yer altından asit selleri akıyor, kayaları deliyor, kayalar heyelan yaratıyor, 

heyelandan gazlar çıkıyor, metan. ġimdi bu bir algı. 

ÖZGÜR HIZAL: Rapor var ağabey rapor… 

ERHAN UZUNOĞLU: Bu algı… 

BAġKAN: Evet, Özgür Bey.  

ERHAN UZUNOĞLU: ġimdi bu algı… Bu algıyı biz ne yapıyoruz? ġuraya geleceğim, sabırlı olun. 

BAġKAN: Evet. 

ERHAN UZUNOĞLU: Biz Ģöyle yaklaĢıyoruz Belediye olarak, diyoruz ki; “Burada bir sorun var, 

ciddi bir sorun var.” BaĢkan‟ımız diyor ki; “Orayı ben gördüm, o yüzey suyunu ben de gördüm, 

akıyordu, ancak gerekli önlemleri almak adına hemen talimat verildi ve o iĢ artık öyle değil.” 

Bürokratımız çıkıyor, bir rapordan bahsediyor, o raporda da bütün yapılanlar tek tek anlatılıyor, 

üniversitelerle iĢ birliği yapılıyor, raporun sonucu bekleniyor ve biz bilimsel gerçekliklerden farklı bir 

Ģey yapmamak adına nasıl önlem alacağımız konusunda bu raporun sonlanmasını bekliyoruz. Ama 

sürekli olarak burada biraz evvelde Hüsnü Bey gene yaptı, Çiğli sorunundan bahsediliyor, çöp alanı 

sorunundan bahsediliyor. ġimdi öncelikli olarak bunu yapmamamız gerektiği uyarısıyla baĢlamak 

istedim. Ġzmir‟e Merkezi Hükümet katkısı meselesi var, Ġzmir‟e Merkezi Hükümet‟in katkısı konusu 

Ġzmir ve Ankara üzerinden konuĢmak çok doğru olacaktır, Ġzmir‟e yapılmayanları anlamak adına, 2010 

yılından itibaren Ankara‟da ve Ġstanbul‟da yapılan metro inĢaatlarına ve onların o ilgili BüyükĢehir 

Belediyelerine nasıl devredildiğini, genel maliye payından %5 kesilerek harika bir anlaĢma biçiminde 

onlara sunulduğunu bütün Türkiye biliyor. Ama bizim biraz evvel Hüsnü Bey‟in bahsettiği Aziz Bey‟in 

bahsettiği, “Yahu boĢ ver, ben bunu istemiyorum.” demesiyle olmadı. 2010 yılında biz… Otoyol 

meselesine de geleceğim birazdan, o köprü ve viyadük meselesine ama Otogar-Halkapınar arası 

metroyla ilgili biz Bakanlığa devrettik orayı, 2010 yılından bahsediyorum. 2010 yılına kadar Bakanlık 

bu konuda bir onay vermedi, 2017 yılında verilen onaydan sonra da 4 yıldır hiçbir geliĢme yok. Bundan 

2 ay kadar önce bir yazı yazıldı Bakanlığa ve bu yazıda bizim KemalpaĢa‟ya bu hattı uzatacağımız, 

proje çalıĢmalarına esas olacak biçimde buranın proje çalıĢmaları varsa, uygulamaya esas projeleri varsa 

gönderilmesini istedik. Bu da gelmedi, 2 aydır yanıt yok. Dolayısıyla bu konuyla ilgili çok fazla 

söylenecek bir Ģey yok, bu bir gerçeklik. Yani biz burada algıdan bahsetmiyoruz, gerçekleri 

konuĢuyoruz. Hakan Bey diyor ki; “150 sayfalık bir kitapçık bu.” ġöyle bir açtım içini, elimi bir yere bir 

koydum, bir baktım ki %5 yazıyor. Nedir o %5? 2022 yılı, 20 yıl sürer. Bu Ģimdi bir algı değil mi? Yani 

Ģimdi burada hiçbir Ģeyden habersiz birisi bu önermeyi alsa dese ki; “Yahu 20 yılda bitmeyecek burası.” 

Ġnanabilir insanlar. Ama gerçek ne? Gerçek oranın %95‟inin bittiği, %5 2022 yılında yapılacak ve ilgili 

viyadükler, tünelle ilgili viyadükler, tünelin bitmesi beklenmeden hatta orada ana yola bağlanacak ve 
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orada trafikte yine de bir rahatlama nispeten de olsa sağlanacak. Tünelle ilgili ise %17‟lik bir ilerleme 

2022 yılında bekleniyor. ġimdi bazı Ģeyleri ifade etmeden geçmek istemedim. Çünkü bu konuda emeği 

olan, fikir sahibi olan ve bu konularla ilgili çalıĢmıĢ olan insanlara da haksızlık yapmak istemiyorum. 

ġimdi bakın yapı stoku envanteri. Ne önemi var? Buna da para mı harcanır falan? Böyle küçümseyici, 

üstten bakıĢ bir tavır. Yapı stoğu envanteri denilen Ģey; oradaki yapıların niteliklerini, risk ölçülerinin 

belirlenmesini içeren akademik bir çalıĢma. Biz, oradaki tüm yapıların tarihine bakarak yıkamayız, 

böyle bir güç yok, devletin de böyle bir gücü yok, hiç kimsenin yok, aklın, mantığın, bilimin bize 

söylediği Ģey Ģu; orada bir envanter yaparsınız, belli bir risk sıralamasına binaları oturtursunuz, ona göre 

de davranırsınız. Yani bunu anlamak ve bunu ilgili Bürokratlardan dinleyerek gerekçesini dinlemek, bu 

konuda ikna olmaya yeterli. Ama çıkıp burada; “Canım ne gerek var? ĠĢte buna da para mı verilir?” 

Derseniz kafaları karıĢtırmayı biraz da olsa baĢarırsınız. Devam ediyorum, heykel rölyef sayımı, 

küçümsenin baĢka bir olay. Biz dünyanın en güzel kentlerinden, en eski tarihçesi olan bir kentinde 

harika bir coğrafyada yaĢıyoruz. Kaç uygarlık gelmiĢ, geçmiĢ ve biz bunlara doğru dürüst sahip 

olamamıĢız. Burada yapılmakta olan Ģey; gidip çeĢmeleri saymak, heykelleri rölyefleri saymaktan öte 

bir Ģey, çok derinlikli bir Ģey, bu kültürel bir çalıĢma. Bu kentin geçmiĢine sahip çıkma ve bu geçmiĢi de 

geleceğe yazılı, kanıtlı, belgeli bir Ģekilde ileriye doğru aktarma iĢidir. Bunu küçümseyemezsiniz, bu 

çok değerli bir Ģeydir. Devam edelim. Gene küçümseyerek; “Bir kütüphane yaptınız mı?” Yaptık, yaptık 

canım, 2019‟da 2 tane gezici kütüphane yapmıĢız, Konak ġato‟yu yapmıĢız, 2021‟de Buca IĢılay 

Saygun‟u yapmıĢız. Karabağlar Erbil TuĢalp Kütüphanesini yapmıĢız. “Kültür merkezi yaptınız mı? Bir 

tane bile.” Yaptık. NeresiymiĢ o? Karabağlar Mustafa Necati Kültür Merkezi. Yani olaylara biraz bilgi, 

bilgi temelli yaklaĢalım lütfen, bilgilenmeden burada biz en fazla Ģunu yapıyoruz; birbirimizi sanki bir 

skor alırcasına, 1-1, 2-1, 5-1 gibi… Yani “kim daha fazla konuĢtu? Kim daha birbirini daha fazla 

incitti?” Ģeklinde yürümemek gerekir. KonuĢtuğumuz Ģey önemli bir Ģeydir, Bütçe‟yi konuĢuyoruz, 

Ġzmir‟i konuĢuyoruz, yapılacak iĢleri konuĢuyoruz. Ben bilgi esaslı yürümesi konusunda umudumu, 

ilerisi için en azından sürdürüyorum. Hepinize çok teĢekkür ediyorum. (10 dakika 1 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Son söz, Murat Bey‟de buyurun, ondan sonra Özgür Bey size ve Nilay 

Hanım‟a 5‟er dakika vereceğim, evet, buyurun. 

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe‟yi 

konuĢuyoruz madem, Bütçe‟yi kısacık bir daha söyleyelim. Bütçe, bir devletin, bir kuruluĢun, bir ailenin 

ya da bir kiĢinin ileriye dönük olarak belli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin türünü, 

ayrıntılarını ortaya koyan bir çizelge aslında ve baĢtan beri hepimizin bildiği ve söylediği üzere bütçe, 

siyasi tercihlerimizi somutlaĢtıran belgeler. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin temel siyasi tercihi ne? 

Misyonunda anlatmıĢ. Halktan aldığı gücü Ģehrin müĢterek menfaatlerini sürdürülebilir geliĢimini 

gözetecek Ģekilde kullanan, yenilikçi bir Belediye hizmeti sunma misyonu, yani görevini üstlenmiĢ. 

