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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan uluslararası fuarlara katılım hedefi
ve Ġzmir'in uluslararası turizm alanında tanıtılması amacıyla 3-8 Mart 2020 tarihlerinde katılım
sağlanması planlanan "ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın ileri bir tarihe ertelenmesine karĢın 4-5
Mart 2020 tarihlerinde Almanya'nın Berlin Ģehrinde yatırımcılar ve Avrupa Birliği Bakanı Michael
ROHT ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER önderliğinde bir heyet daha önce
planlanan toplantıları gerçekleĢtirip ikili görüĢmeler yapmıĢtır. Ayrıca 6-7 Mart 2020 tarihlerinde
Ġspanya'nın Valencia kentinde, Valencia Belediye BaĢkanı ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mustafa Tunç SOYER önderliğinde bir heyet toplantılar gerçekleĢtirip görüĢmelerde bulunmuĢlardır.
Söz konusu tarihlerde gerçekleĢtirilen ziyaretlerde DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Turizm
ġube Müdürlüğünde SözleĢmeli Tekniker kadrosunda görevli Yener CEYLAN (Sicil No:31612)
görevlendirilmiĢtir. Yapılan seyahatlere ait ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri,
günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri, seyahat sağlık sigortaları, müze giriĢ ücretleri ve tüm
yasal giderleri (pasaport harcı, alan vergisi, yurt dıĢı çıkıĢ harçları vb.) Turizm ġube Müdürlüğünün
03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Kalemlerinden karĢılanmıĢtır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz
ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı. (DıĢ ĠlĢ. ve Tur. Dai. BĢk.E.68353)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler Batı Asya ve Orta Doğu TeĢkilatı
(UCLG-MEWA), Avrupa Kentler Ağı (Eurocities), Akdeniz Kentler Ağı (Medcities), Ġslam BaĢkentler
ve Kentler TeĢkilatı (OICC), Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi gibi birçok uluslararası kuruluĢun üyesi ve bunların bir kısmının da yönetim kurulu
üyesi, bununla birlikte, kentimiz dünyanın birçok ülkesindeki kent ile kardeĢ kent iliĢkilerine sahip ve
uluslararası prestiji yüksek olan Belediyemiz yukarıda bahsi geçen kuruluĢlar ve kardeĢ kentler dıĢında
da her yıl onlarca etkinliğe katılımcı olarak davet edilmekte olup, bu kapsamda, söz konusu üyesi
bulunduğumuz kuruluĢlar, kardeĢ kentler ve bunların dıĢındaki kuruluĢ ve kentler tarafından
gerçekleĢtirilen etkinliklere katılım sağlamak, yanı sıra kentimizin turistik, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulunmak üzere uluslararası temas ve giriĢimlerde bulunmak üzere BüyükĢehir
Belediye BaĢkan DanıĢmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin Belediyemizi temsilen sıklıkla yurt dıĢına çıkıĢ
yapması gerektiğinden ekli listede sunulan ülkelere giriĢ yapabilmesi için 01.04.2024 tarihine kadar
geçerli olmak üzere hizmet pasaportu alabilmesi hususunun görüĢülmesi. (DıĢ ĠlĢ. ve Tur. Dai.
BĢk.E.69212)
2. Belediye Meclisimizin 14/02/2020 tarihli ve 05.207 sayılı Kararında "154 ada, 1, 13, 14 parseller"
Ģeklinde olması gereken ifade sehven "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller"
Ģeklinde yazılmıĢ olup, söz konusu Kararda "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller"
ifadesinin "154 ada, 1, 13, 14 parseller" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüĢülmesi.
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(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.68975)
3. Belediye Meclisimizin 14/02/2020 tarihli ve 05.216 sayılı Kararında "154 ada, 1, 13, 14 parseller"
Ģeklinde olması gereken ifade sehven "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller"
Ģeklinde yazılmıĢ olup, söz konusu kararda "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller"
ifadesinin "154 ada, 1, 13, 14 parseller" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüĢülmesi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.68977)
4. Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 27/12/2019 tarihli ve E.317000 sayılı Önergesinde ve
dolayısıyla Belediye Meclisimizin 10/02/2020 tarihli ve 301.145 sayılı Karar Tutanağında Gaziemir
Belediyesinin 2019-2024 yıllarını kapsayan VI. BeĢ Yıllık Ġmar Programı, sehven V. BeĢ Yıllık Ġmar
Programı Ģeklinde yazılmıĢ olup, söz konusu kararda "V. BeĢ Yıllık Ġmar Programı" ifadesinin, "VI. BeĢ
Yıllık Ġmar Programı" olarak düzeltilerek tashih edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.68981)
5. Ġzmir'in giriĢimcilik ekosisteminin geliĢtirilmesi, giriĢimcilik alanında eğitimlerin verilmesi ve
giriĢimci gençlere yönelik ortak çalıĢma alanı sağlanmasına yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
bünyesinde kurulacak GiriĢimcilik Merkezi ve Programı oluĢturulması öngörülmekte olup, bu kapsamda
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Türk Sanayicileri ve ĠĢ Ġnsanları Derneği (TÜSĠAD) arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüĢülmesi. (DıĢ ĠlĢ. ve Tur. Dai.
BĢk.E.69213)
6. S.S. Bıçakçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün
soğuk zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli
olduğundan, 50 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına
yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Bıçakçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüĢülmesi.
(Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.68982)
7. S.S. Göbeller Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün
soğuk zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli
olduğundan, 61 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (3000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına
yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Göbeller Mahallesi Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüĢülmesi.
(Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.68983)
8. Kınık S.S. Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, "Ġzmir ilinde üreticilerin
ürünlerine katma değer kazandırmak amacıyla üretici örgütleriyle ĠĢleme, Boylama, Paketleme,
Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi''
kapsamında, tarımda makineleĢmenin arttırılması çalıĢmalarına destek olmak ve küçük üreticilerin
desteklenmesine iliĢkin faaliyette bulunulması ve hizmet verilmesine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi BaĢkanlığı ile Kınık S.S. Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak
üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün görüĢülmesi. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.70216)
9. ÖdemiĢ S.S Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, "Ġzmir ilinde
üreticilerin ürünlerine katma değer kazandırmak amacıyla, üretici örgütleriyle ĠĢleme, Boylama,
Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması
Projesi'' kapsamında, ÖdemiĢ ilçesi kırsalında ürün iĢlenmesi geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi
çalıĢmalarına destek olmak, küçük üreticileri desteklemek ve özellikle karakılçık buğdayının geleneksel
metodlar kullanılarak un haline getirilmesi ve yaygınlaĢtırmasına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
BaĢkanlığı ile ÖdemiĢ S.S. Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “ĠĢ Birliği Protokolü”nün görüĢülmesi. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.70217)
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10. Bergama ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından taziye yemeklerinin
verilmesi, düğün ve niĢan gibi ortak etkinliklerde kullanılmak üzere çelik taĢıyıcılı sundurma (alaçık)
yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karĢılanması amacıyla mülkiyeti Ġlçe Belediyesine ait
alanlara çelik taĢıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde
yer alan Protokol’ün görüĢülmesi. (Fen ĠĢl. Dai.BĢk.E. 70218)
11. Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı AĢevleri ġube Müdürlüğünce “T.C. Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı AĢevleri ġube Müdürlüğü Yönergesi” doğrultusunda Belediyemiz I. Hukuk MüĢavirliğinin
uygun görüĢleri de alınarak hazırlanan, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Engelli, Sosyal Yardım, ġehit ve
Gazi Dernekleri, Özel Eğitim Merkezleri, Sivil Toplum KuruluĢları, Vakıflar ve Ġzmir Ġli Ġlçe
Belediyeleri arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Yemek Yardımı
Protokolü”nün görüĢülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.BĢk. E.70067)
12. “Meyveciliğin YaygınlaĢtırılması Projesi” kapsamında yangın hasarının olduğu mahallelerde zarar
gören üreticilerimizin zeytin fidanı ve bağ çubuğu taleplerinin tamamının karĢılanması, Meclisimizce
alınan 13/01/2020 tarihli ve 23 sayılı Karar ile kabul edilen Meclis Kararının iptal edilerek, önerge
ekindeki “Orman Yangını Hasar Miktarları Tablosu”nda belirtilen bedellerin 1000 TL ve üzerindeki zarar
bedellerinin %20’sinin üreticilere ödenmesi ve bu ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Sosyal
Yardımlar ġube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karĢılanması hususunun görüĢülmesi. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.70520)
13. Karabağlar ilçesi, Uzundere ve Yurdoğlu Mahallesinin bir kısmını içine alan, yaklaĢık 32 ha'lık alana
yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.ġ arasında imzalanmak
üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Tesis SözleĢmesi”nin görüĢülmesi. (Kentsel DönüĢüm Dai.
BĢk.E.68972)
14. Bayraklı Belediye BaĢkanlığının 26/12/2019 tarihli ve 24710 sayılı yazısı ve eki, Zeki AKDOĞAN'a
ait 11/12/2019 tarihli dilekçede özetle; Osmangazi Mahallesinde bulunan mevcut 605 no’lu Sokağa
“ġehit Ali AKDOĞAN” isminin verilmesi talebinin görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk. E.68970)
15. Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi, 290 parsel maliklerinden Cihangir KAYNAK'ın taĢınmazdaki
hissesine ödenen bedelin kendi uhdelerinde bırakılmasına konu sulh teklifinin kabul edilmesi veya
edilmemesi konusunun görüĢülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.BĢk. E.68979)
16. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Bölgesel Otopark" alanında kalmakta olan
Konak ilçesi, Kasaphızır Mahallesi, 334 ada, 3, 4 ve 5 no’lu parsellerin kamulaĢtırılması amacıyla
Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması
hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70213)
17. ''ÖdemiĢ Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi''ne ulaĢımı sağlayacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planında 10,00 metre geniĢliğindeki imar yoluna isabet eden güzergâhın kamulaĢtırılması amacıyla
Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınması
hususunun görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70219)
18. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli 904 ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan,
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasındaki askıya çıkarılan Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi Makaron Mevkii, 174,
175, 176 ve 2088 numaralı parsellere iliĢkin Ġzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
DeğiĢikliğine; Salihler Mahallesi Makaron Mevkii, 165, 167 ve 181 numaralı parsellere iliĢkin
parsellerin maliki Mustafa Cenap ġĠġMANOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70214)

4
19. Tire Merkez YerleĢiminde kalan bölgelere iliĢkin Ġzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70065)
20. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 137 ada, 32, 34 ve 37 parseller ile 156 ada, 1965, 1967 ve 1991
parselleri kapsayan yaklaĢık 18 hektar büyüklüğündeki alanın, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
doğrultusunda "Kentsel YerleĢme Alanı" ve "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesine yönelik,
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.68980)
21. ÇeĢme ilçesi, Dalyan Mahallesinde, Ġzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni
Planında "Tercihli Kullanım Alanı" olarak belirlenen bölgede kalan, 842 ada, 1 ve 2 parsellerin
"Ticaret-Turizm-Konut Alanı" ve "Park ve YeĢil Alanlar" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan,
1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerileri. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.70066)
22. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Dikili Belediye BaĢkanlığı tarafından
askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70054)
23. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Dikili Kaymakamlığı, Milli Emlak
ġefliği tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.70053)
24. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii,
288 numaralı parselin malikleri Ahmet YaĢar AKTAġ ve Hüseyin KORKMAZ tarafından askı süresi
içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70059)
25. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, 1422, 1433 ve 1445
numaralı parsellerin maliki Mustafa Uğur ÖZEN vekili Mehmet MANDALI tarafından askı süresi
içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70058)
26. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii, 326
numaralı parselin malikleri Hulusi ÖZGER, Seval PANAZ ve Meral ġĠMġĠR tarafından askı süresi
içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70057)
27. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii,
323 numaralı parselin maliklerinden Fikriye KARAKAġ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70056)
28. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Kabakum Mahallesi, Bağlarcivarı
Mevkii, 83 numaralı parselin maliki Dudu AĞIR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70055)
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29. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii,
440 numaralı parselin maliki Ersoy DĠNÇ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70052)
30. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii,
2151 numaralı parselin maliki Efeoğlu Taç Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Akaryakıt Hayvancılık
Kuyumculuk Otomotiv ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. tarafından askı süresi içerisinde
yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70051)
31. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii,
289 numaralı parselin maliki Hasan ÖZKAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın
incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70050)
32. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, 2222 numaralı
parselin maliki Aydın ÇELEBĠOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar
ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70049)
33. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, 340 numaralı parselin
maliki Aydın ÇELEBĠOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.70047)
34. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Kabakum Mahallesi, 503 numaralı
parselin maliklerinden Aysel Ġklim SAKINÇ ile vekil Veli SAKINÇ tarafından Hüseyin ALAN, Sakine
DEMĠRAL ve Serpil ÜN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve
ġehircilik Dai.BĢk.E.70046)
35. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve
29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler
Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve Revizyonuna; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Aktepe
Mevkii, 278 ada, 1 numaralı parselin maliki S.S. Belvü Turizm Tesis Konut Yapı Kooperatifi tarafından
askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70215)
36. Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif,
Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan,
Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70062)
37. Aliağa Ġlçesi Nemport Limanı Geri Sahası 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı
DeğiĢikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem
yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.70045)
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38. Menemen ilçesi, Türkelli Mahallesi sınırları içinde kalan "Osmanlı Mezarlığı"nın yer aldığı 517
no’lu parselin kara yolu cephesinde bulunan gömülerin bulunduğu alanı da kapsayacak Ģekilde imar
planlarında "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesi amacı ile Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 12332 sayılı Kararı gereği yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.68978)
39. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 17 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Erzene Mahallesi, 32L IVb (26Ö IIIa) paftada, 130/2 Sokak civarında 135 ada, 193 parsele iliĢkin,
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.68968)
40. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Naldöken Mahallesi, 1224 Sokak ile 1236 Sokak kesiĢiminde yer alan, yürürlükteki Uygulama Ġmar
Planında Park Alanı, Oyun Alanı, Spor Alanı ve Yaya Yolu olarak belirlenmiĢ alanda, Bornova
Belediyesi mülkiyetindeki 22658 ada, 2 parselin bir kısmının A-2 (Ayrık Nizam, 2 kat), KAKS:1.00
YapılaĢma KoĢullu “Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri ve Sosyal Kültürel Merkez)” olarak belirlenmesi
ve parselin çevresi ile birlikte “Açık Spor Tesis Alanı”, “Park” ve “Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı”
belirlenmesine ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.68973)
41. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Bornova ilçe sınırları içerisinde ''TAKS'' tanımı ile ilgili düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlave Plan Notu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.70044)
42. Konak Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 228/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos,
Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.70063)
43. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Dokuz Eylül Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda hazırlanan,
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında, 1477 ada, 18 parselde yer alan "Trafo Alanı"nın,
"TM1 Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi" kullanımındaki 1477 ada, 19 parselin doğu bölümüne
kaydırılması ve 18 parselin tamamı ile 19 parselin diğer kısmının "E:1.50, Yençok:15.80 m YapılaĢma
KoĢullu TĠCK (Ticaret – Konut Alanı)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.70060)
44. KemalpaĢa ilçesi, Bağyurdu Mahallesi, 5778 parselin "Belediye Hizmet Alanı" (Belediye hizmet
tesisleri ve tarımsal amaçlı tesisler yer alabilir.) olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai. BĢk. E.70064)
IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Jandarma hizmetleri sınıfında görevli personelin emniyet hizmetleri sınıfı ile aynı statüde görev
yapması nedeniyle, Ġzmir Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan personelin Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesine ait toplu ulaĢım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmalarına yönelik Yazılı Önergenin;
Plan ve Bütçe Komisyonunca “Yasal düzenleme yapılmadığından yasal düzenleme tamamlandıktan
sonra konu tekrar Meclisimizce değerlendirilecektir.” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile
uygun bulunmadığına, Hukuk – UlaĢım Komisyonlarınca “4736 sayılı Kanuna aykırı olması ve bir
önceki Meclis Kararında yer alan gerekçelere göre” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oyçokluğu ile
uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL,
Hakan YILDIZ. E.24727)
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2. Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2. Bölge KarĢıyaka ġubesinin talebi doğrultusunda; Bostanlı Üçkuyular Hattında hizmet veren Belediyemize ait arabalı vapurlarda, araç ruhsatı kendi adına kayıtlı
olmak Ģartıyla, gazilerimiz ve Ģehit yakınlarımızın araçlarından ücret alınmaması veya indirimli geçiĢ
yapılmasına yönelik önergeye konu hususun; “Hukuk Komisyonunun görüşü alındıktan sonra
değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(UlaĢım Dai. BĢk. E.62187)
3. Belediyemizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine ödenmek üzere 2018 yılı için 200,00TL ve 2019 yılı için 240,00-TL aylık maktu fazla çalıĢma ücretinin brüt olarak belirlenmesinin “Hukuk
Komisyonu görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ġnsan Kaynakları ve Eğitim. Dai. BĢk. E.54086)
4. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesine
yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 45 sayılı Kararının; “Hukuk Komisyonu görüşü alındıktan sonra
değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai. BĢk. E.66341)
5. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret
Tarifelerine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararının “Hukuk Komisyonu görüşü alındıktan
sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai. BĢk. E.54103)
6. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan ĠĢgal Ücretlerine
yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 50 sayılı Kararının; “Hukuk Komisyonu görüşü alındıktan sonra
değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(Yazı ĠĢl.ve Kararlar Dai. BĢk.E.58925)
7. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taĢınmazın malikleri tarafından Ġzmir 7. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması
sonucu ifrazen oluĢan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Ülken ĠNAN'a ait 12/208 arsa paylarının, yol olarak
terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karĢılığında toplam 45.960,13TL kamulaĢtırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi hususunun; “Konu ödemeyi
de kapsadığından Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü alınması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.29958)
8. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taĢınmazın malikleri tarafından Ġzmir 7. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması
sonucu ifrazen oluĢan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Zehra Gonca BURAN'a ait 12/208 arsa paylarının,
yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karĢılığında toplam
45.960,13-TL kamulaĢtırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi hususunun; “Konu
ödemeyi de kapsadığından Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.29957)
9. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı Ağaçlandırma ġube Müdürlüğü ile Makine Ġkmal
Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğü tarafından 2 (iki) adet 10.000 litre
taĢıma kapasiteli Akaryakıt Tankerleri’nin satın alınması istenilmekte olup; söz konusu Akaryakıt
Tankerlerinin Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğünün
06.1.4.01 Kara TaĢıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Makine Ġk.Bak. ve
Ona.Dai.BĢk.E.58928)
10. Ġzmir Tarih Projesi kapsamında hazırlanan, “Azizler Sokak Parkı Düzenlemesi Revize Uygulama,
Ahmet Ağa Konağı ve Ġzmir Tarih Tasarım Atölyesi Bakım Onarım ve Tadilat, Konak Ġlçesi 1546 ada,
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122, 123, 124 ve 129 parsellerdeki Yapıların Butik Otel Olarak Restorasyonu Projeleri”nin yenileme
alanında kalması sebebiyle; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak Ġhalelere
ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine istinaden ihaleye çıkılabilmesi için, söz konusu
projelerin, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin
17. maddesine istinaden onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe –
Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Etüd ve Prj. Dai.BĢk.E.58907)
11. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde iĢletme süresi sona erecek olan, Turgut
Reis Mahallesi, ġehit Nihat Bey Caddesi No: 76-76A-76/1 Konak/ĠZMĠR adresli sosyal tesisin (Asansör
Restoran) iĢletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve
bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm ĠĢletmeleri
A.ġ.’ye devri hususunun; “5 yıl süre ile yıllık 168.845,00-TL + KDV (hariç) bedelle Grand Plaza Gıda
A.Ş.'ye devri” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve
Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.60466)
12. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan, Konak
Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ĠZMĠR adresli Belediye Hizmet Binasında bulunan çay
ocaklarının iĢletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve
bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm ĠĢletmeleri
A.ġ.'ye devri hususunun; “5 yıl süre ile yıllık 9.127,00-TL (KDV hariç) bedel ile Grand Plaza Gıda
Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye devri” şeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak
Yön.Dai.BĢk.E.60464)
13. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan, Atakent
Mahallesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:61 KarĢıyaka/ĠZMĠR adresli sosyal tesisin (Yasemin Kafe)
iĢletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile
önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm ĠĢletmeleri A.ġ'ye
devri hususunun; “5 yıl süre ile yıllık 278.365,00-TL (KDV hariç) bedel ile Grand Plaza Gıda Otelcilik
Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye devri” şeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.60465)
14. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında kesintisiz hizmet sağlanmasını teminen, sistemde yer alan
ESHOT Genel Müdürlüğü, ĠZULAġ A.ġ., METRO A.ġ., ĠZDENĠZ A.ġ., ĠZBAN A.ġ., ĠZFAġ A.ġ., ĠBB
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ve daha sonra sisteme entegre olacak hizmet birimlerini (Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluĢları, ortağı olduğu
Ģirketleri ve diğer kamu kuruluĢları ile sisteme dâhil edilebilecek gerçek ve/veya tüzel kiĢiler) de
kapsayacak Ģekilde süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek
üzere “Akıllı Ücret Toplama Sistemi ĠĢletim Hizmeti Alımı Ġhalesi”nin ESHOT Genel Müdürlüğü
tarafından yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler
Komisyonları Raporu. (ESHOT-Bilgi ĠĢl. Dai.BĢk.E.2734/E.43130)
15. BüyükĢehir Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inĢaat yıkıntı atıklarının yasal
olmayan alanlara kaçak olarak dökülmesinin engellenmesi için denetim ekiplerince denetimler düzenli
olarak yürütülmekte olup, döküm alanlarının sayısını arttırmak için yer tespit çalıĢmaları yapılmakta,
tüm Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarından kendi ilçelerinde hafriyat depolanmasına ve inĢaat/yıkıntı
atıklarının geri kazanılmasına iliĢkin uygun alanların bulunması ve bu alanlara ait adres/koordinat
bilgilerinin ve ilçe sınırları içerisinde rekreasyon amacı ile kullanılması planlanan alanların
Belediyemize bildirilmesi istenmiĢ olup; bu kapsamda, 2020 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde
hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıkları bertaraf ücret tarifesinin önergede yer aldığı Ģekliyle
belirlenmesi, ayrıca resmi kurum ve kuruluĢların araçları ile kiraladıkları araçların 2020 Mali Yılı Gelir
Tarife Cetvelinde bulunan gelir kalemlerinden muaf tutularak ücret alınmamasının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Atık Yön.