Yani bu Belediye halktan aldığı gücü, halkın yararına kamucu politikalarla ve toplumun geniĢ 

kesimlerinin, özellikle yoksulların, dar gelirlilerin, dezavantajlıların, yani arka sıralarda oturanların 

yararına kullanmaya çalıĢır. Bunu vizyonuyla da ortaya koyuyor ve vizyonunda diyor ki; gücünü 

farklılıkların ahenk içinde bir arada yaĢamasından alan dünyadan öğrenen ve dünyaya ilham kaynağı 

olan refahın, adaletin ve doğayla uyumun yaĢamın her anıyla bütünleĢtiği bir Ģehir olmaya çalıĢıyor 

Ġzmir ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi de bu vizyonu sağlamaya çalıyor, o yüzden böyle olduğu 

içindir ki, gücünü farklılıklardan alan kentinde kimseyi ötekileĢtirmeden, kimseyi diğerinden daha 

değerli ya da daha az makbul görmeden herkesi dinleyerek, herkesin görüĢlerine kıymet vererek 

tartıĢmaya çalıĢıyor, hazırladığı bütçeyle. Tabii biliyorsunuz bütçelerin hazırlanma süreçleri oldukça 

uzun ve karmaĢık ve meĢakkatli. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi de 2021 yılının Haziran ayında 

çalıĢılmaya baĢlandı. ArkadaĢlarım defaatle söylediler, Haziran ayında bu bütçe hazırlanırken, 

ekonomik verilerin ne olduğunu, Ģimdi ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen gün bir tartıĢmada da 

burada aynı Ģey gündeme geldi, bir kere daha burada yeri geldiği için vurgulamak isterim. Değerli 

Meclis Üyeleri, Bütçe‟yi hazırlarken bir rakam kabul etmeniz gerekiyor, belli çıpalar, belli dayanaklar 

oluĢturmanız gerekiyor. ĠĢte Sayın Mustafa ÖZUSLU söyledi iĢte kur, faiz, enflasyon… ġimdi Devlet‟in 

Hazine Bakanlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‟nın tahminlerini, verileri kullanmak 
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zorundasınız, elinizde baĢka yok. Bakın, 2021 yılı baĢında yani 2020‟nin sonunda, yani bizim Bürokrasi 

bu Bütçe‟yi çalıĢırken, çalıĢmaya henüz baĢlamamıĢken, 2021 yılı enflasyon tahmini Merkez 

Bankası‟nın %9,4‟tü. 29 Nisan‟da bu tahminini %12 olarak revize etti, 29 Temmuz‟da %14 olarak 

revize etti, 28 Ekim‟de yani geçen ay bu tahminini %18 olarak revize etti ve bu tahminden sadece 15 

gün sonra enflasyonu %19,28 olarak açıkladı. ġimdi 15 gün önceki tahmini bile tutmadı yani. Bütün bu 

belirsizliğe rağmen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi göreceksiniz, Faaliyet Raporu, Kesin Hesap 

geldiğinde yine %95‟in üzerinde gerçekleĢme oranlarıyla karĢımıza çıkacak. Çünkü son iki yıldaki 

Faaliyet Raporu ve Kesin Hesapları da bütçe gerçekleĢmelerinin %96 ve %97 olduğunu gördük. Bu niye 

önemli? Bu kadar kaotik, bu kadar belirsiz, bu kadar rakamların oynak, piyasanın farklı olduğu, hani bu 

dıĢ güçlerden mi oluyor? Hükümetin beceriksizliğinden mi oluyor? O tartıĢmaya hiç girmeyeyim. Ama 

bürokratik olarak ve teknik olarak bu Bütçe‟yi bu Ģekilde oluĢturup tutturabilmek bile ayrı bir sorun, 

bunun için söyledim. ġimdi diyor ya arkadaĢlarımız; “Peki bütün bunlara rağmen hani neden 

yatırımlarınız yapılmıyor?” Mesela Sayın SOYER‟in, BaĢkan‟ın bir tweetinden bahsetti Sayın Grup 

BaĢkan Vekili ve dedi ki; “ĠĢte Buca Metrosu‟nu Ģu tarihte baĢlatacaktınız, baĢlatamadınız, demek ki siz 

bu iĢi beceremiyorsunuz.” demeye çalıĢıyor. Ben de kendisine bir örnek vereyim, mesela; Ġzmir ġehir 

Hastanesi, 2011 yılı seçim vaadiydi Hükümet‟in, 12 Mart 2014‟de temeli atıldı ġehir Hastanesi‟nin ve 

300 günde, pardon 30 ayda, yani Eylül 2016‟da biteceği söylendi. Eylül 2016‟da biteceği söylenen ġehir 

Hastanesi‟nin proje finansman anlaĢması ne zaman yapıldı biliyor musunuz? 20 Ekim 2016‟da ve daha 

sonra bu hastanenin bitiĢ tarihi önce 31 Mayıs 2021‟e ertelendi, geçen ay 29 Ekim tarihi… 9 Ağustos 

tarihinde AK Parti Ġl BaĢkanı, açılıĢ tarihini 29 Ekim olarak ilan etti, yani Ağustos ayında Sayın Ġl 

BaĢkanı diyor ki; “29 Ekim‟de açacağız.” diyor, bugün Kasım ve Ģimdi gelen haberlere göre doğru mu 

bilmiyoruz, ġubat 2022‟de açılacak. Demek ki aksayabiliyor, demek ki bazı Ģeyler bu Ģekilde 

ilerleyebiliyor. Peki, bu bütçede ne var? Hani bu bütçede neyin tartıĢmasını yapıyoruz? Bir kere bütçe, 

stratejik alanlarının gerçekleĢmesinin ölçüldüğü performans kriterlerinde bir artıĢ sağlar. Bu önemli. 

Neden önemli? Her kriteri arttırdıkça… 470 gösterge var bu bütçede. Her gösterge artıĢı Bütçe‟nin 

Ģeffaflığını ve denetlenebilirliğini arttıracağı için önemli. BaĢka ne var? Yatırım var, BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin Bütçesinde. Bakın; 5018 sayılı Kanun ile belirlenen kriterlere göre. ġimdi herkes neyin 

yatırım olduğu konusunda biraz böyle farklı farklı Ģeyler söylüyorlar. Hani kimisi memura ödediği 

parayı bile, çiftçiye verdiği desteği filanda böyle yatırım sayabilir ama 5018 sayılı Kanun neyin yatırım 

olarak tanımlanacağını söylüyor ve bu tanımlara göre; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ĠZSU ve ESHOT‟un  

2020 bütçesinde, %40‟lık bir yatırım var. Bu arada yatırım, yatırım oranı demiĢken; Aliağa‟yla da ilgili 

bir örnek vereyim; hani burada konuĢuldu, Aliağa‟ya yatırım yaptınız, yapmadınız, geçen seferde 

Aliağa‟nın Bütçesi burada konuĢulurken, Sayın Meclis Üyesi; “Aliağa Bütçesinin Ģu kadarı yatırım.” 

dedi. Baktım yani %60‟ları yatırım, %70‟leri yatırım nasıl olabilir bir bütçede? %60‟dan fazlası nasıl 

yatırım olabilir diye baktım? Baktım değil %60‟dan fazla. Aliağa Bütçesi‟ni 372,5 milyon lira ve bunun 

sermaye gideri yani 5018 sayılı Kanunun tanımıyla yatırım sayılabilecek rakam, 78 milyon lira yani 

%21. ġimdi Erhan Bey dedi ya iĢte algı dediğiniz Ģey bu iĢte, yani rakam önümde. Peki, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi hani Aliağa CHP‟li değil diye bir ona karĢı bir Ģey mi yapıyor? Onu ima etti 

arkadaĢlar. Baktım 2022 yılında Aliağa‟ya yapacağı yatırım 50 milyon lira. Yani Aliağa Belediyesi‟nin 

yapacağı 78 milyon lira yatırımın %65‟i kadar da yatırımı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapacak, demek 

ki, öyle değilmiĢ. BaĢka bir Ģey söyleyelim, iĢte hep söylendi, hep söylendi mesela, 5 milyar lira 

civarında Ġzmir‟e yapılan tüm kamusal yatırımların yıllık bu rakamın yaklaĢık 3 milyar lirası Belediyeler 

eliyle yapılıyor. ArkadaĢlarım bir rakam verdi, dediler ki; “Siz 2019‟dan Ģu kadar lira bütçe kullandınız, 

bu bütçeyle ne yaptınız bu paraları?” dedi. Söyleyeyim; Nisan 2009‟la Ekim 2021 arası Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ESHOT, ĠZSU ve ġirketlerin toplam yatırımı yine 5018 sayılı Kanunun 

tanımladığı anlamda yatırımı ama, hani yatırımdan ne anladığımızı da ayırt edelim. Toplam yatırımı; 10 

milyar 188 milyon lira, 2019‟dan bugüne kadar. Bakın; bu süreçte deprem, salgın, ekonomik kriz 

vesaire olmasına rağmen 10 milyar 188 milyon lira Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi doğrudan yatırım 

yapmıĢ. Demek ki, burada da bir hikâye var. Bu yatırımlara gelmiĢken bir Ģey daha söylendi, efendim 

iĢte Ġzmir‟de Merkezi Hükümet‟in 1 km rayı, 1 metre rayı yok. Nasıl yok? ĠZBAN var. ĠZBAN yok, 
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yani yatırım anlamında yok, var Ģunun için. Bakın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ĠZBAN‟a bugüne kadar 

554 milyon Dolar para ödemiĢ, harcamıĢ. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları‟nın harcadığı para 

249 milyon Dolar, yaklaĢık 2,5 katını biz ödemiĢiz. Bir Ģey daha söyleyeyim; hani Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi, ĠZBAN o hatları falan kullanıyor, bedava falan kullanmıyoruz, kira ödüyoruz o hatları 

kullanmak için. 2006 yılından bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları‟na 46 milyon lira kira 

ödedi bu Ģehrin halkı, o hattı kullanmak için. Demek ki; buradaki yatırımdan da ne anladığımızı ayırt 

etmek gerekiyor. Bu, bu Bütçe ulaĢımı desteklemeye devam ediyor, ESHOT‟a para aktarmasının sebebi 

bu, sabah ve akĢam belli saatlerde yani dar gelirlilerin en yoğun kullandığı saatlerde ulaĢımı %50 

ucuzlatarak halkı desteklemeyi sürdürüyor. BaĢka ne var bu Bütçede? Bu Bütçede emeğinin karĢılığı, 

emeğinin karĢılığı olan ücretler var. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, yönetimi çalıĢanlarını iĢçisi olarak 

görmez, çalıĢma arkadaĢı olarak görür ve onlara alabilecekleri en iyi hakları, mali, sosyal, sendikal 

anlamda en iyi hakları sağlamaya çalıĢır. Dolayısıyla, burada ücretler bakımından da bir Ģey, bir durum 

söz konusu. Yani Erhan Bey söyledi; “Bir tane kütüphaneyi yaptınız mı?” Saydık 8 tane yapmıĢız. 

“Kültür Merkezi bir tane yaptınız mı?” Yaptık. Yani ne söyleyeyim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam BaĢkan‟ım. BaĢka ne var? Çok rica ederim, 

yani Ġzmir dâhil bütün büyük merkezlerde üniversite öğrencileri konut bulamazken buraya gelip, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin öğrenci ve konut, yurt politikasını rica ederim eleĢtirmeyin, yani insan baĢka 

bir yerden eleĢtirir. Yani bakın Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Buca‟da öğrenci yurdu kiraladı, KarĢıyaka 

Örnekköy Kız Yurdunu, Uzundere Konutlarında barınma imkânı sağladı, bu kadarını yapabiliyor. Ama 

Kredi Yurtlar Kurumu‟nun yurtlarındaki yatak kapasitesinin artıĢ oranı belli, bu Ģehirde, bu Ģehre gelen 

öğrenci kardeĢlerimizin baĢka Ģehirlere gönderdiğimiz öğrencilerimizin barınma sorunlarını çözme 

görevinin kime ait olduğu belli, o sorunu çözmek için kimden vergi aldıkları belli, bu Bütçe‟de çocuklar 

var, bu Bütçe‟deki çocuklara yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 8 yerde Çocuk ve Gençlik Merkezi‟ni 

faaliyete geçirdi. Mesela; Özdere Gençlik Kampı‟nın yapımı devam ediyor ve bitmek üzere. Son olarak 

birkaç Ģey daha söyleyeyim, bitireceğim Sayın BaĢkan‟ım. Mesela dendi ki; “ĠZUM akılı mı, saf mı?” 

dendi. Çok rica ederim Özgür Bey, ĠZUM Türkiye‟deki en yüksek teknolojiye, en iyi durumdaki trafik 

merkezidir. Yeterli saymayabilirsiniz bunu, daha fazla olması gerektiğini söyleyebilirsiniz, ben de 

söylerim bunu. Ama hani bu kadar, mesela 430 kavĢağa bu Ģehirde 430 kavĢak akıllı trafik sistemiyle 

yönetiliyor, yani bunu yetersiz sayabilirsiniz ki, yetersiz. Ama bunun, bunlar akıllı değil saf derseniz 

ayıp etmiĢ olursunuz, onu anlatmaya çalıĢıyorum. Son olarak 1-2 Ģey söyleyip kapatayım. ġimdi Hakan 

Bey diyor ki; “Konak Tüneli‟ni eleĢtiriyorsunuz ama sonra kullanıyorsunuz.” ġimdi biz de; metroları 

eleĢtiriyorsunuz, metroya binmeyin mi diyelim? Kamusal yatırımlar hepimizindir, hepimizin parasıyla 

yapılıyor.  

BAġKAN: Evet. 

MURAT AYDIN: Hepimiz kullanacağız tabii ki. Daha fazlasını istemek konusunda daha fazlasını 

eleĢtireceğiz, ama biz, hepimiz bu ülkenin yurttaĢları olarak vergi vererek kamu kaynaklarını finanse 

ediyoruz, dolayısıyla kullanma, eleĢtirme, tartıĢma hakkına sahibiz. Bu Bütçenin 2022 yılı Bütçesinin 

Ġzmir‟e, hepimize iyilikler getirmesini diliyorum, hayallerimizi, ideallerimizi gerçekleĢtirmeye 

yetmeyecek bu bütçe de. Çünkü hep daha fazlasını istemeye devam edeceğiz. Hep daha iyisini yapmak 

için koĢmaya, kendi kendimizle yarıĢmaya devam edeceğiz, seneye daha iyisini yapana kadar bu yılki en 

iyi bütçeyi ben de kiĢisel olarak ve Grupla birlikte kabul oyu vereceğimi bildirir, emeği geçen herkese 

teĢekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. (8 dakika 40 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkürler. Evet, Özgür Bey buyursunlar. Evet, buyurun, yalnız 5 dakikada toparlamaya 

çalıĢın Özgür Bey. Nilay Hanım‟a da 5 dakika diyeceğim, çünkü saat 11 oldu, daha oylama faslımız var, 

benim de toparlamam gereken bir Ģeyler var.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis, tabii her eleĢtirimizin arkasından CHP Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız tarafından, tarafımıza bir eleĢtiri geliyor. “Algı yapıyorsunuz, manipülasyon 

yapıyorsunuz.” gibi bir eleĢtiri. O zaman Ģunu söylüyorum ben; evet, bu Ģehirde trafik problemi yok. 

Trafik problemi var ise de sorumlusu siz değilsiniz, BüyükĢehir Belediyesini siz yönetmiyorsunuz. Bu 

Ģehirde altyapı problemi yok, yapmanız gereken ya da yapılması gereken ayrıĢtırma yapıldı, bitti, 
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sorumlusu siz değilsiniz. Kemeraltı‟nda yağmur yağdığında, Kemeraltı‟nı sular altında gördüğümüzde 

sorumlusu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi değil. Bunları söylediğimizde bu Ģekilde söylersek herhalde 

manipülasyon yapmamıĢ oluruz. Herhalde algı yapmamıĢ oluruz ya da Ģunu söylersek; Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi, tebrik ediyoruz, 10 yılda verdiği kentsel dönüĢüm hedeflerinin tamamını yerine 

getirdi. Gerekçesi ne olursa olsun. Bunu söylediğimizde algı yapmamıĢ mı olacağız? Ama biz 

gerçeklerden bahsediyoruz arkadaĢlar. Siz meseleyi ne kadar algı olduğunu, ne kadar manipülasyon 

yaptığımızı düĢünürseniz düĢünün biz gerçekleri söylüyoruz. Bakın, bazı fotoğraflar ve videolar 

gösterdiğimizi söylüyorlar, o fotoğrafları ve videoları buradan da gösteririz, hiç endiĢe etmeyin, buradan 

da gösterdim. Önümüzdeki günlerde buradan da o videoları göstereceğim ve daha net göreceksiniz, 

çünkü o videoları ve o fotoğrafları çeken zaten benim, ben gidiyorum oraya, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup BaĢkan Vekili sıfatıyla gidiyorum. Ne derdim var benim 

çöpte? Ne derdim var benim körfezin ortasında, kokunun içerisinde? Çünkü bir sorunu göreyim ve o 

sorunu gelip Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nde anlatayım. Bu mu algı? Bu mu manipülasyon? Değil tabii 

ki, ama siz öyle olmasını istiyorsunuz, %95 bitti diyorsunuz, viyadüklerle ilgili. ArkadaĢlar, Kıymetli 

ArkadaĢlar, Kıymetli ArkadaĢlar sizin… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Hanımefendi çok laf atıyorsunuz, gelin buradan konuĢun. Söylemek istediklerinizi 

gelin buradan konuĢun.  