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Dai.BĢk.E.35387)
16. Mülkiyeti Balçova Belediyesine ait, tapunun 253 ada, 26 parselde kayıtlı olan Korutürk Mahallesi,
Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi No: 55 adresinde faaliyet gösteren Balçova Spor Kompleksi futbol sahası
zemininin yenilenmesi ve tartan pist yapılması iĢine yönelik, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Balçova
Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl. Dai. BĢk.E.58923)
17. S.S. Seferihisar Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi
kurulması talebi doğrultusunda; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Seferihisar S.S. Doğanbey Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "ĠĢ Birliği
Protokolü"nün “Revize edilmiş haliyle Protokol uygun bulunmuştur.” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Tarım ve Orman
Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai. BĢk. E.11967)
18. Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin
sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları
gerekli olduğundan, 91 ortağından süt toplayan kooperatifin mevcut süt soğutma tanklarının yetersiz
gelmesi nedeniyle 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi ile Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman –
Kooperatifler Komisyonlarınca “Revize edilmiş haliyle Protokol uygun bulunmuştur.” Ģeklindeki görüĢ
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.40480)
19. S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire
dâhil olması ve modern iĢleme tesislerine taĢınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan
15 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi ile S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere
hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman –
Kooperatifler Komisyonlarınca “Revize edilmiş haliyle Protokol uygun bulunmuştur.” Ģeklindeki görüĢ
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Tarımsal
Hiz.Dai.BĢk.E.40481)
20. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü Derneği iĢ birliği içerisinde ilk kez 42 K, 10 K Halk KoĢusu ve Çocuk Maratonu
kategorilerini içeren Uluslararası Tam Maraton 12/04/2020 tarihinde gerçekleĢtirilecek olup; söz konusu
maratonda dereceye giren sporculara verilmek üzere, önerge ekinde detayları bulunan para ödüllerinin,
Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) bütçesinden
karĢılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.BĢk.E.58913)
21. Belediye Meclisimizin 14/06/2019 tarihli ve 491 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen teĢkilat Ģeması
ve iĢ yürütümüne iliĢkin 2019/4 sayılı Genelge ile Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının teĢkilat
Ģemasındaki tanımı ve iĢ yürütümü değiĢtiğinden, revize edilerek yeniden hazırlanan ve önerge ekinde
yer alan Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Strateji GlĢ.Dai.BĢk.E.58922)
22. KarĢıyaka ilçesi, ġemikler Mahallesi, 32158 ada, 20 no’lu (88,57 m²) taĢınmazın Belediyemize ait
5/28 (15,82 m²) hissenin diğer hissedarlar adına hisseleri oranında satıĢının yapılmasının oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.61250)
23. Urla Belediye BaĢkanlığının 18/02/2020 tarihli ve 4788 sayılı yazısı ve eki Çiğdem
O'DONOGHUE'ye ait 31/01/2020 tarihli dilekçeye konu; Yenice Mahallesinde bulunan mevcut Kamanlı
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Sokağın isminin "NeĢet KAVCIOĞLU" olarak değiĢtirilmesi talebinin, önceki İlke Kararları
doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve
Cbs.Dai.BĢk.E.60454)
24. Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Huzurevi ġube Müdürlüğüne bağlı Alzheimer ve Demans
Hastaları ve Aileleri Ġçin BuluĢma ve DanıĢma Merkezinin, Toplum Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı Sağlıklı
YaĢam ve Evde Bakım ġube Müdürlüğüne bağlanması nedeniyle; Alzheimer ve Demans Hastaları ve
Aileleri Ġçin BuluĢma ve DanıĢma Merkezinin "Haftada Ġki Gün Devam Eden Üye Aylık Üyelik Aidatı''
ve ''Haftada Üç Gün Devam Eden Üye Aylık Üyelik Aidatı" gelir tarifelerinin Toplum Sağlığı Dairesi
BaĢkanlığına bağlı Sağlıklı YaĢam ve Evde Bakım ġube Müdürlüğüne aktarılmasının oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Toplum Sağlığı Dai. BĢk. E.46971)
25. Belediyemiz UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Planlama ġube Müdürlüğünün hizmetlerinde
kullanılmak üzere 15 (on beĢ) adet Elektrikli Bisiklet satın alınması ve söz konusu Elektrikli
Bisikletlerin T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu. (Makine Ġkm. Bak. ve On.Dai.BĢk.E.67213)
26. Balçova Belediye Meclisinin; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda belirlenen
Balçova Belediyesi 2020 Mali Yılı Periyodik Kontrol Ücretlerine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 9 sayılı
Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve
Kararlar Dai. BĢk. E.66343)
27. Tire Belediye Meclisinin; Yıllık Ġlan ve Reklam Vergisinin Emlak Vergisinin Emlak Vergisi
Dönemlerinde 2 eĢit taksitle alınmasına yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 17 sayılı Kararının oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.66338)
28. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveline yönelik,
07/02/2020 tarihli ve 2020/26 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai. BĢk. E.66342)
29. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/26 sayılı Kararının oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.58911)
30. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Spor ĠĢleri
Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/24 sayılı Kararının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.58909)
31. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Yönetim Sistem Ücret
Tarifesinin, KDV dâhil önerge eki listedeki Ģekliyle revize edilerek, 01/01/2020 tarihinden itibaren
uygulanmasına yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 40 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dai. BĢk. E.46972)
32. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan ĠĢletme ve
ĠĢtirakler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 2020-0048 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kararlar Dai.
BĢk.E.58926)
33. ÇeĢme Belediye Meclisinin; ÇeĢme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak
üzere 14 adet kabinli motosiklet alınması ve söz konusu kabinli motosikletlerin T-Cetveline eklenmesine
yönelik, 03/03/2020 tarihli ve 2020/3-35 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.67568)
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34. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Plan ve Proje
Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 31 sayılı Kararının Çiğli Belediyesince teklif
edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve
Kararlar. Dai. BĢk. E.58912)
35. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Yelki Açık Alan Tezgahlarından bir defaya mahsus her bir tezgah
için 2.000,00-TL tahsis ücreti alınması ve Güzelbahçe Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetveline
eklenmesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 21 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.66340)
36. Güzelbahçe Belediyesi Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetvelinde kilit
parke taĢı bozulması/tamiratı m² birim fiyatının 50,00-TL olarak değiĢtirilmesine yönelik, 02/03/2020
tarihli ve 22 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.66337)
37. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan ĠĢletme ve
ĠĢtirakler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 2020-0049 sayılı Kararının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kararlar Dai.
BĢk.E.58924)
38. Tire Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 07/02/2020 tarihli
ve 18 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
(Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.66339)
39. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Evsel
Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 10 sayılı Kararının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar. Dai.BĢk.E.66344)
40. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında MithatpaĢa Caddesinde kalması nedeniyle
taĢınmaz maliki tarafından Belediyemize uzlaĢma baĢvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Güzelyalı
Mahallesi, 869 ada, 8 parselin kısmen kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını
kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.33808)
41. Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının 19/02/2020 tarihli ve 45124 sayılı yazısıyla talep edilen;
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Özel Proje Alanı (Açık Pazar Alanı ve Otopark)”
kullanımına isabet eden Bayındır ilçesi, Cami Mahallesi, 19 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36 parseller ve 20 ada, 15, 16, 17, 18
parsellerin kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. BeĢ Yıllık Ġmar
Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.58914)
42. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Ġzmir Batı
Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası
tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen
uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.41218)
43. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/25000
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ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan Ġzmir Kuzey
Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası
tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen
uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.41216)
44. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Ġzmir Doğu
Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası
tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen
uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.41219)
45. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404,
05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000
ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu DeğiĢikliğinin iptaline yönelik açılan
davalar sonucu, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı
doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Ġzmir Batı Bölgesi
1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliğine, TMMOB ġehir Plancıları Odası tarafından
askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun
bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41215)
46. Menderes ilçesi, Oğlananası Depolama Alanı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında Belediye
Meclisimizin 13/04/2011 tarihli ve 05.325 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı Plan Notu DeğiĢikliği kapsamında getirilen ''Depolama alanlarında, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel
Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin Tahtalı Havzası Alt Yöresi Yapılanma
koşullarına göre uygulama yapılacaktır.'' plan notunun, Ġzmir Kentsel Bölge Nazım Ġmar Planının artık
yürürlükte olmaması nedeniyle ''Depolama Alanlarında 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre
Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri geçerlidir.'' Ģeklinde değiĢtirilerek yeniden düzenlenmesine
iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.62847)
47. Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 13/02/2020 tarihli, 35855 sayılı yazısı ile; Ġzmir BüyükĢehir
Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli, 05.447 sayılı ve 10/06/2019 tarihli, 05.464 sayılı Kararları ile
kabul edilen, Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 06/01/2020 tarihli, 2698 sayılı yazısında belirtilen
hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen Ġzmirdeniz Projesi (3. Bölge) Pasaport-Gümrük Tarihi Sit
Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama
Ġmar Planı önerisine iliĢkin Belediyemiz görüĢüne esas olmak üzere alınacak Belediye Meclis Kararının
iletilmesi, 20/02/2020 tarihli, 40505 sayılı yazısı ile de Ġzmir Ticaret Odasının talebi doğrultusunda
Pasaport Limanı Dalgakıranının "Liman/Yat Limanı" olarak belirlenmesine yönelik Belediyemiz
görüĢünün iletilmesi istenmekte olup, konunun incelenmesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1 No'lu
CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi doğrultusunda iĢlem yapılmak
üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm – UlaĢım
Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.60452)
48. Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesi 24 ada, 36 parselde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç
duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek amacıyla kurulması planlanan boylama,
paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile ĠZSU Genel Müdürlüğünün hizmetlerine yönelik tesisleri
yapmak üzere ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım
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Ġmar Planı Ġlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ġlavesi önerilerinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.62846)
49. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 2019-97 sayılı Kararı ile uygun görülen; 6413
ada, 1 ve 37 ada, 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerilerinin, talebi doğrultusunda, ilgili belediyesine iadesinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.41199)
50. Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51 ve 52 parsellere iliĢkin 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi ile Kınık Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarihli, 12/50
sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi incelenmiĢ olup;
söz konusu önerilerden 1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliğinin talebi doğrultusunda ilgili belediyesine
iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin ise
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.38145)
51. Torbalı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Saipler
Mahallesi, 110 ada, 67 parsel numarası ile kayıtlı taĢınmazın bir kısmının “Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu
Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve
Meslek Odaları – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.40484)
52. Karabağlar ilçesi, ÇalıkuĢu Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi Elka Durağı Yaya Üst Geçidi
belirlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.38139)
53. Konak Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 217/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen;
Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parselin Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13/08/2018 tarihli ve
05.905 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği doğrultusunda
TAKS:0.40, E:3.50 YapılaĢma KoĢullu "Hastane Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere oyçokluğu ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve
Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik
Dai.BĢk.E.38151)
54. KarĢıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 72458193/23 sayılı Kararı ile uygun görülen;
DedebaĢı Mahallesi 32519 adanın yürürlükteki imar planında bitiĢik nizam 5 kat (B-5) yapılaĢma
koĢullu konut alanı kullanımındaki ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine yönelik,
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.60459)
55. Çiğli Belediye Meclisinin 08/01/2020 tarihli ve 05/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; AtaĢehir
Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı taĢınmazların, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
Kararları doğrultusunda “Özel Sağlık Tesis Alanı ve Yaya Yolu” olarak belirlenmesine yönelik
hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonunca; “Yoğunluk artışı getirmemekle birlikte değer artış yönünden değerlendirme yapılma
şartı ile” oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık – UlaĢım Komisyonlarınca oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.40485)
56. Menderes Belediye Meclisinin 05/12/2019 tarihli ve 229 sayılı Kararı ile uygun görülen; Oğlananası
Mahallesinde, Depolama Alanlarına iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢikliği
önerisinin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notlarının 7.38.9.2.3
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maddesi hükümleri doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.41220)
57. Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı
Mahallesinde 10 adet, Denizli Mahallesinde 3 adet 5.00 m x 3.00 m= 15 m² büyüklüğündeki Trafo Alanı
belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli ÇeĢmealtı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000
ölçekli Zeytinalanı Revizyon Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri BüyükĢehir Belediye Meclisinin
17/01/2020 tarihli ve 05.101 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup, onama aĢamasında ĠZSU Genel
Müdürlüğünün 31/01/2020 tarihli ve 8458 sayılı yazısı ile Zeytinalanı Mahallesindeki, L17-b-12-c-2-b
ve L17-b-13-d-1-a paftalarında yer alan 2 adet trafo yerinin Dere Güzergahı bitiĢiğinde olması nedeniyle
dere bakım ve servis alanında kaldığı ve söz konusu alanda her daim taĢkın riski bulunabileceğinden
yerinin uygun olmadığına iliĢkin görüĢ iletildiğinden, söz konusu 2 adet trafo alanının kaldırılmasının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.
(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.58916)
V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
VI. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

2. BÖLÜM
2020 YILI MART AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI

Tutanak No : 97509404-301.04-3/3
Toplantı Yeri : ĠBB Meclis Salonu

Toplantı Tarihi : 13/03/2020
Toplantı Saati
: 18.00

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan
KALMAZ, Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan
KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül
BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap
BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer
BAKOĞLU AġIK, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER,
Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla Ġlgi
AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Hasan ÜNAL, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim
ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ,
Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI,
Mehmet TÜRKMEN, Sedat SARI, Musa ÖZCAN, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Fatma
ÇALKAYA, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġsmet
ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ,
Haydar GÜLTEKĠN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Sefer TOPÇU,
Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, RaĢit
DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım
ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Alpaslan BĠLEN, Mustafa SOLMAZ, Burçin
Kevser TOURCHIAN, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA,
Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Hüsnü
BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN, Yusuf
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DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL,
AĢkın UYAR, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR,
Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Sema
YEġĠLÇĠMEN, Sadık DOĞRUER, Hakan ERTANE, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil
AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK,
Turgut PINAR, Alpaslan KOPARAL, Osman MERT.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin
SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Serdar SANDAL, Ġsmail
SARI, Ġrfan ÖNAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ramazan Ġsmail UYGUR,
Serdar AKSOY, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR,
Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Ġbrahim Burak OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGĠN,
Memet MALTEPE, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Muammer Ekrem
ORAN, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Feridun YILMAZLAR, Ġlkay
GĠRGĠN ERDOĞAN, Raife KARABATAK, Ġsa NEZĠR, Dilek YILDIZ, ġevket HASIRCI, Galip
ATAR, Hakan KOġTU, Orçun ERSEZGĠN, Eda KILIÇ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR,
Uğur DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Ġlhan AVCI, Salih Atakan DURAN,
Nafiz KÜKLER, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR.
I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediye
Meclisimizin Mart Ayı Olağan Toplantısının III. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter
çoğunluğumuz vardır. Gündeme geçiyorum Değerli ArkadaĢlar.
II. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI GENELGESĠ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIġI
GÖREVLENDĠRMELERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME
MECLĠS BAġKANI: ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi Doğrultusunda Yapılan Yurt DıĢı
Görevlendirmelere ĠliĢkin bir Bilgilendirmemiz var, lütfen okuyabilir miyiz?
DĠVAN KÂTĠBĠ: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan
uluslararası fuarlara katılım hedefi ve Ġzmir’in uluslararası turizm alanında tanıtılması
amacıyla 3-8 Mart 2020 tarihlerinde katılım sağlanması planlanan "ITB Berlin Uluslararası
Turizm
Fuarının
ileri
bir
tarihe
ertelenmesine
karĢın
4-5
Mart 2020 tarihlerinde Almanya’nın Berlin Ģehrinde yatırımcılar ve Avrupa Birliği Bakanı
Michael ROHT ile Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER önderliğinde
bir heyet daha önce planlanan toplantıları gerçekleĢtirip ikili görüĢmeler yapmıĢtır. Ayrıca 6-7
Mart 2020 tarihlerinde Ġspanya’nın Valencia kentinde, Valencia Belediye BaĢkanı ile Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER önderliğinde bir heyet toplantılar
gerçekleĢtirip görüĢmelerde bulunmuĢlardır. Söz konusu tarihlerde gerçekleĢtirilen
ziyaretlerde DıĢ ĠliĢkiler ve Turizm Dairesi BaĢkanlığı Turizm ġube Müdürlüğünde SözleĢmeli
Tekniker kadrosunda görevli Yener CEYLAN (Sicil No:31612) görevlendirilmiĢtir. Yapılan
seyahatlere ait ulaĢım (hava yolu ile) giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, günlük harcırah
giderleri, konaklama giderleri, seyahat sağlık sigortaları, müze giriĢ ücretleri ve tüm yasal
giderleri (pasaport harcı, alan vergisi, yurt dıĢı çıkıĢ harçları vb.) Turizm ġube
Müdürlüğünün 03.3.3.1 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Kalemlerinden karĢılanmıĢtır. Sayın
Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı.
MECLĠS BAġKANI: Bilgilendirme için teĢekkür ederiz Değerli ArkadaĢlar.
III.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyeleri, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin
GörüĢülmesi maddesine geçiyorum. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde baĢlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
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FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Değerli ArkadaĢlar, önergelerin madde
baĢlıkları Ģeklinde oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. Madde baĢlıkları Ģeklinde gideceğiz. 1?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1, 2, 3 ve 4. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve
4’üncü maddelerin doğrudan oylanmasını Grup BaĢkan Vekillerimiz önerdiler. Meclisimizin
tensiplerine sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? 1, 2, 3 ve 4. maddeler oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmeli.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 5. maddenin Hukuk Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6, 7, 8 ve 9. maddeler Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler – Plan ve
Bütçe Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: 6, 7, 8 ve 9. maddeler Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler – Plan ve
Bütçe Komisyonlarına, Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 6, 7, 8 ve 9. maddelerin Hukuk – Tarım ve
Orman – Kooperatifler – Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 10?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 10. maddenin Hukuk –
Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Ayrıca Ġmar’a gitmesini öneriyoruz Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ? Sayın ġAHĠN?
FATĠH TAġTAN: Alaçık da Ġmar’a giriyormuĢ o bakımdan.
MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler – Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonlarına, Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 11. maddenin Hukuk – Plan ve Bütçe –
Sosyal Hizmetler – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tarım ve Orman Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 12. maddenin Plan ve
Bütçe – Tarım ve Orman Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 11’i…
FATĠH TAġTAN: 11’i atladık sanki Sayın BaĢkan.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yok, oyladık.
MECLĠS BAġKANI: Oyladık 11’i.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık dediniz.
FATĠH TAġTAN: Ġmar’ı bir üst maddeye söyledik. 10. madde için Ġmar, Alaçık dedim BaĢkan’ım.
Alaçık diye dedik, 10. maddeyi Ġmar’a, ayrıca Ġmar’a, 11 Hukuk ve Bütçe diye yazmıĢsınız, ona da
uygun verdik.
MECLĠS BAġKANI: ġimdi tekrar düzeltiyorum.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, düzeltelim.
MECLĠS BAġKAN: Bir dakika, bir müsaade buyurun.
FATĠH TAġTAN: Hayır, 11’de Ġmar yok.
MECLĠS BAġKANI: Bir müsaade buyurun, bir müsaade buyurun, bir yanlıĢ anlaĢılma yok ama
maddeler kaydı herhalde. 10. maddeyi oyladığımızda Ġmar dememiĢtiniz, 11’i algıladık. O zaman
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Ģöyle mi düzeltiyorum; 10. maddenin Hukuk – Plan ve Bütçe ve Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonlarına gönderilmesini öneriyorsunuz?
FATĠH TAġTAN: Doğru, doğru.
MECLĠS BAġKANI: Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 10. maddenin Hukuk – Plan ve Bütçe –
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi 11?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları, Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun, uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 11. maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk –
Sosyal Hizmetler Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi 12?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Tarım ve Orman Komisyonları.
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Evet, 12. maddenin Plan ve Bütçe – Tarım ve Orman Komisyonlarına
gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 13?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları.
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 13. maddenin Hukuk – Plan ve Bütçe
Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir.14?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 14. maddenin Hukuk Komisyonuna
gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 15?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 15. maddenin Plan ve Bütçe – Hukuk
Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. 16?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 16, 17, 18, 19 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
MECLĠS BAġKANI: 16, 17, 18 ve 19. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna
gönderilmesini… Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Evet 16, 17, 18 ve 19. maddelerin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 20?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 20. maddenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre
ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 21?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Kültür ve Turizm Komisyonları.
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına
gönderilmesi uygundur. Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 21. maddenin Ġmar ve Bayındırlık –
Çevre ve Sağlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 22?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 22 ve 36 dâhil tüm maddelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna...

18
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 22 ve 36 dâhil, bu maddelerin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 37?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 37 ve 38 Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 37 ve 38. maddelerin Ġmar ve Bayındırlık
– Kültür ve Turizm Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 39?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 39, 40, 41, 42 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: 39, 40, 41, 42 Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu, Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 39, 40, 41 ve 42. maddelerin Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 43?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 43. maddenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre
ve Sağlık Komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 44?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu.
FATĠH TAġTAN: Uygun.
MECLĠS BAġKANI: Evet, 44. maddemizin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. BaĢkanlık
Makamından gelen baĢka önergemiz var mıdır arkadaĢlar? Var mı? Yok. Evet.
IV. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Değerli Meclis Üyeleri, BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon
Raporlarının GörüĢülmesi maddesine geçiyoruz. Burada da Komisyon Raporlarının madde
baĢlıkları halinde oylanması konusunda bir öneriniz olacak mı?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Efendim, zaten baĢtan madde baĢlıkları halinde oylansın demiĢtik hepsi
için.
MECLĠS BAġKANI: Bunu ayrıca oylamaya gerek yok diyoruz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS BAġKANI: Peki, doğrudur. O zaman, 1? Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Pardon, uygun bulunmamıĢ, oyçokluğu, oybirliği sonuçta uygun
bulunmamıĢ Komisyonlardan geldiği Ģekliyle.
FATĠH TAġTAN: Oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 1. maddenin Komisyon
Raporuna konu olan maddenin Komisyon Raporlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum;
kabul edenler, kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
FATĠH TAġTAN: Bir terslik var ama çok önemli değil.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun.
FATĠH TAġTAN: ġöyle ki; “Yani oyçokluğuna mı oybirliği veriliyor?” diye sorulabilir. Oybirliği
üzerinden gelen yani Hukuk, UlaĢım Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu üzerinden geldiği
Ģekliyle oylayabiliriz Sayın BaĢkan. Çünkü “Oyçokluğuna mı, oybirliği verildi?”
MECLĠS BAġKANI: Doğru.
FATĠH TAġTAN: “Oybirliğine mi, oybirliği verildi?” diye sonrasında bir soru oluĢabilir.
MECLĠS BAġKANI: Yani hangi Komisyondan geldiği Ģekilde?
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FATĠH TAġTAN: Bütçe.
MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam efendim, kabul ediyoruz, sonucu değiĢtirmiyor çünkü.
MECLĠS BAġKANI: 1. maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 2, 3, 4, 5 ve 6. maddelerin Hukuk Komisyonuna havalesi, Plan ve Bütçe
Komisyonuna da iadesini öneriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: 2, 3, 4, 5 ve 6. maddelerin Hukuk Komisyonuna iadesi…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Havalesi.
MECLĠS BAġKANI: Havalesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġadesi.
MECLĠS BAġKANI: Ġadesini talep ediyorsunuz.
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Uygundur, uygundur. 2, 3, 4, 5 ve 6. maddelerin Hukuk Komisyonuna
havalesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 ve 8. maddelerin de Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini, Hukuk
Komisyonuna iadesini istiyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 7 ve 8. maddelerin Hukuk Komisyonuna
iadesini…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS BAġKANI: Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Havalesini.
MECLĠS BAġKANI: Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul
edilmiĢtir. 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 9’dan itibaren Ģöyle geçelim, 53’e kadar, 9 ve 52 dâhil
diyelim aradaki tüm maddelerin Komisyondan geldiği Ģekliyle oylanmasını istiyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Anlamadım, 9 ve 52 mi?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 9 ve 52 dâhil, aradaki tüm maddelerin.
MECLĠS BAġKANI: Gündemi bitirdiniz siz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Yani...
FATĠH TAġTAN: Daha 53 var BaĢkan. Daha 53 var, onu konuĢuruz.
MECLĠS BAġKANI: 9 ve 52. maddeler, 52 dâhil.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Dâhil.
MECLĠS BAġKANI: Komisyonlardan geldiği Ģekliyle, Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Uygundur.
MECLĠS BAġKANI: Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 53?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN?
FATĠH TAġTAN: Grubumuz adına söz alacak arkadaĢlarımız var Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, 53. madde ile ilgili olarak, madde hakkında söz almak isteyen, AK
Parti Grubu Sözcüsü… Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
HAKAN YILDIZ: Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu 53. madde Konak
ilçe sınırlarındaki bir yerle ilgili bir konuydu ve oyçokluğuyla gelmiĢ bir konu. KeĢke bu maddeyi
tartıĢırken Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER burada olsaydı, çok arzu ederdim.