BAġKAN: Evet Özgür Bey.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, sizin geçmiĢ yıllardaki Performans Raporlarınızda var arkadaĢlar. Yüzde kaç 

bittiği. Ġhalenin ne zaman yapıldığı da kayıtlarda var, 2019 yılında %4 vermiĢsiniz hedef, 2020 yılında 

%20 vermiĢsiniz, 2021 yılında %19 vermiĢsiniz. Zaten ihaleyi de daha yeni yapmıĢsınız. Muhtemelen 

de %20‟ler seviyesinde, bilemediniz %40‟lar seviyesinde. Nerede %90 seviyesinde? Nerede %95 

seviyesinde? Kaldı ki, hakediĢleri ödeyebilmek için sizler Kıymetli ArkadaĢlar, kredi çekiyorsunuz, öz 

kaynaklarla falan değil. Borçlanarak ve faiz ödeyerek hak ediĢleri ödemek zorunda kalıyorsunuz. ġimdi 

Kıymetli ArkadaĢlar, evet aramızda bir fark var, aramızda fark var, doğrusunu isterseniz ben bu farkı 

çok net göremedim. Biz yapmak için mücadele ediyoruz, siz yaptırmamak için mücadele ediyorsunuz, 

Konak Tüneli‟nde olduğu gibi, kentsel dönüĢümde yapmak istediklerimiz gibi. “Biz, yapın diye 

eleĢtiriyoruz, siz neden yapıldı?” diye bizi eleĢtiriyorsunuz. Ġstanbul Otoyolu gibi, aramızdaki fark bu. 

Yine kendimi suçluyorum bir konuda, diyorum ki; fazla bir Ģey mi bekledim acaba Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nden? Çünkü biz mensubu olduğumuz partinin yaptıklarını gördüğümüz için, UlaĢtırma 

Bakanlığı‟nın yaptıklarını gördüğümüz için, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden de aynı performansı 

bekledik açıkçası. Teknoloji Bakanlığı‟ndan bir performans gördüğümüz için Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin de bilime ve teknolojiye önem vermesi gerektiğini düĢündük.  

BAġKAN: Evet.   

ÖZGÜR HIZAL: Evet, bitiriyorum Sayın BaĢkan. Çevre Bakanlığından ve TOKĠ‟den bir performans 

gördüğümüz için aynı performansı da yine aynı Ģekilde BüyükĢehir Belediyesi‟nden gördük. (Salondan 

ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan‟ım çok kısa bir Ģey göstereceğim.  

BAġKAN: Tamam. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

ArkadaĢlar bitiriyor, evet.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet arkadaĢlar. Kamera görüyor mu? Bilmiyorum.  

(SALONDAN: Görür görür.) 

ÖZGÜR HIZAL: Görür görür. Burası neresi biliyor musunuz arkadaĢlar? Burası Bornova‟da Aziz Bey 

döneminde, Aziz Bey döneminde Valilik… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Buna gülmeyin.  

ÖZGÜR HIZAL: Bakın bu gerçekten çok ciddi bir konu, Valilik‟ten finansmanı alınarak restore 

edilmiĢ bir hamam, PınarbaĢı‟nda. Bornova Meclis Üyeleri vardır. Halini ben size göstereyim, sizin 

döneminizde bu hale geldi arkadaĢlar, öyle heykel saymak, vesaire falan, tamam, heykeller sanat eserleri 

değerlidir sayın elbetteki de, ama bunları da koruyun arkadaĢlar.  
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BAġKAN: Peki.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, biz burada iyi niyetle, art niyetli olmaksızın; “yapın” diyoruz, 

“yatırım yapın.” diyoruz, “Ġzmir‟in sorunlarını ortadan kaldırın.” diyoruz ve bunu bütün 

samimiyetimizle söylüyoruz, Ġzmirli olarak, Ġzmir‟de siyaset yapan bir Meclis Üyesi olarak ve 

geleceğini Ġzmir‟de hayal eden bir kiĢi olarak Özgür HIZAL olarak, Ģu anda Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin, rakibim dahi olsa siyasi olarak, baĢarılı olmasını canı gönülden isteyen ve temenni eden 

bir kiĢiyim. Ama Ģunu söyleyeyim arkadaĢlar, bu çok net. Sizin kendi içinizde sizin baĢarısız olmanızı 

isteyen birileri var.  

(SALONDAN: Nerede var?) 

ÖZGÜR HIZAL: Sizin kendi içinizde… 

BAġKAN: Özgür Bey…  

ÖZGÜR HIZAL: Sizin baĢarısız olmasını isteyen birileri var. Tamam mı?  

BAġKAN: Özgür Bey…  

ÖZGÜR HIZAL: TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (6 dakika 21 saniye) 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum, Nilay Hanım buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Sayın Meclis Üyelerimiz, Değerli Basın Mensuplarımız, 

uzun bir Bütçe Meclisi yaĢıyoruz, geçmiĢ yıllarda da böyleydi, sanıyorum 7 saati bulduk, Grup 

çalıĢmalarını da koyarsak, yaklaĢık 9 saattir birlikteyiz ve Ġzmir‟in Bütçesini görüĢüyoruz. Ben, 

öncelikle son konuĢmayı yapan Özgür Bey‟e AK Parti Grup BaĢkan Vekilimize Ģunu söylemek isterim; 

bizler hepimiz temsil ettiğimiz Partilerde halka hizmet için seçildik, birbirimizle yarıĢmak veya 

birbirimizin baĢarılarından gurur duymak için seçilmedik, hepimizin farklı dünya görüĢleri var, siyasi 

partilerimizin farklı görüĢleri var. Bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nde Cumhuriyet Halk Partisi 

Yerel Yönetimde iktidardaysa sizinde göreviniz eleĢtirmek, baĢarısından gurur duymak değil, tam 

tersini düĢünürseniz, tam tersini düĢünürseniz… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
BAġKAN: Evet, lütfen, evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz de ülkemizin, ülkemizin baĢarılarından gurur duymak isteriz. Ama 

maalesef bugün Financial Times‟a kapak olduk, 20 yılda ekonomide geldiğimiz nokta itibarıyla, bugün 

kapak olmayı baĢardık, ekonomide KurtuluĢ SavaĢı‟nı vermek durumunda olduğumuzu söylüyoruz. Bu 

neye bağlı? 20 yıllık kötü yönetimin bir sonucu ne yazık ki. Ben Ģimdi Ģu Ģekilde aslında cevap 

verecektim ama öncelikle asgari ücretin net 2 bin 825 lira olduğunu söylemek isterim, memur emekli 

maaĢının 3 bin 21 lira olduğu söylemek isterim. En düĢük SSK maaĢının da 2 bin 624 lira olduğunu 

söylemek isterim. TÜFE resmi rakamlara göre %19,25 ve enflasyonda Avrupa %2,5‟larda dolaĢırken, 

biz az önce söylediğim gibi %20‟lerdeyiz, bu resmi olanı, bir de ÜFE rakamları var. Buda %50‟ye, 

%47, %48 bu civarlarda dolaĢan bir rakam. Dolayısıyla, ülkemizin gelmiĢ olduğu ekonomik tablo bugün 

yoksulluk, vatandaĢlarımızın yoksulluğu. Bir baĢka kriter de dünya sefalet endeksine göre %56 ülke 

içerisinde 21. sıradayız, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin gerisinde. Türkiye 32 ülke içerisinde iĢsizlikte 

en yüksek olan 3. ülke. Az önce BüyükĢehir Belediye Bütçemizin, bütçe kalemlerine yer verildi, burada 

bazı eleĢtiriler getirildi. Özellikle kentsel dönüĢüm ve afetle mücadele noktalarında Bütçede ayrılmıĢ 

olduğu değerlerden bahsedildi. Peki, biz Türkiye Bütçesine baktığımız zaman 2022 yılı için 1 trilyon 

750 milyar 957 milyon, bütçe gelirleri de 1 trilyon 472 milyar 583 milyon. Bu bütçede acaba AFAD için 

yani afet ve depremler için neler ayrılmıĢ? 2,4 milyar lira Bütçe ayrılmıĢ. Bu kadar büyük bir bütçenin 

içerisinde AFAD‟a ayrılan bütçe 2,4 milyar lira. AR-GE çalıĢmalarına yönelik ayırdığımız bütçeyle 

ilgili bir eleĢtiri geldi, biz 7 milyon lira bir harcama öngörüyoruz. TÜBĠTAK için 6,3 milyar liralık bir 

bütçe ayrılmıĢ. Peki, ormanlarımız için ne kadar bütçe ayrılmıĢ? 6,2 milyar lira. Biz, bu sene Türkiye‟de 

çok büyük bir orman yangını yaĢadık, belki de tarihin en büyük orman yangınıydı, bir tek yangın 

söndürme helikopterimiz, uçağımız yoktu, dıĢarıdan kiraladığımız uçaklardan kendini savundular, 

kendini savundu Bakanlık. Ama onda da Türk Hava Kurumu‟nu maalesef ihale dıĢı bırakacak Ģekilde 

bir ihale sistemi güderek Türk Hava Kurumu‟nun çalıĢmamasına yönelik bir yöntem izlendi. Burada 

baktığımız zaman önce ülkemizin genelinde biz ne yapıyoruz? Mensup olduğunuz partinin Türkiye 
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Bütçesi‟ne yönelik ve ayırmıĢ olduğu kalemlere yönelik yaklaĢımı nasıl? Ondan sonra Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi‟ne yönelik bu Ģekilde eleĢtiriler getirmek gerekirdi, ki bu sene biz 2019‟dan beri, göreve 

geldiğimizden bu yana deprem, sel, her türlü felaketi yaĢadık ve bu süreçte biz, biz bir Kriz 

Belediyeciliği‟ne örnek teĢkil ettik, öncelikle bunu Ġzmir Halkının bilmesi gerekiyor, rakamları 

karĢılaĢtırması gerekiyor. ArkadaĢlarımız bahsettiler, yurtla ilgili eleĢtiriler getirildi bize, neler 

yaptığımız söylendi. Ama Ģunu söyleyelim; Türkiye hiçbir döneminde yurt ihtiyacı duyan öğrencilerin 

sokakta kaldığı bir dönemi yaĢamadı, Bakanlık çıktı açıklama yaptı; “Biz dediler iĢte 2002‟den beri 

göreve geldiğimizden beri 4 kat arttırdık.” Hâlbuki… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 10 kat değil Özgür Bey, aslında siz Bakanlığın 

internet sitesine girseniz, kendiniz de göreceksiniz. “4 kat arttırdık.” dediler ama eğer bugün üniversiteli 

öğrenci sayısını, o tarihle kıyaslarsanız, o tarihteki barınma ihtiyacını bugüne uyarlarsanız, maalesef 

2002‟nin de gerisinde olduğunu göreceksiniz, bu konudaki AK Parti Hükümeti‟nin. Dolayısıyla ne yazık 

ki, 20 senede geldiğimiz nokta bu. Biz, buna rağmen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak merkezi 

yatırımlardan %2‟lik bir pay alarak 81 ilin içerisinde 76. sırada yer alan bir kent olarak Ġzmir halkına 

sahip olduğumuz bütçeyi en verimli Ģekilde yansıtıyoruz, bu bir gerçek. ġimdi dilerseniz ben Ġzmir‟in 

Bütçesi‟yle ilgili kalemlerde de konuĢulmamıĢ, yanıtlanmamıĢ hususlara cevap vereyim, 2022 yılı 

Bütçesini konuĢuyoruz, yatırımlarımızın, fotoğrafların gerçek olmadığı söylendi. Biz Bütçemizi 

konuĢuyoruz, 2022 yılında yapacaklarımızı, nereye ne harcayacağımızı konuĢuyoruz? Faaliyet Raporu 

geldiğinde fotoğrafları tekrar tartıĢırız. Merkezi Hükümet‟in Ġzmir‟le ilgili payına az önce değinmiĢtim. 

Ne yazık ki, Ġzmir, ülkemize kazandırdığı vergi gelirlerinden çok azını alıyor, %2‟lik bir yansıma var.  

BAġKAN: Evet, toparlaksak.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: ĠZBAN‟la ilgili konulara… 

BAġKAN: Toparlayalım…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, arkadaĢlarımız değindi. Trafikte de TÜĠK‟in ilginç bir 

değerlendirmesi var, 3 yılda esasında 2021‟e kadar 159 bin 173 araç sayılırken, bugün 2021 Kasım 

ayında 1 milyon 554 bin araçtan bahsediliyor, Pandemi sebebiyle Ġzmir‟e gelen, yerleĢen insan sayısı 

çok, Toplu ulaĢımı tercih etmeyen bu süreçte insan sayısı çok, dolayısıyla burada da trafik sıkıĢıklığını 

belki bu açıdan değerlendirmek gerekiyor ki, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu konuda da bütçenin 

%23‟ünde trafiğe, ulaĢıma ayrılmıĢ bir Bütçesi var, Ben hemen zamanı hızlı bir Ģekilde değerlendireyim. 

BAġKAN: Doldurdunuz, Doldurdunuz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doldurdum mu? 

BAġKAN: Zamanı doldurdunuz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Peki.  

BAġKAN: Son cümle.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle söyleyelim. 2022 yılı Bütçesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne 

Ġzmirlilere hayırlı, uğurlu olsun, diyeyim.  

BAġKAN: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Grubumuzun… 

BAġKAN: Peki.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oyu kabul yönündedir. TeĢekkürler. (7 dakika 43 saniye) 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, hepiniz… Bir kere Ģunu söylemem lazım, herkes 

çalıĢarak gelmiĢ ve çok seviyeli bir müzakere oldu, Hepinizi bir kere tebrik etmek istiyorum, Bütün 

arkadaĢlarımı tebrik etmek istiyorum. Yani son derece medeni bir biçimde, çok farklı görüĢler, çok uç 

noktalarda görüĢler ifade edildi ve asla sesler yükselmedi, asla kırıcı bir Ģey olmadı. Bir tane benim 

Ģahsi var, onu söyleyeceğim sonra. Genel olarak son derece medeni, son derece seviyeli bir müzakere 

gerçekleĢti, bir kere bunun için hepinize ayrı ayrı teĢekkür ediyorum ve hepinizi ayrı ayrı kutluyorum 

çünkü her konuĢan arkadaĢım ciddi dersini çalıĢmıĢ bir kere, yani bu da son derece önemliydi. Bence 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, iĢte egolarına yenilmiĢ insanların birbirini kırık döktüğü, sığ siyasetin 

yapıldığı bir Meclis olmadığını Ġzmir‟e göstermiĢ oldu. Bu son derece kıymetli, burada söylenen her 

Ģeyden belki daha fazla kıymetli, o nedenle bir kere öncelikle buna teĢekkür etmek istiyorum. Fakat bir 
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kafa karıĢıklığı olduğunu tespit ettim, onu da paylaĢmam lazım. Bu kafa karıĢıklığı daha çok 

muhalefetteki arkadaĢlarda var diye düĢünüyorum, o da Ģu nedenle, önce Özgür Bey dedi ki; “Bu 

fotoğrafların hiçbiri gerçek değil.” Doğru, gerçek değil, çünkü biz burada Faaliyet Raporunu 

konuĢmuyoruz Değerli ArkadaĢlar, yani bu hatırlatma için çok geç ama bunu söylemem lazım, biz 2022 

yılında ne yapacağımızın, nereye ne kadar para ayıracağımızın muhasebesini yapıyoruz burada birlikte. 

GeçmiĢte ne yaptığımıza dair fotoğraflar koymadı o yüzden arkadaĢlar. 2022‟de ne yapacağımıza dair 

fotoğrafları koydular. Dolayısıyla Hakan Bey‟in dediği gibi bu ne 5. cemre, ne Özgür Bey‟in söylediği 

gibi bir Faaliyet Raporu‟nun tartıĢılması, bu değil, biz, 2022 yılında Ġzmir BüyükĢehir olarak nereye ne 

kadar bütçe ayıracağız bunun müzakeresini yaptık. Hele ki böyle 2,5 yıl önce 5 yıl için verdiğimiz 

vaatlerin hesabının sorulduğu bir platform asla değil, daha 2,5 senemiz var. Bir de üstelik burada bütçe 

tekniği açısından, bütçe rakamları üzerinden bir müzakere yapılması gerekirdi, kısacası böyle bir kafa 

karıĢıklığı olduğunu söylemek isterim. Ama buna rağmen son derece baĢarılı olduğunuzu burada tekrar 

ifade etmem lazım. Önemli bir Ģeyi, hani bir arkadaĢımız ifade etti; “Elmayla armudu karĢılaĢtırmamak 

lazım.” Özgür Bey yine ifade etti, dedi ki; “Merkezi Hükümetten Belediyemize aktarılan rakam 

bütçenin %85‟i galiba” dediniz, o civarlarda bir Ģey. Doğru, yani Merkezi Hükümet‟ten kaynağımız 

geliyor ama bu Ģu demek değil; Ġzmir‟in ödediği vergilerin, Ġzmir‟e ne kadarlık bir yatırım olarak 

döndüğünün hesabını sormamamız anlamına gelmez, bu hepimizin bunun hesabını sorması gerekir diye 

düĢünüyorum. Bunun da siyaseti olmaz. Yani Hakan Bey diyor; “Bu Ġzmir olunca siyaset değildir, biz 

samimiyetle Ġzmir için çalıĢıyoruz, Ġzmir için her Ģeyi yapıyoruz.” Bunu da beraber yapmamız lazım, 

yani bu vergilerin, ben size birkaç tane rakam söyleyeyim, arkadaĢlarım 95 milyarda, 2 milyarlık bir 

yatırım aldığımızı söylediler ama Ģu 3 yıllık bir döküme bakarsak, 2019‟da 84,5 milyar, 2020‟de 95,5 

milyar, 2021‟in ilk dokuz ayında 91,7 milyar toplam 271,8 milyar Ġzmir vergi ödemiĢ Değerli 