Çünkü kendisi bütçe görüĢmelerini yaptığımız 28 Kasım Meclisimizde aynen Ģu ifadeyi
kullanmıĢtı; “Benim bulunduğum, yönettiğim Belediyede ne rant, ne de Ģaibeye izin
vermeyeceğim.” demiĢti. Oysa biraz sonra teknik nedenleriyle açıklayacağım bu plan tadilatı
maalesef bir rant, maalesef bir Ģaibe, maalesef bir kamu zararı. Nedenine gelince; ben özellikle
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Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi arkadaĢlarımızdan Özan Bey’in, Ġlhan Bey’in hem
görüĢlerini, hem yorumlarını da merak edeceğim, ediyorum bu konuĢmamdan sonra ve dikkatli
dinlerlerse çok da memnun olacağım. Çünkü kendileri bu konuda hassas davranan Meclis
Üyelerimiz. Biz ne zaman bir konu hakkında eleĢtiri getirsek, genele dönüp bizi peĢkeĢ çekmekle,
rantçı olmakla itham ettikleri genel ifadeleri oldu geçmiĢ Meclislerde. Saygı duyduğum Meclis
Üyeleri, dikkatli Meclis Üyeleri. ġimdi bu konuda da ne diyeceklerini açıkçası çok merak
ediyorum. ġimdi Sayın BaĢkan, burası neresi? Konak sınırlarında Halkapınar Mahallesinde, bütün
Meclis Üyelerimizin anlaması için söylüyorum, Mahall Bomonti diye bildiğimiz projenin yanındaki
bir arsa. Bu arsa yaklaĢık 13.234 m² bir arsa ve bu arsanın 2018 yılında Konak Belediyesi, 3’te 1
ortağı. Konak Belediyesi ortağı olduğu bu arsayı, bu arsanın diğer 3’te 2 hissesi kime ait? Bir vakfa
ait. Vakıflara da hassas davranıyoruz bazen Meclislerimizde görüyoruz. Hangi vakfa ait? Bir
üniversite vakfına ait. BaĢkent Üniversitesi vakfına ait bir arsa. Peki, bu arsanın 3’te 1 hissesini o
dönemki Konak Belediyesi bir Meclis Kararıyla satıĢ kararı alıyor ve yaklaĢık 18 milyon liralık bir
bedelle hissesini satıyor. Bu planlarda, bir önceki planlarda ne var? Net inĢaat alanı tanımı var. Yani
inĢaat sektörünü bilenler bilir; “Emsal artı ilave balkonlar, açık alanlar, kapalı alanlar hepsi dâhil
olarak net 22.000 m² burada inĢaat yapabilirsin.” diyor. 22.000 m² inĢaat üzerinden de Konak
Belediyemiz yaklaĢık 7.300 m² inĢaat hakkını 18 milyon liraya satıyor. Buraya kadar herhangi bir
sorun yok. O dönem satın aldıktan sonra, ki satıĢ kararını Meclis Tutanaklarında borç bittikten sonra
tapu devri yapılacağı söylenmesine rağmen, yaklaĢık 1 ay sonra tapu devri de yapılıyor. Vadeli bir
satıĢ. Üzerine ipotek konuluyor ama tapu devri yapılınca doğal olarak müellif haline artık BaĢkent
Üniversitesi geliyor. Peki, bir önceki döneme ait bir durum bu ve bir plan tadilatı müracaatı
yapılıyor, 4 ay sonra. Aynı plan, aynı plan alanları, hiçbir değiĢiklik yok. 22.000 m² inĢaat hakkımız
birden 3,5 emsale çıkarılıyor. Bugüne döndüğümüzde, yani aynı tanıma döndüğümüzde, brüt inĢaat
alanı tanımına döndüğümüzde, yaklaĢık 56.000 m² bir inĢaat artıĢı. Yani 22’den 56.000’e
çıkarıyoruz, 33.000 m² bir inĢaat hakkı veriyoruz. Kime veriyoruz? Bir vakfa veriyoruz. Bu malın
3’te 1’i bir kamuya aitken veriyoruz. Bu plan tadilatı yapılacaksa, bu Belediye hissesi varken
yapılabilirdi; yapılmamıĢ. Bu Meclisi zan altında bırakmak istemiyorum. Ancak bir dönem önceki
Meclis bu 5000’lik planı yine AK Parti’nin muhalefetine karĢılık oyçokluğuyla oyluyor. Peki, ne
oldu? Konak’a geldi konu, yeni dönem oldu ve biz dedik ki; “GeçmiĢin bu günahını taĢımayalım,
evet burada bir kamu zararı vardır.” Aynı değerle yaptığınızda tam 32 milyon lira daha Konak
Belediyesinin para alması gerekiyor ve biz bu paradan feragat ettik. Aynı planda gittik, yeni bir plan
yapmadık. Ada bazında bir düzenleme yaptık. ġimdi ve bunu bütün uyarılarımıza karĢılık, maalesef
burada BüyükĢehir Meclisi’ne geldi ve yine baktığımız zaman BüyükĢehir’de Komisyon
toplandığında Ģöyle bir rapor yazıyor, diyor ki; “Ġmar planına uygun olarak emsal değerleri
yitirildiğinden…” ġimdi bölgede MĠA koĢullu adalar var, 3,5 emsal doğru ama burası planlanırken
hastane olarak planlanmıĢ ve 22.000 m² inĢaat alanı var diye yazılmıĢ. ġimdi biz, evet hastane
yönetmeliği açısından baktığınızda, 22.000 m² inĢaatta… Yatak sayısı hastanelerde ameliyathaneleri
belirler, ameliyathane sayıları da hastanenin gelirini belirler. Doğal olarak siz bu artıĢı yaptığınızda
bir vakıf üniversitesine inanılmaz bir değer getiriyorsunuz. Gerekçe kamu yararı. BaĢka vakıf
olunca zarar ama BaĢkent Üniversitesi olunca kamu yararı esas oluyor. Biz bu Mecliste Sayın
BaĢkan, Tınaztepe Üniversitesi’ne bir önceki dönemde tahsis edilen, geçici olarak, ĠZFAġ’ı
oybirliğiyle reddettik. Ġzmir Üniversitesiydi bu. Niye ona sahip çıkmadık? Niye Ankara’daki bir
üniversiteye sahip çıkma iradesi gösterdik, buraya göstermedik? Bizim itirazımızda temeli yatan
konu Ģudur, ki en son çıkan Yasa bu değer artıĢlarının, aradaki farkının %25 BüyükĢehir
Belediyesine, %25 Ġlçe Belediyesine, %25 Kentsel DönüĢüm Genel Müdürlüğüne, %25’in de
Hazineye yazılmak kaydıyla değer artıĢının ödenmesini emrediyor. Peki, gerekçede değiĢiklikte
böyle bir atıf var mı? Yok. Peki, bu planı, Hmax serbest olarak geliyor, teknik gerekçeleri ve rantı
konuĢtuk, Hmax serbestini de kaldırdık, bu Mecliste Hmax serbestini de tartıĢtık. Bunların da
olumsuzluğu noktasında görüĢler verdik. “1 Temmuz’a kadar ruhsat alırsa yapabilir.” diyor. ġimdi
ortada proje yok, plan askıya çıkacak, teknik arkadaĢlar burada. Yanında baca var, teĢkilli eser,
kurula gidecek. Statik Projesi, Betonarme Projesi derken zaten 1 Temmuz’a kadar bunun yetiĢme
Ģansı yok. ġimdi bir baĢka durum var; geçen Pazartesi günü tartıĢtığımız Çiğli’de, Hüsnü Bey’in
belki Meclis tarihinde daha önce de Milliyetçi Hareket Partisinden Osman Bey’in gösterdiği
Gruplarına rağmen aykırı ret oyu kullandıkları bir Oturumlar gerçekleĢtirdik. Çok demokratik bir
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tavırdı. Peki, o Çiğli’deki Meclisten gelen, oybirliğiyle gelmiĢ olan ve Komisyonlarından
oybirliğiyle geçmiĢ olan, bizim Komisyonumuza gelmiĢ olan ve Komisyon BaĢkanımız Ufuk Bey,
ki saygı duyduğum bir isim olmasına rağmen, talihsizce bir ifade olarak gördüm, dedi ki; “Kimseye
karĢı önyargımız yok ama çok yoğun oluyoruz, bize hatırlatsınlar.” Biz Meclis Üyeleri olarak
görevlerimiz Ġlçe Belediyelerimizle bu iletiĢimi kurmak ve ben Çiğli Meclis Üyesi falan değilim
ama gittim Çiğli’ye, bu konu üzerinde bir görüĢtüm ve Ģöyle bir durum var; orada yine ada bazında
bir uygulama var. VatandaĢlar toplanmıĢlar ve 4.500 m² inĢaat hakkını, 4.000’e düĢürmeyi kabul
etmiĢler. Yani 500 m² emsal azaltmıĢ vatandaĢ. DemiĢ ki; “4 katı toplayalım, 8 kat yapalım, 16
uygulamasıyla daha sonra çözeyim, bedelsiz terklerimi yapayım, Çiğli Belediyesi yol
kamulaĢtırmasından kurtulsun.” Bu, Mecliste reddoldu. O Meclis’te 500 m² azalma reddoluyor, bu
Meclis’te Ģu an biz 33.000 m² bir hisseyi, artıĢı oyluyoruz. ġimdi bu çeliĢkiyle baktım, o raporu da
aldım Meclisten ve bu diyor ki gerekçesinde; “Yükseklik açısından siluetin bozukluğu…” Yine bir
resim çekecektim, gösterecektim, sonra adım resim çekiyor, gösteriyora çıkıyor Sayın BaĢkan, onu
yapmak istemedim. KarĢısı 8 kat Sayın Komisyon Üyelerim; yani 8 kat… Yani Ģimdi ne alaka
Hakan YILDIZ için Çiğli? Ben Ġzmir’in BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesiyim, Konak ilçesinden
geldim. CHP’li bir Belediye, siz de CHP’li bir belediyesiniz. Orada vatandaĢın sorununu çözmek
esas. Bize Pazartesi günü kentsel dönüĢüm sunumu yaptılar. Ġzmir’in, Ġzmir’in yapı stoğunun ne
kadar problemli olduğunu gördük. O arsanın etrafındaki binaların ne kadar sıkıntılı olduğunu bir
gidip görmelerini istirham ediyorum ve reddettik. Ama ne hikmetse, Konak’a ait olmuĢ olan bir
yere, Ġzmir’de yoktur, bana göstersinler, böyle bir emsal artıĢı nereye verilmiĢ? ġimdi vicdan
sohbeti yapmıĢtık ÇarĢamba günü. Plan ve Bütçe Üyemiz Bülent Bey dedi ki; “CHP’li
ArkadaĢlarımızın her biri vicdanlı.” Ġnanıyorum. Buna da saygı duyuyorum ama ben bir Meclis
Üyesi olarak partimin dıĢında Ģu tavrı bekliyorum; vicdan dediğimiz Ģey eylemle olur, söylemle
değil Sayın BaĢkan. ġimdi biz vicdanen bakalım. Konak’ın 30 milyonunu, BüyükĢehir’in yeni
yasayla pay alacağı yaklaĢık 7,5-8 milyonluk kaynağı bu Mecliste reddediyoruz ve hediye ediyoruz.
Kime hediye ediyoruz? Bir üniversiteye hediye ediyoruz. Yarın bu üniversite, devletin malı değil.
Yarın burayı satabilir. BaĢka bir yere devredebilir. Neye göre devredecek? Satın aldığı 22.000 m²’ye
göre mi devredecek? Yoksa yeni yaptığımız, bu plan tadilatıyla çıkardığımız 56.000 m²’ye göre mi
devredecek? Sorarım. Doğal olarak 56.000 m²’ye göre devrettiğinde “Ben buranın 3’te 1’ini de
18 milyon liraya almıĢtım, ben bu hisseyi de 18 milyona satayım mı?” diyecek. Yoksa yeni bir
değer mi tespit edecek? ġimdi yatırımcının önünü açalım. Burada bizim durduğumuz konu Ģudur;
açık ve net, Ġzmir’de, Özan Bey’in ifadesiyle “Bir peĢkeĢ çekme” vardır. Bu ifadeyi bu Meclis’te
biz kullanmadık. Bu Meclis’te bu ifadeyi, ÇeĢme planlarıyla ilgili kullanıldığında, bir ertesi gün
geldiğimizde aynen Ģunu söyledim; dedim ki ağabey, bilgiyi doğru yakalayalım. PeĢkeĢ dediğiniz
kamulaĢtırma alanına konu olan dediğiniz yerler 190 hektar, tüm alanın %1,9’u. Geçen, Sayın
BaĢkan, Bakan Bey’le sunumda Grup BaĢkan Vekilimizle ben de vardım. O 190 hektarın içerisinde
de yaklaĢık 100 hektarı denizde kalan parsel, ilk 50’de kalan parsel. Demek ki, ÇeĢme’yi 12 ay
turizme taĢıyacak projeyi incelemeden, bakmadan, araĢtırmadan hayır duygusu veriyoruz. ġimdi
ben çok açık ve net, hesap ortada bunun karĢı görüĢü varsa arkadaĢlar söylesinler. Burada BaĢkent
Üniversitesi’nin sahip olduğu bu parsele, biz 22.000 m²’den alıp 55.000 m²’ye çıkardık mı,
çıkarmadık mı? Sorum, 1. sorum; 2, bu tarz bir artıĢı, bırakın azalmayı niye Çiğli’ye çok gördük?
Dediler ki “gelmediler” ve öğrendim, esasında ilgili Bürokrat ArkadaĢlarımız hem Komisyon
BaĢkanımıza, hem Komisyon BaĢkan Yardımcısına daha önceden görüĢ de vermiĢler. Ben burada
bir Çiğli tartıĢmasının tarafı olmak istemiyorum ama iki tane dosyaya baktığımızda çeliĢkilerin açık
ve somut olarak ortada oluĢu üzerinden bu Meclisin takdirine bırakıyorum, Konak’ın ve yeni
yasayla BüyükĢehir’in bu kaybına evet demeyelim. Tekrar bunu Komisyonlara yollayın, ilgili
maddeye atıfta bulunarak değer artıĢını bu firma ödesin. Evet, hastane yapacaksa bu değer Ġzmir’e
de gelsin ama kamunun malı göz göre göre bu Meclis’te heba edilmesin. TeĢekkür ediyorum Sayın
BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. Sayın Ufuk Bey buyurun. Ondan sonra Sayın
BaĢkan’ım size vereceğim, buyurun Ufuk Bey.
UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan, öncelikle Ģu hususa dikkat çekmek istiyorum; ben Meclisimiz
açısından talihsiz bir kelime olarak gördüğüm bu peĢkeĢ çekmeyi kesinlikle reddettiğimizi ve hatta
tutanaklardan çıkarılması gerektiğini düĢünerek, BaĢkanımızın takdirine sunuyorum. Tabii Bülent
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arkadaĢımız çok süslü cümlelerle olayı ifade etmeye çalıĢtı ve Çiğli örneğini verdi. Konunun özüne
dönmek açısından, öncelikle Çiğli için bir, birkaç Ģey söylemek istiyorum…
MECLĠS BAġKANI: Hakan Bey, Hakan Bey.
UFUK YÖRÜK: Pardon, çok özür dilerim.
MECLĠS BAġKANI: Evet, tamam, buyurun.
UFUK YÖRÜK: Çiğli’de bizim reddettiğimiz olay parsel bazlı bir plan değiĢikliğinin, ada bazlı bir
plan değiĢikliğine dönüĢtürme amacıyla reddettiğimiz bir konu. Nitekim oradaki sorunu biliyoruz,
sorunu da anladık ama sorunun çözümü için ada bazlı bir plan değiĢikliğiyle çözülmesinin daha
doğru olduğunu ifade ettik. Nitekim Çiğli Belediyesi’nin bürokratlarıyla yaptığımız toplantıda
kendileri de bu durumu kabul etti ve bir sonraki gerekli hazırlıklar yapıldığında bu Meclisinin
huzuruna tekrar o konu gelecek. O konudaki durumla Ģu an gündemimizde olan BaĢkent
Hastanesi’nin durumu kesinlikle ve kesinlikle bire bir aynı değildir. Çünkü o karĢılaĢtırmayı kabul
etmemek gerekiyor. Bizim Ģu an Meclis’te görüĢtüğümüz konu ne? Bir vakıf mülkiyetinde olan bir
alanın, plan değiĢikliğini 1/1000 ölçekte yapıyoruz. Yani daha önce 1/5000’lik Plan Uygulamaları
geçmiĢ, Ģu anda yaptığımız iĢ 1/1000’lik bir plan değiĢikliği ve ben emsal artıĢına iliĢkin iddiaların,
bugünkü bu Meclis Gündeminde kesinlikle yer almaması gerektiğini, çünkü emsallerin 1/5000’lik
Planlardan geldiğini de öncelikle belirteyim. Buradaki süreç nasıl iĢlemiĢ planlama açısından?
Burası gerçekten bir konut alanıymıĢ. Konut alanıyken, imar adalarının birleĢtirilmesi sonucu bir
hastane alanı yaratılmıĢ ve bu hastane alanı, kamusal bir hastane alanıdır, kamu alanıdır. Bu hastane
alanı, yeni kent merkezine dâhil edilen bir süreç yaĢamıĢ. Yeni kent merkezinde biliyoruz emsaller
3,5 olarak belirlendi, farklı bir yapılaĢması var. Yeni kent merkezine dâhil olduktan sonra emsal,
plan değiĢikliğinde de aynı Ģekilde kalmıĢ. Yani emsal, konuttaki emsali korumuĢ. 3,5 emsale
5000’lik Plan Tadilatına da 2018 yılında karar verilmiĢ. Bu kararın verilme süreci tabii ki bugün
olduğu gibi dikkat çekmiĢ. Konu, ġehir Plancıları Odası tarafından yargıya taĢınmıĢ. Burası çok
önemli. Yargıya taĢınan bu olayda yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmuĢ. Mahkeme
yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢ. Daha sonra gerçekten mahkemelerce kabul gören,
geniĢ bir bilirkiĢi heyetiyle konu detaylı olarak incelenmiĢ ve bilirkiĢi raporu da elde edilmiĢ. Biz
biliyoruz ki, idare mahkemelerinde bilirkiĢi raporları hükme esas alınan raporlardır ve Ģu an
elimizde bulunan rapora göre; biraz önce sürecini sıraladığım, ifade ettiğim planlama sürecinin
birebir, birebir Ģehircilik ilkelerine uygun olduğu ve herhangi bir iptale konu veya aykırılık
bulunmadığını çok detaylı bir Ģekilde Ģu an elimde 24 sayfada ifade etmiĢ. Yani bilirkiĢiler demiĢ ki;
Ģu an bizim tartıĢtığımız konunun haricinde, konunun, planlama sürecini bütün 1/25000’lik
Planlardan bugüne kadar almıĢ Meclis Kararlarını değerlendirmiĢ ve bu değiĢikliğin kesinlikle
uygun olduğuna karar vermiĢ. Yani biz, biz bugün 1/1000’lik Planları tartıĢırken, Meclis Üyesi
ArkadaĢımın dile getirdiği Ģekilde 2018 yılına döndüğümüzde dahi, 2018 yılına döndüğümüzde
dahi, 2018’de yaĢanan planlama süreçlerinin de hukuka uygun olduğunu bir nevi bilirkiĢi
raporlarıyla da ve bu bilirkiĢi raporlarına dayanak olacak bundan sonraki karar sürecinde de
mahkeme eliyle görmüĢ olacağız. Bu konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Biz, bugün bu
Mecliste 1/1000’lik Planları uyguluyoruz. Bizim Komisyon olarak Raporumuzda yer alan ifade
aynen Ģu; Hakan arkadaĢımın dediği gibi, “Ġmar planına uygun emsal değerler getirildiğinden” bu
cümleyi kullandık biz raporumuzda. Raporumuzda bu cümleyi kullandık ve kararımıza gerekçe
yaptık. Bu gerekçenin, imar planına uygun emsal değerler getirildiğini ifade ediyoruz. Yani biraz
önce saydığım mahkeme sürecinde de kabul edilmiĢ, eski 1/5000’likten gelen emsal değerler, artık
tartıĢma konusu. Mahkeme kararı olmasaydı dahi veya bilirkiĢi raporu olmasaydı dahi, mahkemenin
yürütmeyi durdurma kararı olmasaydı dahi, yürütmeyi durdurma kararını reddeden kararı olmasaydı
dahi, biz bugün Meclis olarak hangi çalıĢmayı yapmamız gerekiyor? 1000’lik Plan çalıĢmasını
yaparken, 1/5000’lik Planların değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak o zaman
yasaya aykırı, o zaman uygulamaya aykırı bir iĢlem yapmıĢ olacağız. Biz Komisyon olarak konuyu
çok boyutlu ele aldık. Üst ölçekli planlara birebir, birebir uyum gösterdik hatta ve hatta kendi
aramızda “acaba” dedik “bu denli önemli bir konuda mahkeme kararını bekler miyiz, beklemez
miyiz?” tartıĢmalarını dahi yaptık ama elimize gelen bu kapsamlı bilirkiĢi raporu üzerine de
tereddütsüz bu kararı 1/5000’lik Planlara uygun Ģekilde Meclisin görüĢüne sunduk, arz ettik. Değer
artıĢ konusu var, tabii özellikle altını çizmek istiyorum, buradaki hastane alanı, kamusal hastane
alanı. Yani özel hastane alanı değil. Buranın Ģu an mülkiyetinde bulunan vakıf, bir kamu yararına
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vakıf. Yani bir kamu tüzel kiĢiliğine sahip bir vakıftan bahsediyoruz. Alanın, kamusal bir alan
olması ve sahibinin de kamu yararına tabi bir vakıf olması, kamu tüzel kiĢiliğine sahip bir vakfın
olması nedeniyle değer artıĢı, biraz önce ifade edilen düzenlemelerin tamamen dıĢında kalmaktadır.
Bu bilgiler ıĢığında Sayın Meclise, Komisyonumuzun bu konuyu çok yönlü ele aldığını ve kentimiz
için yararlı olduğunu, üst ölçekli planlarına uyumlu olduğunu ifade eder, saygılar sunarım.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim Ufuk Bey. Buyurun Sayın BaĢkanım.
ABDÜL BATUR: Sayın BaĢkan’ım, Çok Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, konuyla ilgili teknik
bilgileri Komisyon BaĢkanımız gerçekten çok iyi izah etti. Özellikle bu konu, geçmiĢ dönemde de
olsa bu konuya sahip çıkmak bizim görevimiz, bir kere öyle bakıyoruz konuya. 13/08/2018 tarihli
BüyükĢehir Meclisinden çıkan karar neticesinde, BüyükĢehrin bir üst ölçekli plan, yani 5000’lik
Planı yaparak Konak Belediyesi’ne göndermiĢ, Konak Belediyesi de bu üst ölçekli plandaki notlara
uygun olarak kendi Meclisinden bu kararı çıkarmıĢ. Az önce Ufuk Bey’in de ifade ettiği gibi, bu
özel bir Ģahsın, özel bir kiĢinin yeri değil. Burası bir vakfın yeri. (SALONDAN: Özel bir vakfın.)
Özel bir vakfın yeri yani diğer vakıflara, sizin vakıflar var ya, o vakıflara benzemeyen bir vakıf ama
bu yani bu farklı bir vakıf, yani vakıf ayırmıyoruz biz. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar lütfen.
ABDÜL BATUR: Biz lejant notu neyse, plan notu neyse, bu iĢleri de biraz biliriz… Bu konu da
zaten mahkemeye gitmiĢ bizden önce ve mahkeme bu konuyla ilgili az önce Ufuk Bey’in dediği
gibi bilirkiĢi raporlarıyla, bilirkiĢi raporlarına dayandırarak doğru kararları vermiĢ, biz o mahkeme
kararlarını da uygulamıĢ olduk. ġimdi biz, bu tür Ģeyleri Hakan Bey bizim Mecliste de çok güzel
böyle anlatır saatlerce, biz de dinliyoruz. Geçtiğimiz günlerde… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tabii güzel anlatıyor yani…
MECLĠS BAġKANI: KarĢılıklı konuĢmayalım Sayın BOZTEPE lütfen ne olur. Buyurun, Sayın
BaĢkan’ım buyurun.
ABDÜL BATUR: Evet, Ģimdi burada Sayın Hakan YILDIZ, bizim Mecliste de anlattı bunu.
Kendisine anlattık. Diğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarımıza da anlattık. Neticede Meclis buna karar
verdi. Ben, Hakan, Sayın Hakan YILDIZ’ın da iĢte bizim bu meĢhur “Konak’ın kalbine saplanan
hançer” dediğimiz bir gökdelen projesinde saatlerce sunum yaptığını düĢünüyorum. Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımız bilirler, saatlerce sunum yapıp, o gökdelenin orada olması gerektiğini ve kente
böyle bir yatırımın çok önemli olduğunu, silüetin bozulmayacağını, öyle, paftalarla gelip Meclise
bu konudaki görüĢlerini ve gerçekten de bu binanın kent için çok yararlı olacağı konusunda
görüĢleri olduğunu biliyor herkes. Bizim Meclis Tutanaklarına bakarsanız görürsünüz. Onun için
Hakan Bey’in bazı konulardaki tutarlı ve tutarsız noktalarına ben burada cevap vermek
istemiyorum. Ben Konak Meclisinde onun cevabını kendisine güzel bir Ģekilde veririm. PeĢkeĢ
çekmek, bilmem ne bunlar zaten ne geçmiĢ dönemdeki BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’mızın, ne bu
dönemdeki BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’mızın, ne bu BüyükĢehir Belediyesindeki Cumhuriyet
Halk Partisi Gruplarının bileceği iĢler değil. Bizlerin bileceği iĢler değil bu iĢler. Bu peĢkeĢ
kelimesini kendilerine zaten iade ediyorum. Bu konu zaten Ġmar Komisyonunda gayet güzel bir
Ģekilde tartıĢılmıĢ. Hukuki gerekçeleri var, kamu yararına yapılacak bir yatırım ve bu hastane
yapılacak alan içinde, çok yakın yerinde yine bir hastane yapılıyor Ģu anda. Aynı emsalle yapılıyor,
aynı emsalle yapılıyor, bitmek üzere. Oturma raporunu vereceğiz yakında. Hani farklı bir Ģey
verilmemiĢ. 5,5 emsal verilmemiĢ, 6 emsal verilmiĢ. O hastaneye hangi emsal verildiyse, bizden
önceki dönemde arkadaĢlarımız bunu böyle takdir etmiĢler. Kente yarar getireceğini düĢünerek
getirmiĢler. Bu konuda özellikle Ġmar Komisyonundaki arkadaĢlarımıza teĢekkür ediyoruz. Kent
için yararlı bir çalıĢma olacağına inanıyoruz, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim. Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim. Sayın
ÇAĞLAYAN’a vereceğim, sonra size. Buyurun Sayın ÇAĞLAYAN, buyurun.