ArkadaĢlar. Bunun karĢılığında yatırım harcaması olarak aldığımız rakam toplamı, 5,61. Yani kısacası 

ortalaması Ġzmir 40 vermiĢ, 1 almıĢ. ġimdi bu Belediye açısından değil elbette ama Ġzmir‟in Merkezi 

Hükümet‟ten alması gereken yatırımın hiç olmazsa buna yakın bir Ģeyler olması lazım diye insan ümit 

ediyor. Yani ısrarla arkadaĢlarımın söylediği 81 kent arasında 76. sıradayız yatırım açısından demesi, 

hafife alınacak bir Ģey değil, bu çok vahim bir tablo. Bizim sosyal demokrat olmamızla da çeliĢmez, 

bunu talep etmemiz, adalet açısından, hakkaniyet açısından bunun gereğini beklememiz en doğal 

hakkımız. Üstelik burada hiçbir Siyasi Parti Üyesi ArkadaĢımın farklılık gözetmeksizin aynı taleple 

bunu yüksek sesle dillendiriyor olması lazım. Değerli ArkadaĢlar, arkadaĢlarım birçok Ģeye çok cevap 

verdiler, ben onlara tekrar dönmeyeceğim. Sadece ĠZBETON‟la ilgili birkaç rakamı söylemek lazım, 

Örnekköy 4. etapta 380 konut, 27 iĢ yeri ĠZBETON alandaki 91 bina 137 bağımsız bölüm tahliye 

edilmiĢ, yıkım iĢlemleri 22/04/2021‟de tamamlanmıĢ, inĢaat ruhsatları ada parsel bazında 26/08/2021‟de 

alınmıĢ, yıkımdan çıkan 14 bin 781 ton inĢaat molozu ĠBB Yelki Moloz Döküm sahasına gönderilmiĢ, 4. 

etapta 113 bin 530 ton hafriyat Harmandalı Katı Atık Tesisine gönderilmiĢ, yaklaĢık 45 bin 850 tonluk 

hafriyat iĢi devam ediyor, bunu da uzatmayayım gecenin bu saatinde ama her biri ilgili ĠZBETON‟un 

çok ciddi çalıĢmaları var arkadaĢlar. Yani ben toplantının sonunda Özgür Bey‟e de ileteceğim, bu 

rakamlar kendisine ulaĢmamıĢ olabilir, ama bunlar ĠZBETON‟un çok ciddi bir Ģekilde yaptığı 

çalıĢmaların rakamları. Yine bir sanal koĢu için çalıĢmayan bir sayfada 70 bin Dolarlık, pardon Euro‟luk 

bir Ģey, hizmet alındığı söylenmiĢ. Burada yani onu da uzatmadan söyleyeyim; 10 sanal yarıĢ 

düzenlenmiĢ, Değerli ArkadaĢlar, Pandemi nedeniyle insanlar spor yapamazken, hiç olmazsa kendi 

kiĢisel spor olanaklarıyla birbirleriyle yarıĢsınlar ve yarıĢ ortamını yaĢasınlar diye Türkiye‟de ilk kez bir 

sanal koĢu platformu oluĢturmuĢuz. “bizkoĢuyoruz.org” muydu? Evet, “bizkoĢarız.org” ve burada 4800 

üyemiz, 11 milyon kilometre koĢu yapmıĢlar, hediyeler vermiĢiz, devam etmiĢler, yenilememiĢiz çünkü 

Nisan‟daki maratona hazırlanıyoruz. Özgür Bey‟in en son konuĢması sırasında gösterdiği hamam 

fotoğrafları. Değerli ArkadaĢlar, bu hamam, doğru, Vakıflar Müdürlüğü‟ne ait mülkiyeti Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi kiralamıĢ ve fakat bunu Meclis Kararıyla Hamamcılar Odası‟na devretmiĢ, 

Hamamcılar Odası da burayı kötü kullandığı için BüyükĢehir Belediyemiz rücu etmiĢ ve demiĢ ki; 

“Bununla ilgili ortaya çıkarttığınız zararı tazmin edeceksiniz, tazmin edeceğiz sizden, burayı tahliye 

edin.” ve bununla da ilgili talepte bulunmuĢuz. Öyle mi? Talepte bulunduk ve bunun takibini yapıyoruz. 
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Değerli ArkadaĢlar, bir yine kafa karıĢıklığı ile ilgili bir Ģey söylemem lazım, burada %5 Hakan Bey 

ifade etmiĢti; “%5 olarak gözüküyor 2022 için.” diye, Erhan Bey; “%95‟i tamamlandı.” dedi, sonra 

Özgür Bey; “%20 olsa olsun %40‟ı tamamlanmıĢ olsun, nereden çıkıyor %95?” dedi. Yine bir kafa 

karıĢıklığı var, burada kastedilen… Yani biri tüneli kastediyor, siz tüneli kastediyorsunuz, onlar 

viyadükü kastediyor.  

ÖZGÜR HIZAL: Ben de viyadüğü kastettim… 

BAġKAN: Viyadükte, viyadükte o zaman yanlıĢ biliyorsunuz. Çünkü Ģöyle; viyadükte… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Orada belki yanlıĢ ifade edilmiĢ 

olabilir, arkadaĢlar da kontrol etsinler. ġunu söylemek istiyorum; viyadüklerde %85-90 civarında 

tamamlanmıĢ vaziyette, tünel değil, o nedenle %5 gözüküyor. Ama burada bir hata varsa da düzeltir 

arkadaĢlarım, bir kafa karıĢıklığı olduğunu söylüyorum. (Salondan ses kayıtlarında 

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

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Doğru, anladım, yani bunu kontrol ettireceğim ama 

bir karıĢıklık olduğunu söylemek istiyorum. Yani tünelle viyadük ayrı Ģeyler, ikisi bir arada 

düĢülmemesi gerekir, ayrı ayrı her ikisiyle de ilgili ihale süreçleri takip ediliyor. Değerli ArkadaĢlar, 

burada Seda Hanım‟la ilgili Hüsnü Bey bir Ģey söyledi ama bu yıllar önce yapılmıĢ Seda Hanım‟ın 

haberinin bile olmadığı bir Ģey. Buradan Seda Hanım‟a bir fatura çıkartmaya çalıĢmak çok haksızlık 

olur, bu doğru değil, bu doğru değil.  

(SALONDAN: Ayrılsın…) 

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, neden ayrılsın canım Ģimdi? Onunla ne alakası var? Onunla hiçbir 

Ģekilde atfedilemeyecek bir durum ortada, yani bunun için Seda Hanım‟a burada, üstelik kendisi burada 

yokken bunları… Doğru değil. Değerli ArkadaĢlar, son olarak Ģunu söylemek istiyorum; biz, çok uzun 

müzakere ettik ama aslında kararlarımızın %98‟ini ortak geçirmiĢtik. Yani Ģimdi neyi müzakere 

ettiğimizi, geriye dönüp düĢünmeye çalıĢıyorum, anlamakta zorlanıyorum, biz ortak bir irade ortaya 

koyarak aslında bugüne geldik ve bununla da iftihar ederek geldik, kısacası öncelikle bunu bir kere daha 

hatırlatmak istiyorum. Bütçe baĢarılı. Neden baĢarılı? Bütçenin baĢarısını ölçen Ģey gerçekleĢme 

oranıdır arkadaĢlar. Bir bütçe için baĢarılı diyebilmenin tek bir açıklaması var; ne kadar çok para 

buldum falan filan bunlar ayrı meseleler, ama bütçe tekniği açısından baĢarı; gerçekleĢme oranıdır. 

Burada bütün mali hizmetlerde çalıĢan arkadaĢlarımı tebrik ediyorum, çünkü 3 senedir ortaya 

koyduğumuz bütçe rakamları ve onların gerçekleĢme oranları son derece baĢarılı, eminim ki, Türkiye‟de 

bu kadar baĢarılı bütçe yapan baĢka belediye yok. Yani bu nedenle bir kere sizi tebrik ediyorum, bu son 

derece kıymetli bir Ģey, tartıĢacağımız belki en somut baĢarılardan bir tanesi buydu, bunu ifade etmek 

lazım. Değerli ArkadaĢlar, Türkiye bir yangın yeri, bunu görmemek mümkün değil. Biz müzakerelere 

devam ederken, ekmek 2,5 lira oldu arkadaĢlar, açın bakın internette göreceksiniz…  

(SALONDAN: Benzine, mazota…) 

BAġKAN: Benzine, mazota geldi, ekmek 2,5 lira oldu. Ben Ģahsen bunu arkadaĢlarımla da 

konuĢacağım Ocak sonuna kadar biz Halk Ekmek‟i zamlamayalım, böyle devam edelim, mümkün 

olduğu kadar uzatmaya çalıĢalım. Türkiye bir yangın yeri, rakamlar çok konuĢuldu ama bir Ģey en çok 

içimi acıtıyor, onu söylemem lazım; %50‟den fazla genç bu ülkeyi bırakıp gitmek istiyor arkadaĢlar, 

baĢka bir rakama ihtiyaç yok. Eğer bir ülke bu noktaya gelmiĢse, onun IMF‟de en fazla büyüyen ülke 

olarak tarif edilmiĢ olmasının veya iĢte bilmem gayri safi milli hâsılasının bilmem nereye çıkartmıĢ 

olmasının ne kıymeti olabilir? Ne manası olabilir? Çocuklarımız eğer bu ülkeyi terk etmek istiyorsa, 

orada bir durmak lazım, bu olabilecek en ağır faturadır, bunu gidermek mecburiyetindeyiz. Dilek Hanım 

beni çok kırdı, onu söylemem lazım, eĢinden Ģiddet gören biriyle ilgili biz demiĢiz ki; “Parti üyesi 

değilsen seni almayız.” Ya beni hiç tanımamıĢsınız, ya tanıdığınız yanlıĢ… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Böyle bir Ģey, böyle bir Ģey söz konusu olamaz. 

Yani ben Ģunu söyleyeyim arkadaĢlar, benim Ģiddet gören bir kadının CHP‟li olmaması nedeniyle iĢe 

alınmaması gibi bir Ģeye rıza göstermem, asla söz konusu olamaz. 

ÖZGÜR HIZAL: Sizin haberiniz yoktu… 

BAġKAN: Benim haberim olur... 
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ÖZGÜR HIZAL: Senin de yoktu… 

BAġKAN: Benim haberimin olmaması mümkün değil, böyle bir Ģey varsa da buna taviz vermem, buna 

tolerans göstermem asla mümkün değil. Değerli ArkadaĢlar, gerçekten ben… Söylerlerdi, bu kadar 

olduğunu bilmezdim, meğer öyle olabiliyormuĢ, son derece keyifli, son derece medeni, çok güzel bir 

tartıĢmayla, çok keyifli bir müzakereyle bu saatler süren maratonu tamamladık. Yarın inĢallah bu kadar 

uzun maraton olmaz, yarın da ESHOT var aslında ama… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ĠnĢallah erken bitsin. Değerli ArkadaĢlar, eğer 

uygun görürseniz oylamaya geçeğim ama son olarak Ģunu söyleyeyim; eğer bir yerde yangın varsa, ben 

hani bir yangın yeri diyorum ama Ģunu da ilave etmem lazım. Bir orman yanıyorsa bir grup ağacın 

kendini kurtarması mümkün değil, o orman hepimizin ormanı ve hepimiz beraber söndürmek 

zorundayız, Ġzmir‟den de el ele vermek ve bu yangını beraber söndürmek zorundayız, gücümüz ne 

kadarına yeterse. Bu yangın çünkü sadece bir grup ağacı bırakmaz, hepimizi yakar. Allah korusun, 

Türkiye‟deki bu dalgalanma 10 gün, 15 gün daha devam ederse çok daha ağır sonuçları olur bunun 

memlekete, o yüzden hepimizin sağduyumuzu koruyarak, suhuletimizi koruyarak, el ele vererek, bu 

yangını birlikte söndürmeye çalıĢmamız lazım. Değerli ArkadaĢlar… 1 no’lu Komisyon Raporu Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ediyorum. ġimdi, 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısına iliĢkin 

Komisyon Raporunu görüĢmeye geçiyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 

2021 Kasım Ayı I. BirleĢiminde cilt halinde tüm Meclis Üyelerimize dağıtılmıĢtır. Tasarının havale 

edildiği Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı ve bu BirleĢimimizde Meclisimize sunulan 2022 Yılı 

Mali Yılı Bütçe Tasarısına iliĢkin Komisyon Raporu görüĢmelerimizin baĢında okunarak müzakereye 

açılmıĢ ve tasarı üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2022 Mali Yılı 

Bütçe Tasarısının oylamasını baĢlatıyorum, evet. 

 

Mustafa Tunç SOYER (Kabul), Erhan KILIÇ (Kabul), Serkan KALMAZ (Kabul), Ġlhan DAL 

(Kabul), Bülent SÖZÜPEK (Kabul), Ceyhan KAYHAN (Kabul), Ġbrahim UlaĢ POLAT (Kabul), 

Bahar GÜRSUL (Kabul), Hüseyin ÜNAL (Kabul), Abdül BATUR (Kabul), Ali Emrah 

KARAMUSTAFAOĞLU (Kabul), ġamil Sinan AN (Kabul), Erhan UZUNOĞLU (Kabul), Cenap 

BÖRÜHAN (Kabul), Asker GÜNEġ (Kabul), Saadet ÇAĞLIN (Kabul), Mustafa ÖZUSLU (Kabul), 

Birgül SURAL ÜNER (Kabul), Murat AYDIN (Kabul), Nilüfer BAKOĞLU AġIK (Kabul), Serdar 

SANDAL (Kabul), Ġsmail SARI (Kabul), YeĢim TEKOĞLU (Kabul), Gamze Gül ÇAMUR (Kabul), 

Ġrfan ÖNAL (Kabul), Cindi Can POLAT (Kabul), Ali Rıza KÖÇER (Kabul), Burhan Suat 

ÇAĞLAYAN (Kabul), Ali GÜL (Kabul), Deniz BEKTAġ (Kabul), Mithat TEKĠN (Kabul), Ömer 

ġENTÜRK (Kabul), Özkan YILDIZ (Kabul), Sıla ĠLGĠ AKKAġ (Kabul) Sultan ĠPEKLĠ (Kabul) Ali 

YILMAZ (Kabul), Çağlar GÜLEZ (Kabul), Halil ARDA (Kabul), Ġbrahim ÖZKARA (Kabul), Necati 

KIRMAZ (Kabul), Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU (Kabul), Ġlhan ÖZKÖSE (Kabul), Mehmet ERĠġ 

(Kabul), Ufuk AYKOL (Kabul), Özay KAPTAN (Kabul), Mustafa GERÇEK (Kabul), Nazan 

DÖNMEZ (Kabul), Rıdvan KARAKAYALI (Kabul), Mehmet TÜRKMEN (Kabul), Muharrem 

BAYRAKTAR (Kabul), Ali BOR (Kabul), Oğuzhan ÖZġAHĠN (Kabul), Musa ÖZCAN (Kabul), 

Halil ÇULHAOĞLU (Kabul), ġerif SÜRÜCÜ (Kabul), Ufuk YÖRÜK (Kabul), Bülent KÖKLÜ 

(Kabul), Ertan CERTEL (Kabul), Onur YĠĞĠT (Kabul), Dolunay BAYER (Kabul), Ġbrahim Halil 

KILIÇ (Kabul), Memet MALTEPE (Kabul), Fikriye ARSLAN (Kabul), Ayhan KAYA (Kabul), 

Hüsniye YILDIRIM (Kabul), Hasan KORKMAZ (Kabul), Berkhan PARLAK (Kabul), Sefer TOPÇU 

(Kabul), Muammer Ekrem ORAN (Kabul), Aybars YILDIRIM (Kabul), Fayıka ÖNER (Kabul), 

ġükrü SÜREROĞLU (Kabul), Nuri CAFEROĞLU (Kabul), Hasan UYSAL (Kabul), Fatih GÜRBÜZ 

(Kabul), RaĢit DĠRĠM (Kabul), Hakan BARÇIN (Kabul), Alp ATAY (Kabul), Özdem Mustafa ĠNCE 
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(Kabul), Özan PARLAR (Kabul), Nilay KÖKKILINÇ (Kabul), Kazım ÇAM (Kabul), Ahmet 

ĠNANLI (Kabul), Feridun YILMAZLAR (Kabul), Refik SÜREN (Kabul), Ruhi SELEK (Kabul), 

Raife KARABATAK (Kabul), Kemal SEVĠNÇ (Kabul), Halil AKBULUT (Kabul), Sedat SARI 

(Kabul), Salih Atakan DURAN (Kabul),  Halil Doğukan EROĞLU (Kabul), Nezih ÖZUYAR 

(Kabul), Mustafa SOLMAZ (Ret), Burçin Kevser TOURCHIAN (Ret), Ġsa NEZĠR (Ret), Fikret 

MISIRLI (Ret), Mustafa Alper GÜLDALI (Ret), Selma KISA (Ret), Hakan YILDIZ (Ret), Hıdır 

ALPTEKĠN (Ret), Ahmet Uğur BARAN (Ret), Özgür HIZAL (Ret), Dilek YILDIZ (Ret), Hüsnü 

BOZTEPE (Ret), Göksel DĠNÇER (Ret), Ali GÖNEN (Ret), Murat ÖNCEL (Ret), Metin YAġAR 

(Ret), Okan BĠLDĠRĠCĠ (Ret), Çile ÖZKUL (Ret), AyĢegül ALTUĞ (Ret), Ali AYYILDIZ (Ret), 