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN: Sayın BaĢkan, bizim Çevre Komisyonuna, Çevre ve Sağlık
Komisyonuna bu geldi ve biz bunu gerçekten biz de baĢka konulardan herhâlde daha fazla bir
özenle bunu inceledik. Çünkü olay da bir vakıf olayıydı ve hastane olayıydı. Hastane bizim iĢimize,
iĢ alanımıza giren, çalıĢma alanımıza giren bir konuydu. Konu, vakıf ve vakfın yapacağı hastane ve
elbette kamu yararı esas olan, ki bu hastanelere özel değil bunlar. Biz… Devlet istediği zaman el
koyuyor. Hep bir yığın vakıflara el koymuĢtur devlet zaruri, çeĢitli nedenlerle. Bu mümkündür. Bu,
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bu Ģansa sahiptir. ġimdi biz buna Çevre olarak, Çevre Komisyonu tamamen teknik bir Komisyon
yani bütün, siyaset üstü Komisyon ve bütün arkadaĢlarla da gerçekten bu konular da siyaset üstü
olduğu için hiçbir sorunumuz Ģimdiye kadar olmamıĢtır çünkü konu çevre ve sağlık. BaĢka da…
Objektif kararlar veriyoruz. Bu konu konuĢulurken hemen aradım ben hastane… Bu bizim 200
metre ileride yani bugün konuĢtuğumuz konunun 200 metre ilerisinde yapılan hastanenin durumunu
öğrenmek istedim. “Ne kadar?” dedim “3,5 emsal” dediler. Ben bu emsallerden falan da anlayan
biri değilim. “Bu ne kadar yapılacak?” dedik bizimkisi. Bizim dediğim incelediğimiz, bizimkisi
dediğim incelediğimiz konu; “o da 3,5” dedi. Arada 200 metre var. Eğer, bir ayağı, 300 metre…
Eğer o orada dururken, buna eğer izin verilmemiĢ olsaydı herhalde vicdanımız sızlardı. “Bu iĢte bir
usulsüzlük var.” derdik eğer verilmemiĢ olsaydı buna. Onun için hem konunun hastane boyutundaki
duyarlılığı, beni o ilgilendiriyor, tabii… Sevgili Hakan KardeĢimin söylediklerini, ben çok fazla bu
konulardan, imar konularından anlayan biri değilim ama benim anladığım bir Ģey var; bu objektif
bir gözle baktığımda, bir; sağlık nedeniyle gerekli olan bir yatırım yapılıyor. Ġki; çevre konusunda
herhangi bir engeli yok. Üç; zaten 200 metre ilerisinde aynısı yapılmıĢ ve izin verilmiĢ. O zaman
buna izin vermemek büyük haksızlık olur diye düĢünüyorum. Onun için yapılan yatırımın doğru
olduğuna inanıyorum, yapılan iĢlemin doğru olduğuna inanıyorum, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Evet, buyurun Sayın TAġTAN.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, Ģimdi tabii çok donanımlı, teknik insanlar
konuĢtu bu konu hakkında bilgi sahibi olan. Ben olayı biraz daha sadeleĢtirmek istiyorum
müsaadenizle. KonuĢulan konu, en azından benim anladığım kadarıyla, “Burada neden emsal artıĢı
yapıldı?” diye kimse bir Ģey sormadı ya da “Bu hastanenin 200 metre ilerisinde bir hastane de bu
emsale sahip midir, değil midir, burada hakkaniyet sağlandı mı, sağlanmadı mı?” diye de kimse bir
Ģey sormadı. Benim anladığım kadarıyla sorulardan bir tanesi çok net bir biçimde Ģu Sayın BaĢkan;
Konak Belediyesi, sahibi olduğu bir parseli, bir hisseyi, belli bir emsal karĢılığında, o günkü emsal
değeri ve rayici karĢılığında satıĢını gerçekleĢtiriyor, akabinde sattığı kurum, kiĢi, her neyse,
müracaatını yapıyor ve buranın değerini yükseltiyor aynı kurumdan. Bu neye benziyor?
BüyükĢehir’in malı var, zaman zaman da satıĢını yapabiliyoruz. Sattığımız bir parselin, piyasa
rayici 3 lirayken satıyoruz vatandaĢa, vatandaĢ da alıyor bir sorun yok. Sonra vatandaĢ kuruma
müracaat ediyor, piyasa değerini 10 liraya çıkartıyor. Neden biz 10 liraya kendimiz çıkartıp
satmıyoruz Sayın BaĢkan? Soru buydu. Soru; “Burası hastane mi, kamu yararı mı, vakıf senin mi,
ötekinin mi, ben mi iĢleteceğim, kamu yararı var mı, hizmet mi alacak?” değil ki bu. Bunlar olsun
zaten. KeĢke bu tip yerlere daha fazla imkânlar sağlansa. Ama mesele burada bu artıĢ. Biz Ģimdi ilk
baĢta bunları Gündeme getirdiğimiz zaman Sayın Komisyon BaĢkanımızın Ģöyle bir ifadesi oldu.
Dedi ki; “bunlar iddia.” Ama cümlesinin sonunu Ģöyle bitirdi; “bunlar olmuĢ ama biz öyle
bakmıyoruz.” ġimdi iddia mı, olmuĢ mu? Eğer olmuĢsa ve bitmiĢse biz burada bunu
konuĢmuyorsak, yine benzer bir konuyu yine Konak ilçesinde burada konuĢtuk. Yine bir yerin,
benzer bir yerin burası gibi yükseklik serbesti olan bir baĢka yerin konusu Gündemimize geldi.
Sayın Komisyon Üyelerimiz karar verdi, Meclise geldi; buna rağmen iade edilip geri çevrildi, ki
oranın ön izinleri alınmıĢtı bile. Dolayısıyla burada geçmiĢ, geçen bir Ģey yok, biten bir Ģey yok.
Dilenirse az evvel öneriler… Konak Meclis Üyemiz Hakan Bey, teĢekkür ediyoruz dersine de iyi
çalıĢmıĢ, iftihar ederiz, getirmiĢ, anlatmıĢ. BaĢkanın da iftihar etmesi gerek. Sonuç itibarıyla bunu
bu Ģekilde ortaya koydu. Bizler de bilgilendik. ġimdi diyoruz ki; burada kamunun malı, kamunun
parası bir baĢkasının cebinde değerlenmesin, kamunun cebinde değerlensin. Bununla ilgili olarak ne
yapabiliriz? Buna bakalım. Sonra hastanemiz, dileriz ki daha güzel olur, dileriz ki daha büyük olur,
dileriz ki daha çok insana hizmet verir. Bunlar baĢka konular Sayın BaĢkan. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Sağ olun. Buyurun Sayın Özan Bey.
ÖZAN PARLAR: Özan PARLAR, Güzelbahçe. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben her ne
kadar Konak’ta olmasam da bu araziyi 20 yıl öncesinden biliyorum. Zübeyde Hanım Hastanesi
açılmıĢtı KarĢıyaka’da. Çok güzel, pilot bir uygulama baĢlattı. Bu araziyi de o zaman BaĢkent
Üniversitesi aldı. O günkü imar durumudur Ģu önceki imarı buranın. Ancak bir bölge düĢünün bu
bölge de bir MĠA’lar yapılıyor ve bölge planları yapılıyor. Bölge planlarında, konut imarı olarak da
3,5 emsal veriliyor, konut imarı olarak. Kamusal faydası olan, kamusal yararı olan bir hastane, bir
eğitim kampüsü bu tür bir Ģey yapıldığında eğer ki orada konutları 3,5 emsal verirken burada daha
düĢük bir emsal verilmesi doğru mudur, değil midir? Bir de tersten bakmak gerekiyor buraya. Bu
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rant mıdır, değil midir? Rant nedir? PeĢkeĢ nedir? Bunlara gelecek olursak arkadaĢlar rant; bilinçli
olarak bir Ģeyin değerini, 1 liradan 1000 liraya çıkarmaktır. ÇeĢme’de yapılan hem ranttır, hem
peĢkeĢtir. Nedendir? Köylü vatandaĢın elinden siz 1 liraya aldığınız araziyi, daha sonra plan yapıp
orada baĢka bir yabancı yatırımcılara 1000 liraya vereceksiniz. Biz oranın turizm bölgesi olarak
geniĢlemesini veya planların ne yapılacağı konusunda Ģu an bilgimiz olmadığından dolayı o konuda
yorum yapmıyoruz. Ancak burada rant ve peĢkeĢ konusunun tekrar üstüne basarak, üzerinde
duruyorum. Nedir rant ve peĢkeĢ? Geçtiğimiz ay Kiraz’dan bize gelen bir plan vardı. Planda,
arsaların konut, dört katlı konut imarlı adayı yolu ilhak ederek, yolu da konut adasının içine dâhil
etmek istenmiĢti. Komisyonlarımızdan oybirliğiyle geçti. Milliyetçi Hareket Partili ve Adalet
Kalkınma Partili üye arkadaĢlarımız da oybirliği ile kabul ettiler bunu. O anlamda da kendilerini
Ģahsında da teĢekkür ediyorum. Nedir arkadaĢlar rant ve peĢkeĢ? TOKĠ, kentsel dönüĢüm yapıyor.
Kentsel dönüĢüm ne için yapılıyor? Daha sağlıklı konutlarda Türk halkı yaĢasın diye yapılıyor.
Neden yapılıyor? Dar gelirli insanlar, o namüsait koĢullardaki konutları daha modern, sağlıklı,
depreme dayanaklı, konforlu konutlarda yaĢasın diye yapılıyor; teorisi bu. Ancak ne yapıyorsunuz?
Yaptıklarınız, örnekleriniz görünüyor ki boĢ arsaları alıyorsunuz, boĢ arsalara imar planı
yapıyorsunuz, imar planı üzerine lüks konutlar yapıyorsunuz, lüks konutları da büyük paralara
satıyorsunuz. Birilerini zenginken daha zengin yapıyorsunuz. Yeni bir Türk burjuvası yarattınız.
Bunun nedeni sadece konut ve inĢaat sektörüdür arkadaĢlar. Lütfen doğruya doğru diyelim, yanlıĢa
yanlıĢ diyelim. Bakın yanlıĢ yolda ilerliyoruz. ĠĢte bu yanlıĢ yolda ilerlememizi bundan sonra
durduralım. Gelin siz de bu ranttan, peĢkeĢten nemalanlara destek vermeyin diyorum, teĢekkür
ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyoruz, sağ olun. Buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
ġimdi tabii uzun uzun esasında teknik olarak konuyla ilgili Gruptaki Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız
gerekli bilgileri verdiler. Aslında tartıĢılan konunun ne olduğunu bir kez daha dile getirmek
istiyorum. Emsal üç buçuk, dört buçuk, beĢ buçuk… Mesele emsal değil. Meselenin emsal
olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda söz alan hatip arkadaĢlarımız da çok iyi biliyor.
Ama ortada bir hatanın ve yanlıĢın olduğunu gördükleri için, mesele emsalmiĢ gibi bir algı ortaya
konulmaya çalıĢılıyor. ġimdi bir eleĢtiri yaparken, elbette ki bilgiye dayalı eleĢtiri yapılması gerekir.
Burada elimizde veriler var mı? Var. Burada, önceki dönemde ya da bu dönemde hiç fark etmez...
Önceki dönemde, Konak Belediyesine ait olan bir gayrimenkulün satıĢı yapılmıĢ ve hemen
arkasından kısa bir süre sonra aynı Konak Belediyesinde birtakım teknik çalıĢmalarla satılan alanın
değeri artmıĢ. (SALONDAN: BüyükĢehir Belediyesi, Konak değil.) BüyükĢehir Belediyesinde ya
da Konak Belediyesinde fark etmez. Netice itibarıyla ortada bir değer artıĢı var. Bu değer artıĢı, siz
ister kamu yararına vakıf deyin, ister kamu yararına Ģahıs deyin, ister Ģunu deyin, bunu deyin,
ortada bir rant var ve bu rant kamunun cebinde değil. Bu rant baĢka birinin cebinde. Biz bunun
engellenmesini istiyoruz. Bunu biliyoruz, bunu görüyoruz. Bunu sizler de görüyorsunuz, buradaki
bütün arkadaĢlarımız da görüyor. Bu rant, bu rant olacak ise, bu rant olacak ise, bu değer artıĢı
olacak ise; bu Konak Belediyesinin ya da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin kasasına girsin diyoruz.
Yani kamunun kasasına girsin diyoruz. Yani Ġzmirlilerin cebine girsin diyoruz. ġimdi hal böyleyken,
teknik olarak o bölgede 3,5 emsal varmıĢ, biz de 3,5 emsal verdik, bu meselenin teknik boyutudur.
VatandaĢı, vatandaĢı bu teknik bilgilerle boğmaktır. Ben çok net bir Ģekilde söylüyorum; burada bir
rant var ve bu rant vatandaĢın cebine değil, oradaki herhangi bir vakfın cebine giriyor, mesele bu.
Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz bu. Dolayısıyla burada biz bilgiye dayalı bir eleĢtiri yapıyoruz.
ġimdi bununla ilgili bir mahkeme kararı var mı? Yok. Dava açılmıĢ mı? AçılmıĢ. Kim açmıĢ? ġehir
Plancıları Odası açmıĢ. ġimdi burada yeni bir tartıĢma konusu elbette ki açmayacağım ama ġehir
Plancıları Odasının açmıĢ olduğu Ġzmir ile alakalı davalarla ilgili baĢka bir oturumda uzun uzun
konuĢuruz. Ortada bir bilirkiĢi raporu var. Eğer biz bilirkiĢi raporlarına karĢı, bilirkiĢi raporlarıyla
karar vereceksek, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerini hiçe sayalım, beklemeyelim kararlarını.
ABDÜL BATUR: Mahkeme kararı da var.
ÖZGÜR HIZAL: Mahkeme kararı yok Sayın BaĢkan. BilirkiĢi…
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, karĢılıklı konuĢmayalım, söz vereceğim. Buyurun Sayın HIZAL.
ÖZGÜR HIZAL: Yürütmeyi durdurma kararıyla da, yürütmeyi durdurma kararının verilmemiĢ
olması bir mahkemenin esasa iliĢkin vermiĢ kararı bağlamadığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz.
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Bunu hukukçu arkadaĢlar da çok iyi bilir. Elbette ki, elbette ki, elbette… (SALONDAN:
Yürütmenin kararı yoksa geçerli…)
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar bir dakika, bir dakika. Sayın HIZAL bir dakika.
ArkadaĢlar Sayın Hatibi dinleyelim. Söz vereceğim, cevap vereceksiniz buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Elbette ki, elbette ki mahkeme kararını beklemek zorunda değiliz. Bunu bir
avukat olarak, bir hukukçu olarak ben de söylüyorum. Ama mazeret olarak “elimizde bir bilirkiĢi
raporu var” diyor iseniz ve “bu bilirkiĢi raporu bizim görüĢlerimiz doğrultusunda verilmiĢ bir
bilirkiĢi raporu” diyor iseniz o zaman, o zaman Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi görevini yapmıyordur
zaten. GeçmiĢte bazı hatalar yapılıyor. Biz, bugün o hataları devam ettiriyoruz. Bize düĢen görev; o
hataları devam ettirmek değil, o hataları ortadan kaldırmak. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yetkisi
dâhilinde mi 5000’lik planları değiĢtirmek? Yetkisi dâhilinde. DeğiĢtirebilir miyiz? DeğiĢtirebiliriz.
Bunu daha önceki uygulamalarda gördük. Peki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bugüne kadar, bugüne
kadar 100000’lik Planlara bağlı olarak, 25000’lik Planlar yapmıĢ mıdır sürekli? YapmamıĢtır. Bunu
çok net bir Ģekilde görebiliriz. Ama iĢine geldiğinde 5000’lik Plan dolayısıyla 1000’lik Planı biz
ona göre yapmak zorundayız. Bu, bu halkı, Ġzmirli vatandaĢı yanlıĢ yönlendirmekten baĢka hiçbir
Ģey değildir. Biz burada tamamen bilgiye dayalı bir eleĢtiri yapıyoruz. Sayın BaĢkan’ım,
muhtemelen Hakan ArkadaĢımız bununla ilgili bir açıklama yapacak ama daha önceki tartıĢma
konusu, aslında bu birleĢimin konusu değil. Biz, orada o binanın yapılıp yapılmamasını tartıĢmadık.
Biz orada ilkesel bir tartıĢma yaptık. O bina yapılmıĢ, yapılmamıĢ, yükseklik vesaire bunların
hiçbirinin tartıĢmasını değil, yapılması gerektiği konusunda da tartıĢmadık. Biz orada Ģunu tartıĢtık;
“Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Belediye BaĢkanı ile Ġzmir’in en büyük Ġlçe Belediye BaĢkanı Konak
Belediye BaĢkanı arasındaki tartıĢma basın aracılığıyla olmaz.” dedik. Ġzmirle ilgili bir sorunu,
Ġzmirle
ilgili
bir
sorunu
Sayın
BaĢkan’ım…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar… Buyurun.
ÖZGÜR
HIZAL:
Sayın
BaĢkan’ım…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Cevap hakkı doğarsa siz cevap verirsiniz.
Ġzmirle ilgili bir sorunu, Ġzmirle ilgili bir sorunu; “gelin burada tartıĢın” dedik, Ġzmirle ilgili bir
sorunu “gelin baĢ baĢa tartıĢın” dedik. ġimdi gelelim ÇeĢme ile ilgili yapılan eleĢtirilere. Burada
çok kısa konuĢacağım.
MECLĠS BAġKANI: Lütfen.
ÖZGÜR HIZAL: Çok kısa konuĢacağım çünkü konumuz değil.
MECLĠS BAġKANI: Değil, evet.
ÖZGÜR HIZAL: Ama Ģu eleĢtiriyi yapacağım; ÇeĢme planlarıyla ilgili turizm alanlarıyla alakalı
Sayın Turizm Bakanımızın Ġzmir’e gelmiĢ olduğu programlarında, Ġzmir BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı Sayın Tunç SOYER, benim de o toplantıda olduğum bir sunumu hep birlikte dinledik.
Orada Sayın Bakan aynen Ģu ifadeyi kullandı; “Bu bizim taslak projemiz Sayın BaĢkan, bununla
alakalı siz çalıĢmalarınızı yapın ve bize sunun, bu konuda iĢ birliği yapmak istiyoruz.” dedi ve
Sayın SOYER de bundan çok memnuniyet duyduğunu, bununla alakalı da önümüzdeki günlerde
birtakım çalıĢmalar yapacağı konusunda orada bilgi verdi. Ama projeyle ilgili, dilerseniz bunları
çoğaltıp size de verebiliriz arkadaĢlar, projeyle ilgili detaylı bilgileri orada aldı. Ben Ģimdi Sayın
SOYER’den Ģunu beklerdim, çok açık söylüyorum; Pazartesi yapılan BirleĢimde, iki kelimeyle, iki
kelimeyle oradan almıĢ olduğu bilgileri Meclis Heyetine geçiĢtirmek Ģeklinde değil de, almıĢ
olduğu detaylı bilgileri ve doğru bilgileri buradaki Meclis Heyetindeki ArkadaĢlarımıza, özellikle
Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki ArkadaĢlara, Meclis Üyesi ArkadaĢlarına bu bilgiyi vermesini
isterdim. ĠĢte yanlıĢ bilgi üzerinden yapılan eleĢtiriler o zaman Ġzmir’de gerçekten olumsuz bir
algının ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. ġimdi burada çok doğru bir proje yapılıyor. Eksikleri,
fazlalığı bunları tartıĢalım diyoruz. Bunu Turizm Bakanımız dile getiriyor. Sayın BaĢkan bu noktada
memnuniyetini dile getiriyor, proje hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor, ama çıkıp, ama çıkıp
burada Meclis Heyetini bilgilendirmiyor. Bilgilendirmediği zaman kendi Meclis Üyesi çıkıp, ÇeĢme
Projesi’yle ilgili olur olmaz açıklamalar yapıyor. Ama biz Konak’taki mevzuyla ilgili, bugün
tartıĢtığımız konuyla ilgili bilgiye dayalı bir eleĢtiri yapıyoruz. Evet bir rant var ve bu rant, maalesef
kamuya gitmemiĢ, orada ister kamu yararına vakıf deyin, ister baĢka bir vakıf deyin, ne derseniz
deyin, o vakfın cebine gitmiĢ, o vakfın kasasına gitmiĢ, saygılar sunuyorum.
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MECLĠS
BAġKANI:
Peki
teĢekkür
ederim.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim, herkese söz vereceğim. Önce
bir düzeltme yapalım. Sayın AK Parti Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢımız, Tunç SOYER’in
bilgilendirme yapmadığını söyledi ama Meclis Tutanaklarına bakalım. (MUSTAFA ALPER
GÜLDALI: Yapmadı demedi Sayın BaĢkan.) (ÖZGÜR HIZAL: Kısa, kısa bir bilgilendirme…)
Kısa bilgilendirme… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Tamam. Ben de zaten kısa ve uzun demedim, ben de zaten kısa ve uzun demedim, kısa ya
da uzun, bir bilgilendirme yapıldı ama arkadaĢlar ama Sayın HIZAL dedi ki; “Özellikle Cumhuriyet
Halk Partili ArkadaĢlarıma bilgilendirme yapması iyi olur.” dedi. Cumhuriyet Halk Partili
ArkadaĢlara kendisinin de bu talebi, özel olarak bu bilgilendirmenin yapılmasının yararlı olacağını
düĢünüyor anladığım kadarıyla, Grupta da o bilgilendirme yapıldı. Tabii siz Grup Toplantımıza
girmediğiniz için…
ÖZGÜR HIZAL: Grupta yapıldı ama Grupta… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Hayır bir dakika, bir dakika… Bir dakika arkadaĢlar. Özellikle, özellikle
Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki ArkadaĢların sözünü ettiğiniz için bunu söyledim, yoksa
Meclis’te de kısa ya da uzun bir bilgilendirme yapıldı. Burada Değerli ArkadaĢlar, burada Değerli
ArkadaĢlar, Sayın Tunç SOYER’in, Sayın Tunç SOYER’in o görüĢmede de, o görüĢme öncesinde
de, bu bahsedilen henüz bir proje haline gelmemiĢ ÇeĢme tahayyülü ile ilgili olarak, Bakanlığın
ÇeĢme tahayyülü ile ilgili olarak söylediği Ģudur, söylediği Ģudur; biz Ġzmir’e ve ÇeĢme’ye
Hükümetimizin, Merkezi Hükümetin yapacağı yatırımlara karĢı değiliz. ÇeĢme’nin bir turizm
bölgesi olarak daha çok turist alabilecek, daha çok tesis sahibi olabilecek ve bir çekim merkezi, bir
cazibe merkezi haline getirebilecek her türlü plan ve projeye de varız, BüyükĢehir olarak bunu
destekleriz. Ama Sayın Bakan, Sayın Bakan kendisini davet edip, projeyle ilgili birinci elden bilgi
verinceye kadar da o planların içine Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tunç SOYER’in dâhil
edilmemesi kabul edilebilecek bir iĢ değildir, kabul edilebilecek bir iĢ değildir. Dolayısıyla orada,
orada, orada da söylediği söz Ģudur, basına da bu yansıdı zaten. Birlikte çalıĢacağız ama o projeyle
veya o tahayyülle ilgili, proje demeyeceğim, rezervlerimizin de olduğu birtakım… Benim aldığım
bilgilere göre, Sayın Bakan da bu konuda bunları görüĢmeye, bunları dinlemeye, bunlar
konusundaki bizim hassasiyetlerimizi ve önerilerimizi değerlendirmeye de amade olduğunu en
azından ben muttali oldum. Bilmiyorum yanlıĢ mıdır onu da söylerler. Burada o görüĢmeye katılan
sanıyorum siz vardınız. Sayın Buğra GÖKCE de o görüĢmeye katılan arkadaĢlarımızdandı, Genel
Sekreterimiz. Bu düzeltmeyi yapıp, Ġlhan Bey’e söz vereceğim sonra… Sayın BaĢkan’ım siz bir…
Kendinizle ilgili bir Ģey talep etmiĢtiniz, bir… Hani bir konu, karĢılıklı konuĢma olmasın diye bir
cevap hakkı mı?
ABDÜL BATUR: Ben… KonuĢtuktan sonra…
MECLĠS BAġKANI: Peki, o zaman Ġlhan Bey buyurun, Ġlhan Bey buyurun.
ĠLHAN DAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis, planlama konusundaki hassasiyetimizden bahsetti
Hakan Bey, evet tabii ki de hassasız.
MECLĠS BAġKANI: Sayın DAL, Sayın DAL özür dilerim bir dakika…
ĠLHAN DAL: Yok karĢılıklı olmayacak.
MECLĠS BAġKANI: Sayın DAL, Sayın DAL karĢılıklı olacağı için söylemiyorum baĢka bir Ģey
söyleyeceğim. Siz duymadınız, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım sizden Ģiir okumanızı…
ĠLHAN DAL: ġiir mi okumamı…
MECLĠS BAġKANI: Ġstedi ama ben Ģöyle diyeceğim; Değerli ArkadaĢlarım Gündem DıĢı
KonuĢma Taleplerini beklesinler, Ģiirin size en âlâsını okuyacaktır ama Ģimdi daha ciddi Ģeyler
konuĢacağız, buyurun.
ĠLHAN DAL: ġimdi tabii arkadaĢlar bazen öyle bir dil kullanıyorlar ki, ben kendilerinin Adalet ve
Kalkınma Partisi değil de, Ġsveç Parlamentosu’nun Meclis Üyeleri olduklarını düĢünüyorum. Haklı
olarak benden de Ģiir beklemeleri normal. ġimdi Ģöyle, sanırım orada da ġehir Plancısı arkadaĢlarım
var. Biz Ģunu biliyoruz, arkadaĢlar da bilirler, her plan bir rant getirir. Mesele o rantın kimin
menfaatine kullanıldığıdır. O rantı, siz kamu menfaatine mi kullanıyorsunuz, yoksa Ģahıs
menfaatine mi? ġimdi bu noktada, bu noktada ben bir somut örnekle, bizim yapacağımız plan
değiĢikliğinin nasıl olmaması gerektiğini söyleyeyim. ArkadaĢlarımız gerçi BaĢkan’ımız ve Meclis
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Üyemiz teknik konuda bilgi verdiler ama yıl 2018 olunca, Hakan Bey de bu konuda hatırlatma
yapınca benim aklıma 2018’de MaviĢehir’de yapılan bir plan değiĢikliği geldi. O plan değiĢikliği
aynen Ģöyle, burada KarĢıyakalı Meclis Üyelerimiz de var. Emlak Konut ve TOKĠ, Rekreasyon
Alanı olarak görünen bir alanı, 4,5 milyona, o tarihlerde, milletin anasına küfreden bir müteahhide
veriyorlar, biliyorsunuz, 4,5 milyon. Sonra bir plan değiĢikliğiyle kullanım kararı değiĢiyor. Hani o
Rekreasyon Alanı TĠCKA dediğimiz ticaret ve konut kullanımına geçiyor. Ardından 366 tane konut,
30 küsur da ticaret kullanımı geliyor oraya. Sonrasında o konutlardan sadece 2 tanesinin satıĢ bedeli
ile o arsanın maliyeti karĢılanıyor, Cengiz tarafından. Ben bu örneği vermek istiyorum. Dolayısıyla
plan değiĢikliklerinin böyle yapılmaması lazım. Bizim buna dikkat etmemiz lazım. Cumhuriyet
Halk Partilisiyle, Adalet ve Kalkınma Partilisiyle. Bir ikincisi de; Ģu vakıfları… Vakıflardan
bahsederken Cumhuriyet karĢıtı istismarcı vakıflarla, kamu menfaati güden vakıfları birbirinden
ayıralım lütfen, bunları aynı potada konuĢmayalım. TeĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederim. Sayın MERT buyurun, buyurun.
OSMAN MERT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, yaklaĢık 11 aydır biraz
önce Hakan Bey’in de söylediği gibi 2-3 konuda Grubumun dıĢında karar verdim. Hep vicdanımla
bir karar vermeye çalıĢıyorum, beyin süzgecinden geçiriyorum. Ben bir soru sormak istiyorum,
bugün de vereceğim karara açıkçası temel teĢkil edeceğini düĢünüyorum, kendi açımdan
söylüyorum. Sayın BaĢkan’ım, belki biliyordur ya da sorabilir. 2018 yılında, mevcut vakfın
hastanesinden 200 metre ilerideki hastanenin, inĢaat ruhsatı, Konak Belediyesi’nin burayı sattığı
tarihten önce mi, sonra mı? Yani, Meclis inĢaat ruhsatını verirkenki yoğunluğu, burayı satarken
biliyor muydu, bilmiyor muydu? (SALONDAN: Biliyordu.) Bu benim açımdan vereceğim karar
için önemli. Çünkü bu… Ben biraz gayrimenkul iĢiyle uğraĢıyorum. Bir mal sahibi, müteahhide
yeri verirken 3 ay sonra buranın 8 daireye çıkacağını biliyor muydu? Yoksa bu mal sahibi 4 daire
üzerinden mi bu rakamı belirledi? Bunu sormak istedim, tarih itibarıyla.
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim.
OSMAN MERT: Ben teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Evet buyurun Hakan Bey.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Evet.
HAKAN YILDIZ: Evet, sesi açabilirlerse arkadaĢlar. Öncelikle Osman Bey’in sorusuna Ģöyle bir
cevap vereyim; benim Sayın Suat ÇAĞLAYAN hocama çok saygım var. Açıklamalarına da dediği
gibi kelime kelime katılıyorum. Ama tabii o bilgiye nereden sahip? Ona verilen bilgi üzerinden.
KeĢke bilgi öyle olsa, altına imza atacağım. ġimdi geçen Mecliste, Tunç SOYER dedi ki, Çiğli
meselesinde; “ĠletiĢim hatası oldu.” ġimdi yine bir iletiĢim hatası var. Ġlk önce Ģunu bir
netleĢtirelim; 100 metre ötedeki, Ģu an hastane, eski planlarda da 3,5 emsaldi, MĠA tanımındaydı.
Sadece o hastanenin sahipleri, iĢlev değiĢikliği yaptı, emsal artıĢı değil hocam. Yani o hastane, bu
plan yapılırken de 3,5 emsaldi, burası 22.000 metrekareydi. Yani arkadaĢlar algı yönetimi
yapmıĢlar, durum öyle değil. Osman Bey’in sorusunu da söyleyeyim, bu plan yaklaĢık 5 yıllık bir
plan, orası yapılırken, yan parsellerin 3,5 emsal olduğunu alanlar da biliyordu, satanlar da biliyordu.
ġimdi diğer konuya gelince, teknik olarak Ufuk Bey dedi… ġimdi Ġmar Mekânsal Planlı Alanlar
Yönetmeliğinin ilgili 7. maddesi diyor ki; “Ġmar plan tadilatlarında teknik alt yapı, etik değerleme
raporu istenir.” 2014 yılından beri var. Bu planda bu yok. Bu nedir biliyor musunuz? UlaĢımdır,
yoğunluktur, artıĢtır, trafiktir. Bununla ilgili raporumuz da yok. Biz Konak Meclisi’nde bunu
sorduğumuzda, daha sonra Komisyonda UKOME’den bir görüĢ getirdiler, ruhsat aĢamasında
yapacağız diye. Planlama kriteri açısından bile teknik olarak eksikleri olan bir plan. Ben Konak
Meclisi’nde Ģu ifadeyi kullandım, dedim ki; “Bu zararı bu Ģirket, tanzimini taahhüt etsin.” O zaman
bu yasa yoktu, 12 ġubat’ta çıkan yasa yoktu, 12 ġubat’ta çıkan Yasa. BağıĢ yaptığını söylesin, bir
yere park yapsın, bırakın 30 milyonu, bir 10 milyon bağıĢlasın. “Biz fazla fazla yer veriyoruz, bir
Ģey bağıĢlasın.” dedim. Bunu da yapmadılar. Tam tersini söyleyeyim, biz bunu basına taĢıdığımızda,
bu özel vakıf, bir açıklama yaptı. “Konak Belediyesi bize ait olan yeri bize sattı.” dedi, “Biz 18
milyon zarar ettik.” dedi. Hani kamu? Sayın ArkadaĢlar kamu, kamuyu temsil ediyor, kamu yararı
Özan Bey. ArkadaĢlar bu açıklamayı yaptılar basına. Yani Konak Belediyesi bir de bu arkadaĢların
18 milyonuna el koymuĢ, bırakın artıĢı. ġimdi biz kalkıp burada bunu savunuyoruz. Ben cümleme
baĢlarken Ģunu söyledim Sayın BaĢkan; peĢkeĢ lafını ben kullanmadım. Özan Bey, ÇeĢme
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planlarıyla ilgili bize kullandı ve ben, o gün ne siz, ne o Meclisi o gün yöneten Sayın BaĢkan tek
kelime etmedi. Ufuk Bey ve Sayın BaĢkan’ım kınadılar, beni değil, Özan Bey’i kınadılar. Çünkü o
kelimeyi o yaptı ve ben cümleme baĢlarken “Bu kelimeyi Özan Bey kullandı.” dedim. Benim
kullandığım kelime aynen Ģudur, Sayın BaĢkan Ģu ifadeyi kullandı; “Ben bu Mecliste ne ranta, ne de
Ģaibeye izin vermeyeceğim.” Ben diyorum ki, rant… Ġlhan Bey açıkladı, aynen katılıyorum. ĠĢte
kamunun arkadaĢlar açısından 18 milyon ekstra ödediklerini düĢündükleri. Bugün bu Meclis’te
oylayarak o arkadaĢlara belli olan 3,5 emsalli yerlerine artıĢ getirerek, 33.000 metrekare daha fazla
inĢaat hakkı vererek, bedelin iadesini yapıyoruz, kamunun parasını baĢkalarına veriyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Hakan Bey…
HAKAN YILDIZ: Ġzin verin. Abdül BaĢkanın…
MECLĠS BAġKANI: Ġzin vereceğim ama bir Ģey söyleyeceğim.
HAKAN YILDIZ: Abdül BaĢkanın, lütfen… KonuĢtuğu…
MECLĠS BAġKANI: Ġzin vereceğim, izin vereceğim ama bir Ģey söyleyeceğim. Ben size sataĢma
olduğu için ve kendinizi ifade etmeniz için söz verdim ama…
HAKAN YILDIZ: Cevap veriyorum…
MECLĠS BAġKANI: Aynı Ģeyleri tekrar ediyorsunuz.
HAKAN YILDIZ: Yok, yok…
MECLĠS BAġKANI: Hayır aynı Ģeyleri tekrar ediyorsunuz.
HAKAN YILDIZ: Niye tekrar ediyorum Sayın BaĢkan? Çünkü anlattığımız Ģeyler…
MECLĠS BAġKANI: Ama etmeyin, ama etmeyin, ama anlıyoruz onu, insanlar anladı artık yani,
orada bir sıkıntı yok yani sizin tezini anladılar, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Toparlıyoruz.
HAKAN YILDIZ: Ben tekrar için söylemiyorum. Eğer anlamıĢ olsalardı, anlamıĢ olsaydı ya da
ben kendimi anlatabilmiĢ olsaydım, Fatih Bey’in özetlediği soru… Çünkü Ģöyle bir itham, ben
diyorum ki, bakın Komisyona geri yollayın, ben aynen bu cümleyi kullandım. Komisyona geri
yollayın. 12 ġubat’ta çıkan Meclis’teki yasa maddesine atıfta bulunarak, değer artıĢını ödemek
Ģartıyla değiĢiklikle onaylayalım, oybirliği yapalım. ġimdi Zorlu ile ilgili konuya gelince Sayın
BaĢkan, tabii Konak Meclisi’nde saatlerce sunum yaptığım söylendi. Ortalama bir Meclis Üyesi 10
dakika konuĢuyor ama tabii konuĢtuklarımız etkili olmuĢ ki, BaĢkana saatlerce etki yaratmıĢ
anladığım kadarıyla. Yani ifadesi bu, keĢke tutanakları okusa daha iyi konuĢuruz.
ABDÜL BATUR: Hayır…
HAKAN YILDIZ: BaĢkan’ım ben sizi dinledim, karĢılıklı…
MECLĠS BAġKANI: Evet arkadaĢlar, evet, Değerli ArkadaĢlar…
HAKAN YILDIZ: Beni, bakın Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Evet buyurun, buyurun, toparlayalım artık.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan son olarak Ģunu söyleyeyim, bakın, Zorluyla ilgili burada da,
Konak Meclisi’nde de Ģu ifadeyi kullandık; “kentin kalbindeki bu Ģeye… Ortaya çıkan esere
karĢıyız ancak doğruyu tartıĢalım.” dedik. Sayın BaĢkan, bilerek ve isteyerek mi bilmiyorum,
Konak Belediyesi resmi web sitesinde ruhsat kesmediği, hiç ilgisi olmayan bir projeyi ilan ettiler.
Kamuoyuna hiç ilgisi olmayan bir projeyi tartıĢtırdılar, alt tarafı Hilton’dan 4 metre yüksek bir proje
tartıĢıldı bu kentte ve biz bunu resimlerle koyduk… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim, Sayın BaĢkan, evet…
HAKAN YILDIZ: Ben bu Meclisi bununla meĢgul etmek istemiyorum ama ben bütün Meclis
Grubu ArkadaĢlarıma karĢılaĢtırmalı fotoğrafı burada göstermeyeyim, Whatsapp’tan atayım,
kendileri görsünler. Tekrar söylüyorum… (ABDÜL BATUR: Bak yine savunmaya geçti.) Tekrar
söylüyorum, biz bunu, bu dosyanın özeline dönelim... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BaĢkan, bakın, vicdanlı olalım.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Söz vereceğim BaĢkan’ım.
HAKAN YILDIZ: Gelin bunu Ġmar Komisyonuna geri yollayalım… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Anladım.
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HAKAN YILDIZ: Ġmar ve Hukuk Komisyonu kanunun emrettiği hükümler çerçevesinde bir
düzenleme yapsın, kamu zararı ortadan kalksın.
MECLĠS BAġKANI: Anladım, anladım… Buyurun Sayın BATUR. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim arkadaĢlar herkese, buyurun
Sayın BATUR.
ABDÜL BATUR: Değerli ArkadaĢlar, ben herhalde son konuĢmacıyım değil mi bu konuda Sayın
BaĢkan?
MECLĠS BAġKANI: Sayın Asker söz istedi, isterseniz en son size son vereyim.
ABDÜL BATUR: Yani ben Ģöyle ifade etmek istiyorum.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar… Buyurun.
ABDÜL BATUR: ġimdi bir kere Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: BaĢkan’ım buyurun.
ABDÜL BATUR: Bir kez daha altını çizerek söylüyorum, geçmiĢ dönemde yapılan bir çalıĢma bu.
13/08/2018’de BüyükĢehir Meclisimizin aldığı karara Konak Belediyemiz uymuĢ ve ona uygun
olarak da 1/1000’lik Planları hazırlamıĢ, bizim dönemimize kalmıĢ, 1/1000’lik Planları buraya
yollamıĢız ve tartıĢtığımız olay bu Ģekilde geliĢmiĢ. ġimdi, az önce; “Kamu yararına vakıf” dedi. Bu
kamu yararına vakfın açıklaması aslında geçmiĢe doğru baktığımızda, Belediyenin hissesi yok
orada. Belediye ihdasen, ihdasen çıkan… Ġhdas nedir bilir Hakan, çünkü bu gayrimenkul iĢlerini
çok iyi takip ediyor. Ġhdasen… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Mesleği zaten, yani takip olayı mesleği... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Lütfen…
ABDÜL BATUR: Ama bakın, ben Ģimdi bir Ģey söylüyorum… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Hayır, hayır… Bakın bir dakika…
ABDÜL BATUR: ArkadaĢlar, mesleğini söylüyorum… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sana bir Ģey söylemedim ben. (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, bir dakika, Değerli
ArkadaĢlar, bir dakika, bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
ABDÜL BATUR: Ne münasebet ben konuĢuyorum…
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, bir dakika…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Bir dakika, bir dakika… Bir dakika arkadaĢlar… ArkadaĢlar… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ABDÜL BATUR: Söz alsın konuĢsun, evet.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, lütfen, lütfen.
ABDÜL BATUR: Ġhdasen…
MECLĠS BAġKANI: Özgür Bey ne olur oturun, lütfen.
ABDÜL BATUR: Ġhdasen ortaya çıkan…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun BaĢkan’ım, buyurun BaĢkan’ım.
ABDÜL BATUR: Metraj…
MECLĠS BAġKANI: Hatibi dinleyeceksiniz arkadaĢlar, hatibi dinleyeceksiniz… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır, hakaret yok.
ABDÜL BATUR: Hakaret yok… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Hakaret yok, buyurun BaĢkan’ım. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ABDÜL BATUR: Hakan benim arkadaĢım…
MECLĠS BAġKANI: Sayın BaĢkan’ım buyurun, buyurun.
ABDÜL BATUR: Öyle bir Ģey yok.
MECLĠS BAġKANI: Hakaret yok, buyurun.
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ABDÜL BATUR: ġimdi burada ihdasen ortaya çıkan bir metrajın, ilgili Konak Belediyesi
tarafından Ģahsa satılması yani vakfa satılması olayı var. Baktığınız zaman DanıĢtay’ın bununla
ilgili Ġçtihat Kararı var, “Ġhdasen alanlar satılamaz” diye, bundan 4 sene önce çıkan bir karar bu.
Ama ihdasen çıkan bu kararla, bu metraj karĢılığında satıĢ yapılmıĢ. Bunu da bilgi sahibi olsunlar
diye söylüyorum. ġimdi burada az önce de ifade ettik, bilgi sahibi olmaları açısından. ġimdi bazı
çerçeveleri doğru çizmek lazım. Vakıf dedik, iĢte kamu yararına vakıf, bir de vakıfları da Sayın
Ġlhan DAL söyledi, “sınıflandırmak ve buna göre değerlendirmek gerekir” diye. Bu kamu yararına
olacak Ģeklinde zaten baktığınız zaman, “Kamu yararı gözetilmek kaydıyla” diyor, BüyükĢehir
Belediyemizin bize gönderdiği kararda, 1/5000’lik Kararda ve bununla ilgili mahkeme yürütmeyi
durdurma kararına karĢı herhangi bir iĢlem yapmamıĢ, yürütmeyi durdurma kararını reddetmiĢ ve
buna göre iĢlem yapmıĢ Konak Belediyesi. ġimdi biz… Ben Ģu anda Konak Belediye BaĢkanıyım,
o dönemde değildim. Ama bu yapılan iĢin doğru olduğuna inanıyorum ben, bütün kalbimle de
inanıyorum. Böyle bir hastanenin yapılmasının da çok doğru olacağına inanıyorum. Böyle bir
hastanenin kazandırılmasının da, kente kazandırılacağına inanıyorum… (SALONDAN: Biz de
karĢı değiliz.) Siz de karĢı değilsiniz,
onu da biliyorum. Neticede bu Meclisimizden,
Komisyonumuzdan geçmiĢ, ben oylanmasını talep ediyorum. Ayrıca ÇeĢme’ye de azıcık
dokunayım hazır söz almıĢken. Sayın Bakanımız gelmiĢ, bir proje açıklayacak, Sayın BaĢkanımız
da “Projeyi görmeden herhangi bir yorum yapmam yanlıĢ olur.” dedi. “Projeyi görelim önce kente
yararı var mı?” Ģeklinde çok güzel de bir yorum yaptı. Ama her nedense, Sayın Bakanın sunumunda
Sayın Hakan YILDIZ, Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz olabilir, bu arkadaĢlarımız var, ÇeĢme
Belediye BaĢkanımız yok, yerel yöneticisi yok ve Sayın YILDIZ hangi sıfatla orada bilgi alıyor?
Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Söz vereceğim bir dakika arkadaĢlar… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Cevap hakkını kullanacaksınız
arkadaĢlar, bir dakika baĢka bir Ģey söylüyorum, Değerli ArkadaĢlar, baĢka bir Ģey söylüyorum,
baĢka bir Ģey söylüyorum… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar bir dakika… Sayın Meclis Üyeleri aslında 53. maddeyle ilgili
konuĢulması gereken her Ģey konuĢuldu. Burada bir tereddüt yok, mesele anlaĢıldı. Değerli
KardeĢlerimizin söyledikleri tezler ortada, bu tezlere karĢı bizim ortaya koyduğumuz Cumhuriyet
Halk Partisi’nin ortaya koyduğu tezler ortada. ġimdi herkes de yeteri kadar söz aldı. Burada sıkıntı
yok, fakat eğer biraz önceki konuyla ilgili, hakaret mevzusu ile ilgili bir Ģey söyleyecekseniz, bunu
tabii ki söz verip… Ama bir dakika, ben en azından kendi adıma, söz vereyim, söz vereceğim, kendi
adıma, söz vereyim, ben böyle bir Ģey görmedim, buyurun. (SALONDAN: Ġsmi geçti… ) Kim?
(MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Meclis Üyeleri rahat rahat…) Buyurun, önce Özgür Bey’e,
Özgür Bey’e vereceğim buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, yani burada size göre hakaret olmayabilir, size göre
konuĢulanlar…
MECLĠS BAġKANI: Tekrar edelim…
ÖZGÜR HIZAL: Sıkıntılı olmayabilir ama bakın, biz burada bir Ģey anlatıyoruz, bilgiye dayalı bir
bilgi veriyoruz, “Masal” deniliyor, “Yalancı” deniliyor, “Takipçi” deniliyor. Bu üç kelimeyi yan
yana koyduğunuzda hakaret olmayacak mı? Biz kendilerine iade ediyoruz. ġimdi bakın…
MECLĠS BAġKANI: Takipçi yok ama takipçi yok... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: “Takip ediyorsunuz” dediniz…
FATĠH TAġTAN: “Sizin mesleğiniz” dedi yapma BaĢkan, “Takipçilik sizin mesleğiniz.” dedi…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bakın, Sayın BaĢkan, bakın… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar bakın…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģimdi hâlâ bunu söylüyorsunuz, demek ki siz bunu takip ettiniz o
zaman Sayın BaĢkan, siz bunu takip ettiniz. 2018’den bu yana takip ettiniz, evet ben yine iddia
ediyorum, yine söylüyorum, bir rant var ama bu rant kamuya ait olan bir rant değil, kime gittiği
belli olmayan bir rant var, saygılar sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Evet, teĢekkür ederim, teĢekkür ederim arkadaĢlar… (Salondan ses
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kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar, arkadaĢlar,
söylediğim gibi bu konuyla ilgili gereken her Ģeyi bu Meclis’teki arkadaĢlarımız söyledi. Bununla
ilgili, bu Meclisin dinleyebileceği bir kelime daha fazla bir Ģey yok. Sayın Grup BaĢkan Vekili, AK
Parti’nin Grup BaĢkan Vekili de konuyla ilgili bütün kayıtta olan olmayan görüĢleri ifade etti. Ben
oylayacağım Değerli ArkadaĢlar. 53. maddeyi, 53. maddeyi Komisyona konu olan 53. maddeyi
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, kabul etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım…
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, tutanağa geçmesini istiyorum. Bir dakika BaĢkan’ım…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Geçti, tutanağa geçti, tutanağa geçti. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ERHAN ÇALIġKAN: Oylamayla ilgili, arkadaĢlar, Sayın BaĢkan, oylamayla ilgili, ret oyumuzla
ilgili, Ģerhimizin tutanağa geçmesini talep ediyoruz. 12 ġubat 2020 yılında…
MECLĠS BAġKANI: Geçti, geçti.