Mehmet PINAR (Ret), Erhan ÇALIġKAN (Ret), BarıĢ BÜKÜLMEZ (Ret), Semih YALIN (Ret), Erol 

ÇOMAK (Ret), Ümit CĠNGÖZ (Ret), Ġsmail EKEROĞLU (Ret), Ertuğrul AKGÜN (Ret), Sema 

YEġĠLÇĠMEN (Ret), Hakan ERTANE (Ret), Salahattin ġAHĠN (Ret), Hakan ġĠMġEK (Ret), Turgut 

PINAR (Ret), Alpaslan KOPARAL (Ret) 

 

 

2022 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde”  gösterildiği gibi toplam  

12.500.000.000,00-TL'lik  ödenek verilmiĢtir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması”  

cetvelinde gösterildiği gibi toplam 9.950.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiĢtir.  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 3- 2022 Yılı gider bütçesinde yer alan 12.500.000.000,00-TL ödeneklere, 

gelir bütçesinde tahmin edilen 9.950.000.000,00-TL gelirler ile Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırması tablosundaki 2.550.000.000,00-TL Net Finansman karĢılık gösterilmek suretiyle 

toplam 12.500.000.000,00-TL'lik bütçede denklik sağlanmıĢtır.  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal 

dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst 

yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve 

hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı 

(H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 7-  Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur: 

A-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 

B-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 

C-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) 
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Ç-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17) 

D-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 

E-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-

8) 

F-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 

G-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 

H-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) 

I-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları  Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 

Ġ-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 

J-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) 

K-237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25) 

L-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2)  Cetveli (Örnek:26) 

M-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27) 

N-Finansman Programı (Örnek:28)  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu ile yol harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise; 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin yönetmeliğin 

22. maddesi gereği Belediye Meclisince kararlaĢtırılır. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre, BeĢ Yıllık Ġmar 

Programı uygulanması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iĢler için 

borçlanmada bulunmaya,  yapılmıĢ veya yapılacak olan sözleĢmelerde ek protokollerle değiĢiklik 

yapmaya Belediye Meclisi yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından 

uygun görülen iç ve dıĢ kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme 

konusunda Belediye adına BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 11-Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinde finansmanın ekonomik 

sınıflandırmasında öngörülen iç borç  tutarını aĢmamak üzere, 2022 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, 

kamulaĢtırma, ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere bankalardan  

980.000.000,00-TL' ye kadar, kredi ve finansal kiralamanın  sağlanması ve kullanılması, 

borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde 

değiĢiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu 

iĢlerle ilgili her türlü sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya 

imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için; 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 68/e maddesi gereği BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 12- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine ĠZSU 

Genel Müdürlüğüne yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su 

sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir.  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 13- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine Eshot 

Genel Müdürlüğü'ne yaptırılacak gerekli bakım onarım, mal ve hizmet alımı bedelleri nakden veya 

mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 14- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesine göre Devlet Malzeme 

Ofisinden yapılacak olan alımlarda kredi avans ödemesi yapılır. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 15- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta, 

Ġtfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çalıĢma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden 

dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam 

olunur. Fazla çalıĢma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere Bütçe 

Kanunundaki en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 16- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Madde 17- ĠĢ bu Bütçe Kararnamesi 17 (on yedi) maddeden ibaret olup; 

hükümlerini üst yönetici yürütür. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2022 Yılı 

Gider Bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin, Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi 

toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Genel Sekreterlik Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri 5.403.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 9.969.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 

152.706.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 94.934.000,00 TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 

452.462.000,00 TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: ĠĢletme ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Kamu 

Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri 1.285.411.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 3.513.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 2.655.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 11.471.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 1.710.626.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 1.Hukuk MüĢavirliği Genel Kamu Hizmetleri 21.912.000,00-TL. 
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BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, 

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 67.726.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Protokol ġube Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri 20.007.000,00 TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

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

ve Hizmetler 24.847.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma 

Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri 199.672.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 296.287.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: EĢrefpaĢa Hastanesi BaĢhekimliği Sağlık Hizmetleri 131.235.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler, Ġskan ve Toplum 

Refahı Hizmetleri 38.547.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 870.188.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Muhtarlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 45.286.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 35.845.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 114.374.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 326.650.000,00-

TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

162.169.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 705.536.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri,  Ekonomik ĠĢler 

ve Hizmetler 324.681.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Raylı Sistem Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 1.272.593.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 
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DĠVAN KÂTĠBĠ: Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri, Dinlenme Kültür ve Din 

Hizmetleri  595.395.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 9.466.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 96.689.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

52.242.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

435.392.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 

69.135.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Mezarlıklar Dairesi BaĢkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 227.990.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri 505.322.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 1.785.036.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapı Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler 8.234.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Tarımsal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 

97.096.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yapım Ġhaleleri Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

8.444.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

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

Hizmetleri 27.985.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal 

Yardım Hizmetleri 17.251.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Ekonomik ĠĢler ve 

Hizmetler 77.040.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġtfaiye Denetim ve Önleme ġube Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 

5.587.000,00-TL. 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi BaĢkanlığı Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, 

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 94.991.000,00-TL. 
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BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2022 Yılı 

Gelir Bütçesini, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi üzerinden oylamaya geçiyorum. 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi; 

01- Vergi Gelirleri                                                              79.705.000,00-TL 

03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  656.120.000,00-TL 

04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler                        3.000,00-TL 

05- Diğer Gelirler                                                           9.149.372.000,00-TL 

06- Sermaye Gelirleri                                                          65.750.000,00-TL 

09- Red ve Ġadeler (-)                                                                950.000,00-TL 

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi Toplam                             9.950.000.000,00-TL  

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2022 Yılı 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.Düzeyini genel toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum. 

  

DĠVAN KÂTĠBĠ:  

01- Ġç Borçlanma                                                            495.000.000,00-TL 

02- DıĢ Borçlanma                                                       1.300.000.000,00-TL 

03- Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve     755.000.000,00-TL 

             Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢiklikler 

 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 2022 Yılı 

Ayrıntılı Harcama Programını, üçer aylık dönemler itibariyle, Gider ve Mali Borç Ödeme toplamları 

üzerinden oylamaya geçiyorum. 

 

DĠVAN KÂTĠBĠ:  

•  Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini            3.417.172.580,00-TL  

•  Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini              3.313.297.780,00-TL 

•  Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini           3.535.567.280,00-TL 

•  Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini       3.398.962.360,00-TL  

 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür 

ediyorum. 2022 Yılı Finansman Programını, üçer aylık dönemler itibariyle, Gelir ve Mali Borçlanma ve 

Banka Mevcudu toplamları üzerinden oylamaya geçiyorum.  

 

DĠVAN KÂTĠBĠ:  

•  Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini            3.418.590.420,00-TL  

•  Ġkinci Üç Aylık Dönem Tahmini              3.315.722.700,00-TL 
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•  Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini           3.536.633.220,00-TL 

•  Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini        3.394.053,660,00-TL 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. 

DĠVAN KÂTĠBĠ:  

TARĠFE CETVELLERĠ: 

2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerinin ise; Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü, Tatil 

Günleri Çalışma Ruhsatı tarifesinin içinde yer alan; 

Gayri Sıhhi Müesseselerden 

2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler  365,00-TL 

3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler  190,00-TL 

Sıhhi Müesseselerden 

Market (200 m² Üstü İçin)            800,00-TL 

Sıhhi Müesseseler                         190,00-TL  değişiklik yapılmak suretiyle, 

BAġKAN: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Değerli 

ArkadaĢlar, oylamayı bitirdik galiba? Evet, bir unuttuğum bir Ģey vardı. Erhan Bey, Sayın Erhan 

ÇALIġKAN çok güzel bir Ģey söyledi. Onu tekrar hatırlatmak için paylaĢmak istiyorum; “Olmayan, 

yapılmayan bir Ģeyin maliyeti borcun maliyetinden çok daha yüksektir.” dedi. Çok bilgeceydi hakikaten 

teĢekkür ediyoruz. Değerli ArkadaĢlar, bu Önergeyi verdiği için Hüsnü Bey‟e teĢekkür ediyorum, 

inanılmaz hızlandırdı, teĢekkür ediyorum. Bu aynı zamanda en kalabalık katılımlı bütçe toplantısıydı, o 

nedenle de tekrar çok teĢekkür ediyorum.  

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

BAġKAN: Gündem DıĢı KonuĢma Talebi olmadığına göre… 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, teĢekkür ederim. 

 

VI. YEDĠNCĠ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Yedinci BirleĢim, yarın saat: 16.00 yine burada hepinizi saygıyla selamlıyorum, teĢekkür 

ediyorum. 

 

 

                                                                                                      Mustafa Tunç SOYER 

                                                                                           Meclis BaĢkanı 

 

 

 

Deniz BEKTAġ                   Dolunay BAYER              Ali BOR                   Fırat EROĞLU 

      Divan Kâtibi                         Divan Kâtibi                Divan Kâtibi               Divan Kâtibi 

                                                                                                                    (Bulunmadı) 