ERHAN ÇALIġKAN: Geçmedi BaĢkan’ım, Ģerh olarak yazın diyoruz. Biz bu Ģerhle bu maddeye
itiraz ediyoruz. ġerhi Komisyonda yazmamıĢız, Ģu anda bu Ģerhin yazılmasını istiyoruz. Diyoruz ki;
bu oylamada evet, oyçokluğuyla kabul edildi… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS
BAġKANI:
Oylandı
ama
oylandı…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar… Asker, Asker, Sayın Asker oturun,
oturun… Oturun arkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.) Aynı Ģeyi söylüyoruz bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) (MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın
BaĢkan yapmadığımız Ģey mi?) Hayır ArkadaĢlar, bütün söylenenler, bütün söylenenler kayda geçti,
bütün söylenenler konuĢuldu. Komisyonda da, Komisyonda da gerekli Ģerhi koymuĢsunuz, onlar da
zaten kayıtlarda. Madde 54, madde 54 arkadaĢlar devam ediyoruz. Eğer bir yanlıĢlık varsa, bunu
daha sonra konuĢursunuz, buyurun. Madde 54?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir de ben deminki usulle ilgili bir Ģey söyleyebilir miyim?
MECLĠS BAġKANI: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Madde 54’e geçtim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde 54’e geçtik…
MECLĠS BAġKANI: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Madde 54’e geçtim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, madde 54 Komisyondan geldiği Ģekliyle oybirliğiyle…
MECLĠS BAġKANI: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Madde 54’ün, madde 54’ü Komisyondan geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul…
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, önce bir Gruplara söz verir misiniz lütfen.
MECLĠS BAġKANI: Madde 54’le ilgili görüĢ, buyurun Sayın BOZTEPE. 53’le ilgili bir Ģey
söylerseniz sözünü keserim ama… (MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Olmaz öyle Ģey...)
HÜSNÜ BOZTEPE: Öyle Ģey olur mu canım? Ben istediğimi söylerim… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Olur öyle Ģey, olur öyle Ģey keserim sözünüzü, hayır. (HÜSNÜ BOZTEPE:
Öyle Ģey olmaz.) Orayı geçtik, öyle Ģey olur, keserim arkadaĢlar…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tabii keser. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: O sözü keserim arkadaĢlar, öyle olmaz. Bu, bu nedir biliyor musunuz? Bu
takiyedir. 54’ü konuĢurken, 53’e dön; böyle bir hukuk yok ki arkadaĢlar… (MUSTAFA ALPER
GÜLDALI: FaĢistlik var.) Böyle hukuk yok ki... Pardon bir dakika duyamadım, pardon bir dakika
duyamadım.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bir, ben bir Ģey söyleyeyim mi?
MECLĠS BAġKANI: Sizi değil, duyamadım?
HÜSNÜ BOZTEPE: Kimi?
MECLĠS BAġKANI: FaĢizmden bahsettiler burada.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ne dediler?
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MECLĠS BAġKANI: Tekrar eder misiniz?
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: “Çok büyük faĢistlik var” diyorum, insanları rahat bırakın
istedikleri gibi konuĢsunlar.
MECLĠS BAġKANI: Asla faĢistlik yok burada, burada demokrasi var, her hakkı, her söz alan
kullanıyor… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sizi,
sizi Oturumdan çıkartıyorum.
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Bana faĢist diyemezsiniz, kimseye faĢist diyemezsiniz, kimseye faĢist
diyemezsiniz, sizi Oturumdan çıkartıyorum…
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Ben size…
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar lütfen…
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan, tutanaklardan bakabilirsiniz.
MECLĠS BAġKANI: Oturumdan çıkartıyorum siz kimseye faĢist diyemezsiniz, bu Meclis
BaĢkanına faĢist diyemezsiniz.
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sakin olun.
MECLĠS BAġKANI: FaĢist diyemezsiniz. Ben sakinim, çıkar mısınız lütfen? Çıkar mısınız lütfen?
Çıkar mısınız lütfen? Çıkartıyorum, hayır oturamazsınız, oturamazsın… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Benim hakkım var, benim hakkım
var, böyle bir Ģey yok. Bakın arkadaĢlar benim… (ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım…) Bakın
Özgür Bey benim… Meclis Üyesi değil Meclis BaĢkanı… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sayın BOZTEPE oturur musunuz yerinize?
Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE oturur musunuz yerinize? Meclis BaĢkanına faĢist diyen bir
Meclis Üyesini ben… (MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Öyle bir Ģey söylemedim ben…) O zaman
kayıtları dinleyeceğiz… (MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Tutanaklara bakılsın.) Kayıtları
dinliyoruz buyurun. (MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Ġstediğiniz gibi dinleyebilirsiniz.) Burada
heyet var. Ben sordum, ben… (MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Ben hiçbir kimseye o lafı
söylemedim.)
O
zaman
özür
dileyeceksiniz…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bakın arkadaĢlar… (SALONDAN: Lafını geri
alsın.)
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MECLĠS BAġKANI: Özgür Bey, eğer BaĢkana… O sözü geri almazsa…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, lütfen lütfen…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun… Bunu zinhar reddederim…
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan…
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan, siz yanlıĢ anladınız.
ÖZGÜR HIZAL: Bir saniye, Ģimdi Sayın BaĢkan, burada…
MECLĠS BAġKANI: Bütün hayatı faĢizmle mücadele halinde geçmiĢ bir adama ben faĢist
dedirtmem kardeĢim, söylüyorum.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, size kimse faĢist falan demedi…
MECLĠS BAġKANI: Dedi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler)
ÖZGÜR HIZAL: Demedi, Sayın BaĢkan, ben Grup BaĢkan Vekili olarak bunu söylüyorum
demedi. Tamam, bakın Sayın BaĢkan, sizi, sizi yaklaĢık 11-12 aydır tanıyoruz. Dünya görüĢünüzü,
dünya meselelerine bakıĢınızı biliyoruz, o konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın, mesele o değil.
ġimdi biz burada bir konu tartıĢtık dönem dönem yükselmeler oluyor, dönem dönem alçalmalar
oluyor, dönem dönem tartıĢmalar oluyor, yanlıĢ anlaĢılmalar oluyor, az önce Sayın BaĢkanın iddia
ettiği bazı konular vardı. Biz bu Ģekilde dile getirdik. Siz dediniz ki, “Hayır.” Burada söylenen ne
sizin, ne de baĢka bir arkadaĢımızın faĢistlikle suçlanması söz konusu değil. Bir tarz olarak sadece
kullanılmıĢ bir espri. Bunun dıĢında… (SALONDAN: Sözünü geri alsın o zaman.) (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bunun kararını siz mi
vereceksiniz arkadaĢlar? O zaman Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Gerekiyorsa, gerekiyorsa elbette ki sözünü geri
alır ama…
MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL, Sayın HIZAL sözü geri almak, sözü, bu kadar zor mudur?
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ÖZGÜR HIZAL: Bakın Sayın BaĢkan, ben meseleyi anlatmak adına söylüyorum…
MECLĠS BAġKANI: Anlıyorum, anlıyorum…
ÖZGÜR HIZAL: Elbette ki gerekiyorsa sözünü geri alır, sözü geri alınabilir ama sizden ricamız,
sizden ricamız, Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Sizin ne kadar demokrat olduğunuzu biliyoruz, sizin ne kadar bu meselelere…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler
ve
sözler.)
(FATĠH TAġTAN: Doğru bir Ģey değil ama.) Doğru yaklaĢtığınızı biliyoruz. Bunu, ki ben her
zaman söylemiĢ bir adam olarak söylüyorum sizin bu Meclis BaĢkanlığınızın, bu Meclis
BaĢkanlığınızın ne kadar demokratik bir süreç içerisinde yürütüldüğünü de görüyoruz ve biliyoruz.
Bunları da dile getirdik. ġimdi elbette ki geri alınması gerekiyorsa geri alınır. Bir yanlıĢ anlaĢılma…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bunun kararını siz
vermeyin arkadaĢlar lütfen… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Bir dakika, bir dakika Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar…(Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Beyler, Değerli ArkadaĢlar,
Sayın Meclis Üyeleri bir müsaade buyurun, bir müsaade buyurun sakinleĢtirelim, evet.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Aslında bir 5 dakika ara versek…
MECLĠS BAġKANI: Evet talep ederseniz oylarım.
ÖZGÜR
HIZAL:
Sayın
BaĢkan’ım…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS
BAġKANI:
Sayın
HIZAL
buyurun...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) (SALONDAN: BaĢkan’ım bir Ģey söyleyebilir
miyim?)
MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, biz burada bir Gündem maddesi tartıĢıyoruz ve bu Gündem
maddesinin tartıĢılması tam bitmek üzereyken aslında size hitaben söylenmiĢ bir söz değil, size
hitaben ya da hiç kimseye söylenmiĢ…
ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: O zaman bütün Meclise söylendi, açıklasın yani.
ÖZGÜR HIZAL: Bunun kararını siz mi veriyorsunuz Sayın BaĢkan? Lütfen…
ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Sayın HIZAL sen kendi Grubuna hâkim ol, bana ne talimat
veriyorsun? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
ÖZGÜR
HIZAL:
Ben
konuĢurken
lütfen…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın HIZAL, Sayın HIZAL… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) (SALONDAN: Kendi kendine mi
konuĢtu? Size mi dedi? Kime dedi?)
ÖZGÜR HIZAL: Ben konuĢurken müdahale etmeyin o zaman…
MECLĠS BAġKANI: Sayın HIZAL, tamam.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan bir 5 dakika ara versek…
ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: Sen, bana hitap ettin ben de sana...
ÖZGÜR
HIZAL:
Ben
sana
hitap
etmedim...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
ÖZDEM MUSTAFA ĠNCE: O zaman bana bakarak…
MECLĠS BAġKANI: Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Meclis Üyeleri lütfen lütfen… (SALONDAN:
BaĢkan’ım…) Geçeceğim ama hayır ben, o söz konusu, söz konusu o ifadelerin kayıtlardan da,
kayıtlardan da, buradan da çıkartılmasını istiyorum çok net, yani… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Ben… (FATĠH TAġTAN: Konuya döneceksek
eğer…) Döneceğiz.
FATĠH TAġTAN: Döneceksek eğer 5 dakika ara verelim… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar bir dakika, ara vermemizi gerektiren bir Ģey yok. Konu basit,
konu basit. (SALONDAN: Söz verecek misiniz?) Tabii ki vereceğim söz, konu basit. “Ben yanlıĢ
mı duydum acaba?” diye Değerli KardeĢlerime sordum. Yani olabilir, yanlıĢ duymuĢ olabilirim.
Hayır, evet onayladılar. Eğer, eğer olmadı diyorsanız böyle bir Ģey söylemedim diyorsa; ara
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vereceğim, kayıtları çıkartacağım, onu buraya koyacağım, okuyacağım. Eğer hakikatten dememiĢse
ben özür dileyeceğim. Bu kadar Meclisi meĢgul ettiğim için ama ya denmiĢse? O zaman o Meclis
Üyesi ArkadaĢımız özür dileyecek… (SALONDAN: BaĢkan’ım söz hakkı istiyorum.) Yani Ģimdi
dolayısıyla… Buyurun Fatih Bey.
FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, zaman zaman istemsiz olarak Meclis aslında hiç gerekmediği
Ģekilde gerilebilir. Bu tür durumlarda bir 5 dakika, 3 dakika bir müsaade verilir, bir çay içilir, bir su
içilir, bir hava alınır, bir ihtiyaç giderilir. Geri dönüldüğünde daha aklıselim bir Ģekilde Meclis
idaresi devam eder. Bu sebepten dolayı bir 5 dakika müsaade istedik sizden. ġimdi bu konu
tartıĢılmaya devam ederken; arka taraftan, bizim arkadaĢlarımızdan da, sizin arkadaĢlarınızdan da,
bir baĢka kiĢinin belki kaldırabileceği, bir baĢkasının kaldıramayacağı ifadeler gelebilir, geliyor da.
Az evvel… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
Müsaade edin efendim. Bakın hâlâ “niye” diye bağırıyor, müsaade edin. ġimdi dolayısıyla Meclis
ortamı gergin. Sizin için hakaretin tanımı baĢkadır, bunu az evvel gördük. Bizim için baĢkadır,
vesaire denilebilir. Dolayısıyla bir 5 dakika müsaade edin bir çay içilsin, bir kendimize gelelim.
Sizinle de dilerseniz Grup BaĢkan Vekilleri bir görüĢme sağlayın efendim, ondan sonra ne
diyorsanız zaten takdir sizlerindir, Grup BaĢkan Vekillerinindir der, otururuz Sayın BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN.
FATĠH TAġTAN: Müsaade edin. Meclise ara verelim.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN benim için değil… Sayın TAġTAN, benim için değil tüm
dünyada nerede olursanız bir insana faĢist diyorsanız bu hakarettir, onu konuĢacağız. ġimdi Sayın
KÖKKILINÇ, size, Grup BaĢkan Vekillerine soracağım. Eğer bu, Fatih Bey’in söylediği tezi
destekliyorsanız bir 10 dakika ara vereceğim yoksa devam edeceğim… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Sayın Grup… Sayın KÖKKILINÇ’a söz verdim
arkadaĢlar buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben Ģimdi bir de 55. madde var, yine orada da bir Ġmar
ve Bayındırlık Komisyonunun oyçokluğuyla ilgili verilmiĢ bir kararı var, muhtemelen belki onunla
da ilgili bir tartıĢma çıkabilir. O yüzden benim ricam hem de tansiyon çok yükseldi bir 5 dakika
hem bir… (SALONDAN: Hayır BaĢkan, hayır BaĢkan’ım…) (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ġöyle yapalım… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
MECLĠS BAġKANI: Oturun lütfen.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġsterseniz ara verilip verilmemesini oylayalım Meclis karar versin.
MECLĠS
BAġKANI:
Sayın
SEVĠNÇ?
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar, Sayın Grup BaĢkan Vekillerine söz
veriyorum, arkadaĢlar, oylama yaptık zaten, buyurun.
KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım gerçekten üzüldüğüm bir
durum Ģu an söz konusu. Aklıselim hareket etmemiz gerekiyor. Bu düĢünen, konuĢan Meclis’te bu
tür kırıcı üslupların olmaması temel dileğimiz. Tabii bu gergin ortamlarda zaman zaman bir ara
verme oluyor ama gördüğüm kadarıyla da Meclis Üyelerimiz bu konuda direniyor. Ne diyeceğimi
ĢaĢırıyorum. Ben daima uzlaĢmadan yana bir insanım, yani ne diyeceğimi bilemiyorum…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
MECLĠS BAġKANI:
Sayın ġAHĠN’e söz vereceğim. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım, Sayın Meclis, Bürokratlarımız, Saygıdeğer Ġzmirliler
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim Grup BaĢkan Vekilimiz, AK Parti Grup BaĢkan
Vekilimiz
söyledi
“Ben
konuĢuyorum.”
dedi…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler)
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN’i dinleyelim mi? Sayın Hatibi…
SALAHATTĠN ġAHĠN: “Ben konuĢuyorum” dedi, “Ben konuĢuyorum.” Bunu kastederek hani
Meclis BaĢkanımızı, sizi, kastederek ya da Meclisi kastederek böyle bir Ģey söylemedi. “Ben
söylüyorum.” dedi. Aslında bu Ģu anlama da geliyor yani söylediyse bile ben düzeltiyorum
anlamına da geliyor, Sayın BaĢkan’ım. Bence ara vermeye gerek yok, devam edelim, iĢi
uzatmayalım. Hani medeniyet, medeniyet, medeniyet… Yani arkadaĢımız söylemiĢ olabilir hani
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boĢta bulunmuĢtur, istemeden söylemiĢtir, hoĢgörülü olmamız gerekiyor. HoĢgörü, hoĢgörü,
hoĢgörü efendim lütfen.
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN’e…
SALAHATTĠN ġAHĠN: Burada…
MECLĠS BAġKANI: Sayın ġAHĠN’i dinleyelim.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Burada bir Değerli BüyükĢehir Belediyesi ailesiyiz, Ġzmir ailesiyiz hep
birlikteyiz yani bunu çok uzatmanın ya da çok gerginlik yaratmanın anlamı yok. Hani, hepimiz bu
Ģekilde davranıĢta bulunabiliriz, bu mümkün, saygılar efendim.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Sayın ġAHĠN’e teĢekkür ediyorum.
Sayın Hatibin, biraz önce, o kelimeyi kullanan, Sayın Hatibin dediğine iĢtirak ediyorum, iĢtirak
etmek istiyorum. Ağzından yanlıĢlıkla çıkmıĢtır, farkında olmadan ifade etmiĢtir. Bunu kendisi ifade
etsin kayıtlardan çıkartalım, devam edelim… (SALONDAN: Sayın BaĢkan, 5 dakika…)
Buyurun… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir
müsaade buyurun, ben söz vereyim arkadaĢımıza. Buyurun, buyurun… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar lütfen, buyurun.
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Sayın BaĢkan’ım… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BaĢkan, ben burada bu kelimeyi, sadece
kalabalık içerisinde birbirini dinlemeyen, hem ister bizden olsun, Meclis Üyesi ArkadaĢımız, hem
CHP’den hem diğer taraftan bir kargaĢa esnasında kimseye atfen söylediğim bir cümle değil. “Bu
ne faĢistlik, millet birbirini dinlemiyor” diye kendi kendime birden yüksek konuĢtum… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Yani konu bundan ibaret. Ben
kesinlikle size karĢı ya da Meclis Üyelerinden herhangi birisine karĢı bir atıfta bulunmadım.
MECLĠS BAġKANI: Peki.
MUSTAFA ALPER GÜLDALI: Maksadını aĢan bir cümle olmuĢ olabilir ama kimseye yönelik
söylediğim bir cümle değil... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler
ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, bu, bu… Bunu kayıtlardan çıkartıyoruz arkadaĢlar…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) O söz kayıtlarda
var.
FATĠH TAġTAN: Nasıl var?
MECLĠS BAġKANI: Yani canım…
FATĠH TAġTAN: Hayır, söz alıp mikrofon kapalıyken bunu alıyor mu?
MECLĠS BAġKANI: Alıyor tabii ki.
FATĠH TAġTAN: O zaman Sayın BaĢkan’ın konuĢması da var…
MECLĠS BAġKANI: Hepsi var. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.)
ABDÜL
BATUR:
Nereye
geldiniz
yine?
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, evet devam ediyoruz... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, BaĢkan’ım, Değerli
ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyeleri… KarĢılıklı konuĢmayalım Sayın Meclis Üyeleri… 54?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, 54. madde ile ilgili söz almak istiyor Sayın BOZTEPE
buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın BaĢkan, ben 1980
öncesi bir sloganla baĢlayayım “faĢizme karĢı omuz omuza, faĢizme geçit yok.” (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi Sayın BaĢkan, KarĢıyaka
gündem olduğu için KarĢıyaka ile ilgili ben 53. madde ile ilgili herhangi bir Ģey söylemeyeceğim.
Fakat Ġlhan arkadaĢımız, KarĢıyaka’daki, MaviĢehir’deki planları söylerken kendisine oradaki
bilgileri eksik verdiler sanırım. Oralar 2013'te satıldı, doğrudur. Orası hem Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinde geçen dönem, hem de KarĢıyaka Belediyesinde de… Hatta KarĢıyaka’da sanırım
oyçokluğuyla, burada oybirliği ile geçen bir plandır, onu da bir kendisi bilsin. Orada arkadaĢa yanlıĢ
bilgi verdiler, eksik bilgi verdiler. Sayın BaĢkan, ben hep… (SALONDAN: Çevre ġehircilik…)
BaĢkan’ım uzun ama uzun BaĢkan’ım o da var hepsi var içinde…
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MECLĠS
BAġKANI:
Buyurun,
buyurun…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsun Sayın BaĢkan’ım ama hepsi var.
KarĢıyaka Belediyesi de var, hepsi var...
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın BOZTEPE, buyurun dinliyoruz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Yine Sayın BaĢkan’ım, Ufuk Bey de Meclise yanlıĢ bilgi verdi, eksik bilgi
verdi. Fakat ortam gerildiği için onları bugün burada söylemeyeceğim. Çünkü tek tek burada
söylersem yine burası gerilir, o yüzden ilgili madde, arkadaĢlar nasıl karar veriyorsa o Ģekilde
geçsin.
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ederim. 54. maddeyi… (SALONDAN: Bir Ģey söyleyebilir
miyim?) Ne ile ilgili söyleyeceksiniz efendim? (SALONDAN: Hüsnü Beye cevap vermek
istiyorum…) 54. maddeyle ilgili söz mü almak istiyorsunuz? Ben oylayacaktım… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yani cevap hakkı… Bırakın,
oylayayım. Değerli ArkadaĢlar 54. maddeyi Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 55?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
FATĠH TAġTAN: Söz alacak arkadaĢlar var BaĢkan.
MECLĠS BAġKANI: 55. madde ile ilgili Sayın HIZAL söz alıyor.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi Sayın BaĢkan, 53. maddede yeterince bu meseleleri konuĢtuk. Çok benzer
olmamakla birlikte 55. maddede de bir oyçokluğu söz konusu. Komisyonda bu uzun uzun, aynı
zamanda bir Komisyon Üyesi olmak münasebetiyle de söylüyorum, uzun uzun tartıĢıldı gerçekten.
Belki 53 o kadar uzun uzun tartıĢılmadı ama 55 tartıĢıldı. ġimdi bu meseleye Ģu açıdan yaklaĢmak
istiyorum. Bizim hiçbir zaman Ġzmir’de yapılacak olan yatırımların önünde durmak gibi bir
amacımız yok. Ġzmir’de elbette ki yatırımlar yapılsın, hastaneler yapılsın, okullar yapılsın, Ġzmir’in
değeri, katma değeri artsın. Ġzmir, Sayın SOYER'in de dile getirdiği gibi bir marka kenti haline
gelsin, Ġzmir bir dünya Ģehri haline gelsin. Bunu istiyoruz, bunun için mücadele veriyoruz ama bunu
yaparken yine Ģunu da dile de getiriyoruz, Ģunu da istiyoruz, diyoruz ki; “O arka mahallelerde
kentin arka sokaklarında oturan Ġzmirli hemĢerilerimizin de Ġzmir'in nimetlerinden faydalanmasını
istiyoruz.” ġimdi Pazartesi yapılan BirleĢimdi zannedersem, Kentsel DönüĢümle alakalı Bürokrat
arkadaĢımızın sunumunu gördük. Burada Ġzmir’de yapı stoğu açısından çok ciddi sorunlar ve
problemler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması adına birtakım adımların
atıldığını görüyoruz ama bu adımların yeterli olmadığını 1 yıllık süreç içerisinde biz dile getirdik.
Diyoruz ki, bunlar çok daha hızlı yapılması gerekiyor. Yani insanlar Allah korusun yarın Ġzmir'de
yaĢanacak olan bir deprem hadisesinde, Ġzmirli hemĢerilerimiz ciddi Ģekilde zarar görecek, hepimiz
zarar göreceğiz dedik ve buna iliĢkin olarak temelinde imarsal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Maalesef Ġzmir’de bu imarsal düzenlenmelerle alakalı ciddi sorunların olduğunu hepimiz biliyoruz.
Bunun sebeplerinden biri; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bir diğeri de Ģu diyebiliriz, o az önce çok
savunduğumuz bilirkiĢi heyetinin vermiĢ olduğu raporlar. Maalesef ki, Ġzmir’in önüne ciddi bir
Ģekilde ket vurulmakta. ġimdi hal böyleyken, hal böyleyken biz bu ve benzeri olaylar karĢımıza
geldiğinde, ki burada aslında ciddi bir sorun olduğunu, belki teknik açıdan bakıldığında bir sorun
olmadığını iddia edebilirler ama bu iĢin bir de vicdani boyutu var. Ciddi sorun olduğunu biliyoruz.
Ama bütün bu sorunları görmezden gelerek biz burada karar veriyoruz. ġimdi daha önceki
Oturumlarda Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız dile getirdiler. Evet, gerçekten bir karar verirken
vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız. Evet, 5000’lik Plan, 1000’lik Plan iĢte hukuka uygun,
bilirkiĢi raporu, iĢte bizim lehimize verilmiĢ ya da lehe verilmiĢ bir rapor ama bir de vicdan söz
konusu. Dolayısıyla burada yapılmıĢ olan, yapılmıĢ olan çok ciddi bir hata var. Konut olarak inĢa
edilmiĢ bir alan, konut olarak inĢa edilmiĢ bir bina ve hemen arkasında oranın özel sağlık tesisi
olarak imar planlarına iĢlenmesi. Bunun, bunun inĢaat yapılmadan önce talep edilmesi söz konusu
değil midir? Bina yapılmadan önce yapılması, talep edilmesi söz konusu değil midir? Ya da doğrusu
bu değil midir? Bu yapılmıyor, konut olarak inĢa ediliyor ve arkasından da orası sağlık tesisine
dönüĢtürülüyor ve biz de buna, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi göz yumacak. Biz buna göz
yumulmasını istemediğimiz için burada ret oyu verdik. Bu doğru bir Ģey değil. Yapılan doğru bir
hareket değil. Burada vicdanen, vicdanen vicdanımızla hareket etmek durumundayız. Saygılar
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sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederiz. Buyurun Ufuk Bey.
UFUK YÖRÜK: BaĢkan’ım, çok kısa yanıt vereceğim, tabii Özgür BaĢkanım gayet nazik bir
Ģekilde ifade etmeye çalıĢtı. Sanki burada kaçak bir yapı var ve bu kaçak yapıyı biz
yasallaĢtırıyormuĢuz yani imar planına daha sonra dâhil ediyormuĢuz gibi bir hava esti. Bu yapılar,
ruhsatlı yapılar. Bu yapıların gabarisi veya ruhsata aykırılığı kesinlikle söz konusu değil. Biz ne
yapmıĢız? Önümüzde yine 5000’lik bir Plan var, 5000’lik bir Plana göre geçerli bir plan altlığı var.
ġu an 1000’lik Planları burada tartıĢıyoruz. 1000’lik Planlar anlamında 5000’lik Planlara tamamen
uymuĢuz. Üstüne üstlük bir adım daha ileri gitmiĢiz, orada kamusal bir alan ayırmıĢız. Yani bir yaya
geçidini, iki farklı kullanımın arasına bir yaya geçidi koymuĢuz ve bu Ģekilde de bu planın
uygunluğu konusunda Komisyon olarak Sayın Meclise görüĢ bildirmiĢiz, bunu ifade etmek istedim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkürler.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan’ım…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi burada elbette ki yasal olmayan bir binadan bahsetmiyoruz ama
kullanımın yasallaĢtırıldığından bahsediyoruz. Kullanım Ģeklinin konut olduğunu ama sonrasında
da sağlık tesisi haline getirildiğinden bahsediyoruz. Ben de Ģunu söylüyorum, buradan bir soru
yönelteceğim; Ġzmir’de herhangi bir mahallede, Cengizhan Mahallesinde kafasını sokacak bir evi
olan Ġzmirli bir hemĢerimiz gelip, buna benzer, buna benzer birebir örtüĢen değil ama buna benzer
bir uygulamayla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne baĢvursa aynı hassasiyet göz önüne alınacak mı?
Maalesef bugüne kadar alınmadı.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Ufuk Bey.
UFUK YÖRÜK: Ben çok siyasi bir insan değilim, siyaseten de cevap vermek istemiyorum ama
insanın aklına ister istemez Ģu geliyor; milyonlarca yapı veya binlerce, yüzbinlerce yapı imar affı
nedeniyle farklı kullanımdan dolayı kapıyı çaldı Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne. Hepsi hem,
hem kaçak yapıları yasallaĢtırdı, hem de kullanıma uygun yeniden bir yapı kayıt belgesiyle
kullanım getirdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin Merkezi Ġdaresi bütün Türkiye’yi sarmalayan
yapıda bunu ortaya koymuĢken, hele hele bizim hiçbir gabari yüksekliği olmayan, hiçbir imara
aykırı yani ruhsatsız olmayan bir yapıda bunu 5000’lik Plana uygun olarak üstelik kamusal alan
yaratarak ortaya koymamız bence tartıĢılacak bir konu değil, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: Peki, peki evet oyluyoruz. 55. maddeyi Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile
kabul edilmiĢtir. 56?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 56 ve 57 Komisyonlardan geldiği Ģekliyle geçsin.
MECLĠS BAġKANI: Sayın TAġTAN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın ġAHĠN? 56 ve 57. maddelerin
Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir.
V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
MECLĠS BAġKANI: ġimdi Gündemimizin diğer bölümüne geldik, Gündem DıĢı KonuĢma
Taleplerine. Bir, siz varsınız. Sayın Cindi Can POLAT’a vereceğim, buyurun. Evet, tamam, gördüm,
gördüm. Ġki, üç, iki de orada beĢ konuĢmacımız var, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım beni gördünüz değil mi?
MECLĠS BAġKANI: Gördüm, iki saydım, beĢ konuĢmacı.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan’ım…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun Sayın POLAT.
CĠNDĠ CAN POLAT: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Sayın BaĢkan’ım, iki Meclistir Meclisimizde hararetli tartıĢmalar yapılıyor. Ancak
bu arada Ġzmir’de de güzel Ģeyler yapılıyor. Ben geçen ay içerisinde, geçen 30 gün içerisinde
Belediyemizin gerçekleĢtirmiĢ olduğu faaliyetlerle ilgili paylaĢımda bulunmak istiyorum, birkaç
tanesiyle ilgili.
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
CĠNDĠ CAN POLAT: Aslında çok faaliyet var ancak bana tanınan süre içerisinde bütün bunlarla
ilgili görüĢ bildirmem mümkün olmadığından dolayı kendimce önemli gördüğüm birkaç faaliyetle
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ilgili düĢüncelerimi ifade edeceğim. Değerli ArkadaĢlar, hepimizin bildiği gibi ülke olarak çok ciddi
bir ekonomik kriz içerisindeyiz ve bu ekonomik kriz maalesef her geçen gün biraz daha
derinleĢiyor. Tabii bu küresel bir kriz, bütün dünyada var. Ülkemizin bu küresel, global krizden
etkilendiği gibi Ģehrimiz de Ġzmir de, BüyükĢehir Belediyemiz de haliyle olumsuz anlamda
etkileniyor. Ancak, bütün bu krizlere rağmen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi özellikle ulaĢımda
yaĢamıĢ olduğumuz sorunlara köklü çözümler getirmek maksadıyla devam ettirmiĢ olduğu raylı
sistem projelerini devam ettiriyor ve yenilerini de ilave ediyor. Ülkemizde krizden kaynaklı birçok
kamu kurumunun neredeyse yatırımlarının tamamını durdurduğu, askıya almıĢ olduğu bu süreçte
BüyükĢehir Belediyemizin yapmıĢ olduğu bu yatırımların çok kıymetli ve önemli olduğunu
düĢünüyorum. Son olarak Çiğli Tramvayı Projesi Bakanlıktan onaylandı ve baĢlanacak. Narlıdere
Metrosu devam ediyor. Buca-Karabağlar-Gaziemir Metro çalıĢmalarına, proje çalıĢmalarına ek
olarak Ģimdi de ĠZBAN’ın Bergama’ya ulaĢtırılmasıyla ilgili, proje çalıĢmaları baĢlatılmıĢ durumda.
Bunu Meclisimizle paylaĢmak istiyorum. Tabii bu raylı sistem projeleri devam ederken ayrıca diğer
inĢai faaliyetler de devam ediyor. Belediyemiz sadece inĢai faaliyetler konusunda değil, birçok
konuda faaliyet içerisinde. Bunun en belirgin gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz faaliyetlerden bir tanesi de
kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraĢan vatandaĢlarımıza sağlamıĢ olduğumuz destektir. Değerli
ArkadaĢlar, hepimizin bildiği gibi Türkiye bundan birkaç yıl öncesine kadar tarım ve hayvancılık
alanında kendi kendine yetinen bir ülkeyken maalesef bugün bu yetisini yitirmiĢ durumdadır.
Türkiye tarımı gün geçtikçe kan kaybeder ve küçülürken Ġzmir tarımının da büyüdüğünü görüyoruz.
Bunu istatistiki bilgilere dayanarak söylüyorum. Bunun da en büyük sebebi; BüyükĢehir
Belediyemizin kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraĢan vatandaĢımıza sağlamıĢ olduğu doğru
destektir. Bunun en güzel örneklerini geçen ay içinde yaĢadık. BüyükĢehir Belediyesi, Selçuk’ta
kadın giriĢimcilere hibe manda yardımı yapmıĢ, Torbalı’da tarım ve hayvancılıkla uğraĢan
köylülerimize küçükbaĢ hayvan hibesi yapmıĢ, ayrıca Bayındır’a da fidan dağıtımına baĢlamıĢtır ve
devam edecektir, çok kıymetli ve önemli faaliyetlerdir. Ayrıca Sayın BaĢkan’ım, geçen ay içerisinde
Belediyemiz Bayraklı’da ikinci Masalevini açtı. Çok önemli ve kıymetli bir proje. Bayraklı’da
açıldığı günden bugüne kadar çok olumlu dönüĢler aldık. VatandaĢımız gerçekten arayarak teĢekkür
ediyor. Bu Masalevleri’nde çocuklarımız günün gerektirdiği Ģekilde, çağdaĢ bir Ģekilde eğitim ve
öğrenime tabii tutulurken annelerine de istihdam olanağı sağlıyor. Kadınlarımız iĢ gücüne
kazandırılıyor ve bu Ģekilde kadınlarımızın aile ekonomisine katkıda bulunmalarının da önü açılmıĢ
oluyor. Bu hafta içerisinde dördüncüsü de, dördüncü Masalevi de Kadifekale’de açıldı. Bu projenin,
Ģehrin çeperleri diye tarif etmiĢ olduğumuz gecekondu mahallelerinde gerçekleĢiyor olması da
ayrıca bir önem kazandırmaktadır. Biraz önce de ifade ettim, tabii iĢsizlik çok büyük bir problem.
ĠĢsizliği ancak üreterek, yatırım yaparak ortadan kaldırabiliriz. Bu manada Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi, iĢte biraz önce saymıĢ olduğum faaliyetlerle, yatırım yaparak, üreterek Ģehrimizde...
MECLĠS BAġKANI: Son bir dakikanız.
CĠNDĠ CAN POLAT: Bitirmeye çalıĢırken Türkiye’de de aynı geliĢmelerin oluĢmasını temenni
ediyorum, diliyorum ve ben son olarak sözlerimi bitirirken iĢsizliğin en aza indirgendiği hatta
mümkünse bitirildiği, demokrasinin, demokratik iĢleyiĢin hepimizin arzu etmiĢ olduğu Ģekliyle
iĢlendiği, komĢularımızla barıĢ içinde olduğumuz iç huzurun sağlandığı bir ülke diliyorum, Türkiye
diliyorum, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Biz teĢekkür ederiz sağ olun. Sayın Hakan buyurun.
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Ģimdi insanların meĢru gelirleri olmazsa,
tabii gayri meĢru gelirleri olur. Allah’a çok Ģükür gayri meĢru hiç gelirim olmadı, hep meĢru
gelirlerim oldu. Takipçilik yapıyor muyum? Yapıyorum. Konak Belediyesi’nin, Orman
Bakanlığındaki tahsisini takip ediyorum. Takipçilik yapıyorum, Konak Belediyesi’nin Valilik
Yatırım Ġzlemedeki dosyalarını takip ediyorum. Takipçilik yapıyorum, Devlet Demir Yollarındaki
hangarların devriyle ilgili konuları takip ediyorum, Sayın BaĢkan da bunları çok iyi biliyor. Allah’a
Ģükür çok önemli bir kuruluĢun, yatırımcı bir kuruluĢun önemli bir pozisyonunun da yöneticiliğini
yapıyorum. MeĢru iĢlerim oldu bugüne kadar. Tabii Sayın BaĢkan, 20 yıllık bir Belediye
BaĢkanlığının üzerine 5. dönemini yapıyor. Allah ömürler versin, makamını da sağlam kılsın
inĢallah, çok Meclis Üyesi gördüğü için belki karıĢtırıyor olabilir ama AK Partinin Meclis
Üyelerinde özellikle bu dönem içerisinde biz konularımızı takip eden, araĢtıran, bilgiye sahip
olmadan konuĢmamaya özen gösteren Meclis Üyeleriyiz. ġimdi ÇeĢme Planlarıyla ilgili “Hangi
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sıfat ve hangi görevle oradaydık?” diye sordular. Biz AK Partinin yani Adalet ve Kalkınma
Partisinin, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleriyiz. Sayın Bakanımız geldiğinde zaten davet
ediliyoruz. Bu toplantı için de Bakan Bey'in programını takip ettik. Doğal olarak Sayın Grup
BaĢkan Vekilimiz orada, teknik konular olduğunda parti içi görevlendirmede görev alan bir Meclis
Üyesi ArkadaĢınızım, doğal olarak o toplantıya ilk baĢta Sayın BaĢkanımız katıldılar. Daha sonra
Vekillerimizin daveti üzerine bulundum. KeĢke ÇeĢme Belediye BaĢkanımız, belki haklı olabilir
ama kentiyle ilgili meselelerde daveti beklemek yerine, kente gelmiĢ Bakanla orada bulunsaydı o da
o toplantıda olabilirdi... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.) Ben bir resmi davette bulunmadım, ben herkesi saygıyla dinlemeye özen gösteren bir
Meclis Üyesiyim...
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun, buyurun.
HAKAN YILDIZ: Bakın Ģahsımla ilgili ithamlarda bulunuldu, hiç yerimden tek kelime etmedim,
Dilek ve Temennileri bekledim, bununla ilgili konuĢtum ve yine söylüyorum, bakınız; bilgi
anlamında konuĢuyorum. ġimdi Özan Bey diyor ki; “Köylünün malını kamulaĢtırıyorsunuz.” Bakın
çok net söylüyorum, Hakan YILDIZ olarak söylüyorum, Ġlhan Bey’in söylediği konuyla da ilgili,
geçmiĢle ilgili bazen oluyor. Mesela Zorlu’nun planlarını Narlıdere Meclis Üyesi, Belediye BaĢkanı
sıfatıyla oylarken, Konak Belediye BaĢkanı sıfatıyla reddetmek istedi. Olabiliyor bu çeliĢkiler ama
varsa bir yanlıĢ dünden, bugüne taĢımamamız gerekiyor. Bu bizde de varsa tartıĢalım, sizde de varsa
tartıĢalım. ġimdi burada bir rakam vereceğim; bakınız toplam proje alanı 9.574 hektar, lütfen not
edelim, istirham ediyorum çünkü bir karıĢıklık olmasın. Buranın, 9.574 hektarın sadece 190 hektarı
Ģahıs parselleri, Özan Bey. Peki, dönüyorum 190 hektar yani %1.9, ÇeĢme turizmini, ÇeĢme Meclis
Üyelerimiz var mı bilmiyorum ama Ġzmir’de Sayın BaĢkanın vizyonunu biliyoruz, 12 aya
çıkaracağız, 12 aya çıkardığımız bir yerde birtakım yeni bir planlama getiriyor. Sunumda orada
bulunmam hasebiyle, davet edildiğim için spontane bulundum, Grup BaĢkan Vekilimiz çağırdı ve
girdim ve gördüm ki Sayın Bakan konuya hakim, Sayın Genel Sekreterimiz de oradaydı bizzat
sunumu kendi yaptı. Bizzat sunumunu yaparken slaytları bile kendi değiĢtirdi. Ġzmir için dertlenen
bir Turizm Bakanımız var. 12 aya çıkarmak istiyoruz ve kamuoyuna bu Mecliste farklı bilgiler
veriyoruz bilmeden. Ben vereyim doğru bilgiyi bakınız; bu 190 hektarın kilometre çizgisi ve deniz
içinde… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ağabey
deniz içinde parsel verilmiĢ, deniz içinde. Ne kadarı biliyor musunuz? 10.2 hektarı. Hani, hani
köylü dedik ya, köylü dedik ya 10.2. Peki ilk 50 metrede kalan ne kadar Sayın BaĢkan? 13 hektar.
Peki, ilk 50 ile ilk 100 metre, burada Sayın BaĢkanın da dediği ilk 50’de yapılaĢma yapamazsınız...
MECLĠS BAġKANI: Son bir dakika.
HAKAN YILDIZ: Güzelbahçe Belediye BaĢkanımız da bilirler, 9.7. Peki 100 metre dıĢında kalan
yani zaten 100 metrede hiçbir Ģey yapamayacak vatandaĢ. Denizin içinde parseli var, devlet para
ödüyor. Ġlk 50’de yeri var, devlet para ödüyor, 100 metrede yeri var devlet para ödeyecek, peki
dönelim imara; mevzu, hak sahibi anlamında sıkıntı varsa, 13 hektar. ġimdi bununla da ilgili
mahkeme kararları, zaten davayı açar ve kamulaĢtırma bedelini alır. 9.574 hektarı devlete ait olan
bir yerde 49 yıllığına büyük bir proje çalıĢılıyor, en fazla zemin artı 2 kat bir plan öngörülüyor ve
baĢka bir Ģey söyleyeyim bakın, çok hoĢuma giden ve gururlandığım bir nokta; Sayın Bakan dedi
ki; “Bu bölgede daha önce bazı Ģirketler jeotermal ruhsatları almıĢ. Ben” dedi, “bunların hepsini
iptal ettim.”
MECLĠS BAġKANI: Toparlayalım.
HAKAN YILDIZ: “Hepsini iptal ettim.” Neden? Çünkü bu Ģahısların denetiminde kalabilecek bir
kaynak değildir. Bu projenin denetiminde kalacaktır, yerelde kalacaktır ve projeye eĢit
dağıtılacaktır. ġimdi rant nerede? Rant ÇeĢme’nin kendisinde. O yüzden bu bilgileri bilerek,
anlayarak konuĢalım...
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim.
HAKAN YILDIZ: Bu Meclise böyle bakalım, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, teĢekkür ederim. Sayın Asker, buyurun. Kimler, kimlere
vermedim? Sayın BOZTEPE var, doğru, buyurun.
ASKER GÜNEġ: Müsadenizle Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri. Gerçekten üzülüyorum,
gerçekten üzülüyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
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MECLĠS BAġKANI: Lütfen…
ASKER GÜNEġ: 10'uncu, ikinci dönemim bu, Meclis Üyeliği yapıyorum burada. Bir hatibin nasıl
bir BaĢkan’a hitap etmesi gerektiği, bir Grupla ilgili neler söylemesi gerektiği, neler söylememesi
gerektiği ile ilgili gerçekten ciddi sıkıntılar görüyorum Meclisimizde. Hakan KardeĢimle,
arkadaĢımla, Hakan Bey’le nasıl nitelendirirse kendisi, Konak Belediyesinde birlikte görev
yapıyoruz. Hakan Bey kalkar, bir konuyla ilgili fikirlerini beyan eder BaĢkanlık Makamına.
Buradan bir cevap verilmesi gerekiyorsa bir arkadaĢımız da kalkar cevap verir. Hakan Bey bizim
yerimize düĢünmeyi bıraksın. BaĢkan’ımla, buradaki arkadaĢlarla ilgili, vicdanla ilgili yorum
yapmayı bıraksın bence. Çok güzel sözleri arka arkaya kurmanın sanat olduğunu düĢünüyor ama
buradaki arkadaĢlar düĢünebiliyor. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Buradaki arkadaĢlar zeki...
MECLĠS BAġKANI: Lütfen arkadaĢlar…
ASKER GÜNEġ: Buradaki arkadaĢların sizin gibi düĢünmesini beklemeyin. Biz Cumhuriyet Halk
Partisiyiz. Bizim vicdanımızla sizin vicdanınız aynı değil. Aynı olmasını bekliyorsanız o zaman
neden yan yana oturmuyoruz? Tabii ki siz farkındalıklarınızı söyleyeceksiniz, biz farklı
söyleyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, bizim yerimize düĢünmekten vazgeçin, bizim
yerimize fikir üretmekten vazgeçin. Kendi doğrularınızı söyleyin ve Meclisi gerçekten artık itham
altında bırakmayın. Benim vicdanımı sorgulayamazsın, BaĢkan’ımın vicdanını hiç sorgulayamazsın.
Sadece ve sadece yapabileceğin tek bir Ģey var; elinizden telefondan okuduğunuz Ģeyleri, bizim
okuma yazmamız var. Burada okuma yazması olmayan var mı arkadaĢlar? (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE...
ASKER GÜNEġ: Ekranlardan gösteririm bunu Sayın BOZTEPE, ekranlardan gösteririm bunu...
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE, arkadaĢlar, Sayın Asker buyurun.
ASKER GÜNEġ: Yapmayın, artık demogoji yapmayın, Meclisin huzurunu bozmayın, gerçekten
üzülüyorum...
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, Sayın BOZTEPE, buyurun Sayın Asker...
ASKER GÜNEġ: BaĢkan'ım...
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, dinliyorum.
ASKER GÜNEġ: Lütfen, siz de artık Ģu iyi niyeti bırakın, lütfen sizler de...
MECLĠS BAġKANI: BaĢkan’a bu Ģekilde hitap edemezsiniz, yani...
ASKER GÜNEġ: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi...
MECLĠS BAġKANI: Sayın Asker, Sayın Asker, lütfen…
ASKER GÜNEġ: Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerine kimse düĢünmesin, bizim Grubumuz onurlu,
dürüst, namuslu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm ilkelerine bağlı ve ülkenin bel kemiğidir,
beynidir, kalbidir, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sağ olun, evet, buyurun... (SALONDAN: BaĢkan’ım ben varım.)
Vereceğim, buyurun Sayın AYDIN.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis baĢka bir Ģey için söz aldım ama bir haber gördüm
onu söylemek zorundayım; 8 Mart’ın üzerinden daha bir hafta geçmedi, Aile ÇalıĢma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız, Koronavirüs nedeniyle, 16 Mart tarihinden itibaren, 12 yaĢından… Okul
öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu bulunan kadın memurlara yıllık izin vermiĢ. Çocuklara bakma
görevi, kadınlara ait bir görev değildir. Çocuklara bakma görevi, onların ebeveynlerine ait bir
görevdir. Eğer bir izin verilecekse ebeveynine verilir. Sadece kadına bu izni vermek, kadını evinde
çocuğunun bakımında 1. derecede en azından sorumlu görme anlayıĢının bir tezahürüdür. 8 Martın
üzerinden hiç değilse bir, 1 hafta geçseydi de öyle yapsalardı. Siyasetin temel iĢlevinin ne olduğu
konusunda birçok görüĢ ortaya atılıyor. Burada da aslında bunu tartıĢtık biraz, aslında temel
iĢlevimiz üretimi arttırmak, arttırdığımız üretimi hakça bölüĢmek ve bunların sonunda da barıĢ ve
huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir toplumun içinde bulunmak, bir topluma, böyle bir toplum
oluĢumuna katkı sağlamaktır. Neo-Liberal kapitalist politikaların dünyayı getirdiği yer ortada.
Üretimin azaldığı, üretimin, gelirin üretimden değil, ranttan elde edildiği, vergi yükünün geniĢ halk
kitlelerine ve ücretlilere yönlendirildiği, kazanılan paranın da hakça bölüĢülmediği, savaĢlardan
yorgun düĢmüĢ bir dünya yaĢıyoruz. Üretimden değil, elindeki paradan, mülkiyetten para
kazanmaya dayalı ekonomi, gelir dağılımı daha da, gelir dağılımını daha da bozdu. Dünyada en
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zengin %1'lik kesim, tüm dünya gelirinin % 82'sine sahip. Amerika’da 2000, 1989 yılında % 1'lik
en zengin kesim, tüm gelirin % 23'üne sahipken, bugün bu rakam % 33'e çıktı. Ülkemizde durum
daha da vahim. Türkiye’deki en zengin % 1'lik kesim, tüm milli gelirin % 45'inden fazlasını alıyor,
ki bu rakam bir ara % 52’lere kadar çıkmıĢtı. Üretimi arttırmayan, en önemlisi de üretilen geliri
hakça bölüĢemeyen bu düzenin devam etmesi mümkün değildir. Bu nedenle üretime dayalı
kalkınma modellerinin geliĢtirilmesi, gelir adaletini sağlayıcı politikalar üretilmesi, hepimizin
geleceği bakımından önemli. Tüm bunların gerçekleĢmesi için de barıĢ ve huzur içinde yaĢayan bir
toplum ve dünya gerekir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi de uzun süredir tarımsal kalkınmayı
destekleyen çalıĢmalar sürdürüyor. Tarım ürünlerinin üretiminde, pazarlamasında, üretim ve
pazarlanma sürecinde üreticiyi desteklemeye çalıĢıyor. Belediyenin ihtiyacı olan ürünleri üretici
kooperatiflerinden doğrudan temin etmeye, bunları halka ulaĢtırmaya çalıĢıyor. Bu az önce çizdiğim
dünya tablosu ve Türkiye’deki tabloyu, bu tür çalıĢmalar düzeltmeye yetmez biliyorum. Ama iĢte
Ġbrahim Peygamber’in ateĢine su taĢıyan karıncanın dediği gibi, ateĢi söndürmeye yetmese de hiç
değilse tarafımızı belli eder. Tarafımızın üretimden yana olduğunu, hakça bölüĢmeden yana
olduğunu gösterir. Bugün Kemeraltı Balıkçılar Meydanı’nda “Halkın Bakkalı” açıldı. Bu bakkal, bir
bakkal olması bakımından çok küçük bir adımdır. Belki de karıncanın taĢıdığı su kadar küçük bir
adımdır. Ama üretici kooperatiflerinin ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciye ulaĢtıran, halkın sağlıklı,
güvenilir, ucuz gıdaya eriĢimini sağlamak bakımından kocaman bir adım aslında. Elbette buna
benzer hizmet modelleri gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak bakımından sadece birer adım.
YaĢadığımız...
MECLĠS BAġKANI: Son bir dakikanız.
MURAT AYDIN: YaĢadığımız yoksulluk da, gelir adaletsizliği de, savaĢlar da kaderimiz değil.
Tüm bunlar kötü yönetimlerin, yanlıĢ politikaların sonucu. Üretimi arttırmayan, artan üretimden
oluĢan geliri adaletli Ģekilde paylaĢmayan, tüm bunlar için huzur ve barıĢ ortamını sağlamayan
hiçbir politika halkın yararına sayılamaz. Bu nedenle sürdürülebilir üretimi, hakça bölüĢümü, barıĢ
ve huzuru sağlayan politikalar talep etmeli ve yerine getirmeliyiz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
baĢta olmak üzere sosyal demokrat delediyelerin bu yolda adım attığı, bu yolda attığı adımlar,
oluĢturduğu hizmet modellerinin geliĢtirilmesi, desteklenmesi ve bütün ülkeye yayılması en büyük
dileğimdir, saygılar sunarım.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, söz vereceğim yalnız Değerli KardeĢim, unuttuk biz biraz
dinlenir misiniz? Siz biraz oturun, oturun yani özür dilerim. Yani arkadan iyi ki uyardınız yani bizi.
Evet, Sayın BOZTEPE size vereceğim söz buyurun, sonra size vereceğim. Buyurun BOZTEPE.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben mi?
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Ģu saate ben de bakayım da. Sayın BaĢkan, ilk önce bu koronavirüsü ile
ilgili bir dileğim olacak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden, 1 Haziran’a kadar bence Ġzmir’deki su
faturasını ödeyemeyen arkadaĢlarımızın, komĢularımızın, hemĢerilerimizin suyunu kesmemelerini,
1 Hazirandan sonra gerekli iĢlemi yaparsa daha iyi olur diye bu Meclise öneriyorum ben. Bu
konuda ĠZSU ve siz Belediye BaĢkanlığı olarak yapmanız gerekeni yaparsanız, Ġzmir’e çok büyük
katkı koymuĢ olursunuz. Çünkü ödeyemeyen var, suları kesilmesin. Bunu bir, kavga çıkmadan bunu
söyleyeyim de. Evet Sayın BaĢkan, biz bu hafta Pazartesiden itibaren hiçbir burada...
MECLĠS BAġKANI: Sayın BOZTEPE, özür dilerim bir Ģey söyleyeceğim, devam edeceksiniz,
durduralım Ģeyi. Bu su faturaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden
Sorumlu BaĢkan Yardımcısının tüm Belediyelerimize gönderdiği bir Genelge var. Ġstanbul ve
Ankara bununla ilgili olarak sanıyorum Ġzmir, siz henüz daha onu duymadığınız için söylüyorsunuz
ama bunu da bilmeniz için söyledim, devam edebilirsiniz buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: TeĢekkürler. Evet Sayın BaĢkan, hem burada Cindi ArkadaĢıma, gitmiĢ
galiba, teĢekkür ediyorum bilgilendirdi. Zaten biz o söylediği Ģeyleri Sayın BaĢkan'ın Twitter
hesabından da takip ediyoruz. Yine, Asker GÜNEġ arkadaĢımı çok eskiden tanırım, kendisini çok,
çok iyi bilirim, yani kendisini çok iyi bilirim, kendisini bize anlatmasına gerek yok. Biz onu nasıl
bir insan olduğunu çok iyi biliriz, bizim arkadaĢımızdır. Sayın BaĢkan, biz bu hafta burada hiç
gelmedik Meclise, dikkat edin Pazartesi günü hiç konuĢmadık. ÇarĢamba günü yine o Ģekilde
sadece Gündemle ilgili ve çok kısa geçti. Neden? Çünkü ülkemizde bir koronavirüs olayı baĢladı.
Bütün dünyada olduğu gibi en son bizim ülkemizde de 1-2 vaka gözüktü. Yine ülkemizde 5’tir 10
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olur bilemeyiz tabii ki ben Ģu an 2 biliyordum öğle saatlerine kadar 5 olmuĢtur. Yine yüreğimizi
yakan Ģehitlerimiz olmuĢtur. O yüzden biz Grubumuz olarak bu hafta hiçbir polemiğe hiçbir Ģeye
girmedik. Bugün de aslında bir sağlık kuruluĢuyla ilgili Konak Belediyesi’nin kasasında kalması
gereken bir bütçe ile ilgili bizim Grubumuz öneri yaptı, yoksa oradaki emsal artıĢıyla ilgili değil.
Yine Osman da gitmiĢ, Osman'ın sorduğu soruya aslında kimse burada tam net cevap vermedi.
Burası satıldığı zaman Yenikent Alanı içinde değildi. Yenikent Alanı daha sonra dâhil edilince emsal
3’tü değil mi Hakan? Esas sıkıntı burada bu, onu da geçelim. Fakat Pazartesi günü, Pazartesi günü
Murat Bey'in burada bir konuĢması oldu, gerçekten de üzüntü verici. Yine demin konuĢmaları da
yine aynı Ģekilde. Değerli ArkadaĢlar, bakın bunu bir öğrenelim. Burası Ġzmir BüyükĢehir Belediye
Meclisi. Biz kendi görevlerimizin dıĢında baĢka görevler üstlenmeyelim. Biz sadece burada
alacağımız ve alınması gereken kararları alabiliriz. Onun dıĢında sıkıĢınca iĢte baĢka bir ilden örnek
vererek ya da Türkiye’nin baĢka bir Bakanıyla ilgili örnek vererek bunlar yakıĢmıyor. Burada alınan
yanlıĢ karar varsa onları konuĢalım, biz kendimize bakalım, kendi dönemimize bakalım. ġimdi
geçmiĢ dönemle ilgili ben burada sayarsam inanın ki onlarcasını, yüzlercesini sayarım, bunlara
gerek duymuyorum. Yine Sayın BaĢkan, Pazartesi günü burada Belediye BaĢkanımız ne yazık ki 2
oturumda da yok. ĠĢi vardır, bir Ģey diyemiyorum. Fakat son zamanlarda katılmıyor pek ama Ġzmir
dıĢındadır belki katılmayabilir. Üslup konusunda çok kırıcı davrandı. Ben burada Suat Ağabeyimin,
Suat Bakanımızın, ağabeyi rahmetli olmuĢtu; sadece bir baĢsağlığı dilemek için söz istedim yani
ben daha sonra ekranda bir daha gittim izledim yüzünün ifadesini gördüm. O kadar sert giriyor ki…
ġimdi Sayın BaĢkan'ım, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer ki burada Sayın BaĢkan bize...
MECLĠS BAġKANI: Son bir dakika.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, bize böyle davranırsa biz daha sert davranırız. Hem de katmer
katmer sert davranırız. Sayın BaĢkan seçilmiĢse, biz de seçilmiĢiz. Sayın BaĢkan, yasa koyucu
koyarken, diyor ki, ona bir bütçe emanet etmiĢ ama bütçeyi bize yapmayı bırakmıĢ. Sayın BaĢkanı
denetleme yetkisini bize vermiĢ. Bu Meclis, bu Ġzmir'in % 100'ünü temsil ediyor; Sayın BaĢkan
% 58 ile seçildi, bunu bilecek. Burada Meclis Üyesini azarlarken aklına geleni söylemeyecek. Bu
konuda Sayın BaĢkan, biz Sayın BaĢkana kırgınız ama 1 haftadır o yüzden burada konuĢmadık.
Ülkemizde sıkıntılar var, Ģehitlerimiz var, koronavirüs olayı var. ĠnĢallah en yakın zamanda
topraklarımızı,
ülkemizi
dünyayı
terk
eder...
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS BAġKANI: Biliyorum, vereceğim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Onun dıĢında hepinizi Sayın BaĢkan sevgiyle selamlıyorum, saygılar
sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Yanlız bir hatırlatma yapacağım. Türkiye’nin hiçbir
Meclisinde, Büyük Millet Meclisi dâhil, Sayın CumhurbaĢkanımız dâhil, oradaki diğer Belediye
BaĢkanları dâhil kimse % 100’le seçilmiyor yani, böyle bir dünya yok.
HÜSNÜ BOZTEPE: Doğrudur…
MECLĠS BAġKANI: Dolayısıyla herkes bir, evet herkes bir Ģeyi temsil ediyor ama seçildikten
sonra, seçildikten sonra, burası Ġzmir'in Meclisi yani burada herkes olduğu için %100 burada.
Dolayısıyla burada veya %100'e yakın kısım burada… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, onun için bunu söylemek istedim.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Buyurun, Değerli
KardeĢim, yok Aliağa’daki, buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, hayretler içerisinde kaldım yani yarım saat
önceki tartıĢması olan konuları dinlerken ciddi manada üzüldüğümü dile getirmek istiyorum. Vakıf
dediğiniz Ģeyin özünde ne vardır arkadaĢlar? Vakfetmek vardır. Varlıklı insanlar, vakfın yöneticisi
olur ve bununla ilgili yardımseverliğini, elindeki imkânları vakfederek, diğer toplumsal eksiklikleri
giderme adına birtakım faaliyetler yürütür. Buradan maalesef öyle bir noktaya geldik ki; senin
düĢüncene yakın vakıf Ģunu yaptı, benim düĢünceme yakın olan vakıf bunu yaptı, kamu yararına
olan vakfa bunu verebiliriz, kamu yararı olmayan vakfa veremeyiz, özel kuruluĢ olan vakfa hiçbir
Ģey veremeyiz. ArkadaĢlar geliĢmiĢ demokrasilerde böyle bir uygulama olabilir mi? GeliĢmiĢ bir
demokraside kamu yararı, bireysel yararların üzerine çıkabilir mi? Bir düĢünün bakalım, böyle bir
olasılık olabilir mi? Biz nereye gidiyoruz? Kamu yararının benim bireysel faydamdan bir önceliği
olamaz, olmamalıdır. En azından aynı eĢ değerde olmalıyız. Bir kere bunu özümsememiz lazım, bu
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Ģekilde düĢünerek hareket etmemiz lazım, bu Ģekilde düĢünülmesini sağlamamız lazım. Bunu bir
kenara bırakıyorum. ArkadaĢlar bu Mecliste onu konuĢtuk, bunu konuĢtuk, Suat Ağabey bir…
ÇarĢamba günü son Dilek ve Temennilerde dünyanın konusu olan, dünyayı sarsan önemli bir
salgından biraz bahsetti. Ama burada Belediye BaĢkanlarımız da var, hâlâ oturan, birçok Meclis
Üyesi terk etti, gitti. Dünya neleri konuĢuyor, biz burada neleri konuĢuyoruz? Olacak iĢ mi bu?
ArkadaĢlar kendimize gelelim, dünyanın konusunda, dünyanın Ģu anki Gündeminde olan böylesine
büyük bir salgınla mücadele var iken, biz bu Mecliste önceliklerimizi lütfen bir kez daha gözden
geçirelim. Bu böyle yürümez, böyle olmaz. Ben baĢtan beri söylüyorum; “Bir farkımız olmalı, bir
Ģey üretmeliyiz, bir Ģeyi anlatmalıyız.” Diye, bu ne vurdumduymazlık. Özellikle söz almadım o
tartıĢmalar nezdinde. Çünkü arkadaĢlar birbirini dinlemiyor bile. Oradan bir Ģey, buradan bir Ģey,
masalara vurmalar. Neyin yaygarası bu? ġu anda ben önümüzdeki haftaki bütün yurt dıĢı
seyahatlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Neden? Dünya kendi içerisinde bir savunma
mekanizmasına girdi. Biz hâlâ iĢin orasında burasındayız ya da ciddiye almadık. Bakın olur ya da
olmaz ama tedbirinizi almaz iseniz, bu Meclis bunları Ġzmir'den konuĢmaz ise sonrasında
konuĢmanın hiçbir faydası yok. Biz 1 ay öncesinden Aliağa Belediyesi olarak, bütün kimyasal
ilaçlarımızı temin ettik. Bugün sorgulattım, 1 ton ilacın fiyatı 20 lirayken, 1 kilo, Ģu an da 50 lira ve
yok. Biz Aliağa Belediyesi olarak bütün okulları dezenfeksiyon sisteminden geçirdik.
MECLĠS BAġKANI: Son bir dakika.
HAKAN ġĠMġEK: Sorun değil bir dakika, iki dakika. Bu konuyu eğer bir dakikayla
kısıtlayacaksanız Ģu anda hiçbir Ģey konuĢmayayım. KonuĢmayayım mı? (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Öyle mi tercih ediyorsunuz?
MECLĠS BAġKANI: Lütfen devam eder misiniz?
HAKAN ġĠMġEK: Peki, peki... (GAMZE GÜL ÇAMUR: Tarzınız çok yanlıĢ.) Hangi tarzım
yanlıĢ? (GAMZE GÜL ÇAMUR: Had bildirerek konuĢuyorsunuz, biz de aynı kaygıları taĢıyoruz.)
Dile getireceğiz kardeĢim. Ben kimseye haddini bildirme gibi bir hevesim yok, öyle bir tarzım da
yok.
MECLĠS BAġKANI: Devam edin, devam edin.
HAKAN ġĠMġEK: Netice itibarıyla...
MECLĠS BAġKANI: Buyurun, buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Bütün durakları dezenfekte ettik, bütün okulları sıradan, camileri, kamu
kuruluĢlarını... (SALONDAN: Biz de yaptık.) Tamam, iĢte bütün otobüs duraklarına el
dezenfektanı koyduk ve bunları sürekli yapıyoruz. Bütün taksileri, dolmuĢları, servis otobüslerini
sürekli. Bu haftasonu oynayacağımız stattaki maçımızda sporcuların sağlığı için bütün soyunma
odalarını, seyircisiz oynanacak ama bunları da yapıyoruz.
MECLĠS BAġKANI: Evet, teĢekkür ederim.
HAKAN ġĠMġEK: Bununla ilgili katkılar bekliyorum
MECLĠS BAġKANI: Haklısın.
HAKAN ġĠMġEK: Ama hiçbir Ģey söylemiyorum, tamam.
MECLĠS BAġKANI: Peki teĢekkür ederiz, sağ olun. Buyurun, Metin Bey.
METĠN YAġAR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis öncelikle Hakan Bey’e duyarlılığından dolayı
teĢekkür ediyorum. Koronavirüs nedeniyle…
MECLĠS BAġKANI: BaĢtan alabilir misiniz?
METĠN YAġAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, öncelikle Hakan Bey’e duyarlılığından dolayı
teĢekkür ediyorum. Koronavirüs nedeniyle Ģu günlerde onlara daha çok, daha fazla ihtiyaç duyup
desteklerini beklediğimiz, öncelikle Meclisimizdeki Suat ÇAĞLAYAN ağabeyimiz, Alpaslan
BĠLEN ağabeyimiz, Sadık DOĞRUER BaĢkanımız olmak üzere bütün sağlık çalıĢanlarının Tıp
Bayramını tebrik ediyorum. Ayrıca bu vesileyle hastanelere ve sağlık çalıĢanlarına müracaatlarımız
esnasında daha saygılı, daha sabırlı, hoĢgörülü olmalarını istiyorum ve istirham ediyorum.
Dünyadaki yaĢanan bu pandemiyi en az hasarla geçirmek ve atlatmak için hijyen kurallarına çok
daha fazla özen göstermemiz gerekiyor, sağlıklı günler diliyorum, saygılarımı sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Grup Sözcülerine en son söz vereyim, öyle yapalım. Özan Bey, buyurun.
Ġkinci kez vermeyeceğim, ikinci kez söz vermeyeceğim.
ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis…
MECLĠS BAġKANI: SataĢmaya cevap verirsiniz, buyurun. (Salondan ses kayıtlarında
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar… Özan Bey, lütfen, buyurun.
ÖZAN PARLAR: Acil kamulaĢtırma, ne zaman yapılır acil kamulaĢtırma? Vatanın güvenliğini
koruyacak bir Ģey varsa o zaman acil kamulaĢtırma yapılır. 190.000 m² vatandaĢın malı varmıĢ,
190.000 m² vatandaĢın malını küçük görüyor arkadaĢlar, “190.000 m² zaten… Bu sonuçta 9.574
hektardı.” diyor. VatandaĢın malını neden alıyorsunuz arkadaĢlar? Planı yapın. Buraya otel
yapılacaksa otel olsun. ĠnĢallah otel de yaparsınız. Korkarım siz konut da yaparsınız buraya. Çünkü
konuttan ciddi nemalandığımızdan dolayı baĢka bir Ģey yapmıyoruz. Bakın, Ģunu kaybettiniz; güven
kalmadı, ne yazık ki güven kalmadı. 5 yıl önce Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ne tahsis edilmiĢ bir
tapu, verilmiĢ tapu 5 yıl sonra vilayet tarafından geri alınıyor Kiraz’da. Yani “Adalet mülkün
temelidir.” diye yazıyor adliyede. Nerede kaldı mülk, nerede kaldı adalet? Bakın arkadaĢlar, yanlıĢ
Ģeyler düĢünüyorsunuz. Bu yanlıĢlıkları, bu yanlıĢlıkları da savunma ritmine giriyorsunuz. Lütfen
doğrudan yana olun, iğneyi kendinize batırın, o Ģekilde değerlendirin. Son olarak; Belediye
BaĢkanının burada bulunmadığı bir Oturumda Belediye BaĢkanımızla ilgili bir eleĢtiri ve tehdit
Ģeklinde bir konuĢmayı da kesinlikle burada doğru bulmuyorum. Kendisinin bulunduğu Oturumda
dilediğiniz Ģekilde konuĢursunuz, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Buyurun.
TURGUT PINAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım öncelikle Özan Bey’e bir…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler
ve
sözler)
(MECLĠS BAġKANI: ArkadaĢlar, lütfen.) Cevap vermek istiyorum BaĢkan. ġimdi 5 sene önceki
arazi uygunsuz bir Ģekilde… Doğru söylüyor. O arazi uygunsuz bir Ģekilde BüyükĢehir’e verildi
Sayın BaĢkan, 5 yıl önce ama biz onu geri aldık. Orada bir sıkıntı yok. Sayın BaĢkan’ım, bir konu
da; bugün hep hastanelerden konuĢtuk. Benim konum da aslında bir hastaneydi. Bizim Kiraz’da bir
75 yataklı hastane projemiz vardı. Biz bunu TOKĠ’yle yaptıracağız, planı, projesi hazır. Bize gelen
bir evrak, yürütmeyi durdurma kararı. Davacı, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Sayın BaĢkan, biz
kendi yerimize hastane yapıyoruz, ufak tefek sıkıntılar olabilir. Yok, “Orası kavĢak, böyle
olacakmıĢ, ağaçlık alan burasıymıĢ” gibi bir sürü ipe sapa gelmez Ģeyler. Bunu Kiraz’a yapılmıĢ bir
haksızlık olarak düĢünüyorum Sayın BaĢkan’ım, teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Değerli ArkadaĢlar, Sayın Hatibin Kiraz’la ilgili söylediği son konuyla ilgili
olarak bilgi vermek… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler) Vereceğim, konuĢuyoruz. Bilgi vermek zorundayım. BüyükĢehir Belediyesi 2017 yılında
288.000 m² olan bu alanla ilgili olarak 1/25000’lik Planlarda burayı hastane ve üniversite olarak
tespit ediyor ve bildiriyor. Bakın sonra, sonra bu plan, bu plan BüyükĢehir Belediyesi’nin bizzat
kendisinin hastane ve üniversite olarak etiketlediği bu alan, ne hikmetse ilgili Bakanlık tarafından
Belediyeye 1/5000 Planında, 1/1000’liğe indiğinde 288.000 m²’nin bir kısmı zaten terk ediliyor,
bırakılıyor o alan, o alan terk ediliyor, baĢka bir yere geliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz, hastane
alanı küçültülüyor. O detayları daha sonra size en ince ayrıntısına kadar sunabilirim ama bildiğim
Ģeyi söyleyeyim; o üniversite alanı dediğimiz yer devreden çıkartılıyor, hastane de küçültüle
küçültüle baĢka bir noktaya getiriliyor. Yani aslında BüyükĢehir Belediyesi burada, ilk planda
önerdiği yerde, önerdiği yerde hem üniversite, hem de oranın sağlık tesisi yapılması için Kiraz’ın
lehine, Kiraz’daki yaĢayan vatandaĢlarımız lehine bir giriĢimi, aynı Ģekilde BüyükĢehir’in dıĢında
baĢka bir plan değiĢikliğiyle baĢka bir hale getiriyor, konuta açılıyor, konuta açılıyor, TOKĠ
sonradan giriyor oraya. Değerli ArkadaĢlar, bunları, bu konteksi beraber söylersek bir anlam ifade
eder. BüyükĢehir Belediyesi de buna itiraz ediyor. Buna itiraz etmesin mi? Etmesin mi itiraz?
Mesele budur. Evet, Cenap Bey buyurun. Vereceğim, size de söz vereceğim.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Kıymetli Konuklar,
Bürokratlarımız ben BaĢkent Vakfı Hastanesi ile ilgili konuĢacağım ama o rant meselesi falan değil,
çok da baĢka bir açıdan…
MECLĠS BAġKANI: Bence, bence…
CENAP BÖRÜHAN: Ama getireceği yararlarla ilgili konuĢacağım.
MECLĠS BAġKANI: Hiçbir yarar… Cenap Bey…
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan’ım, bir anlatayım, anlattıktan sonra diyeceksiniz ki; “Bunu iyi
ki söylediniz.” Çok farklı söyleyeceğim çünkü, çok baĢka bir Ģey söyleyeceğim.
MECLĠS BAġKANI: Cenap Bey, lütfen bakın, o madde, Meclisi yeteri kadar gerdi. ġurada kaldı
zaten 20 kiĢi. Yani eğer…
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CENAP BÖRÜHAN: Bir dakikada toparlayayım.
MECLĠS BAġKANI: Toparlayın buyurun, toparlayın buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Peki, toparlıyorum. Değerli BaĢkan’ım, rant kime gitti? Ona gitti, bunu
bıraktık. Bir hastanenin, 18.000 m² olan yapısı, 54.000 m²’ye çıkarsa, o hastanede 25 branĢta 60
hekim görev yapıyorsa, 38 branĢta, disiplinde 140 hekim hizmet verir. 350 yataklı kapasitesi var
olacakken, o kapasite 1000 yatağa çıkar. Acil müdahale kapasitesi 3 kat, dört 4 artar. Yoğun bakım
yatağı eğer 25 ise 75 olur. YaĢam ünitesi sayısı artar. Ben 17 yıl hastane müdürlüğü ve bu tür
kurumlarda idarecilik yaptım. “Ventilatörlü yoğun bakım” deriz, yani yaĢam üniteli. Bunlar kat kat
artar ve hizmet sayısı artar. Bir insanın bedeli 30 milyon lira bile değil. Orada onlarca, yüzlerce,
binlerce insan kurtulur, yaĢama bağlanır, erken tedavi olur. Eğer biz bu fırsatı vermiĢsek,
Bergama’ya, Aliağa’ya, Torbalı’ya ve ÖdemiĢ’e gönderdiğimiz, eğer bulabilirsek yoğun bakım
yatağı, hastalarımızı burada yatağa alırız ve bakımlarını yaparız. Yine kamu yararı kaydı, halka
hizmet geleceği içindir. Burada, yani paranın, rantın nereye gittiği falan çok tartıĢıldı, konuĢuldu.
Burada uzlaĢamadık ama bu emsal artıĢının ve hastanenin çapının büyümesinin verdiği hizmetin de
artmasına sebep olacağını söylemek istiyorum ve biz Konak Belediyesi’nde gastroenterit deriz yani
gıda zehirlenmesi olan bir kızımızı bir gün sonra, Bergama’da ancak yoğun bakım ünitesine
gönderebildik, o akĢam hayatını kaybetti. Bütün bunlar yaĢanmayacaktır diye düĢünüyorum, çok
teĢekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için, saygılar sunuyorum.
MECLĠS BAġKANI: Sayın BÖRÜHAN, benim bir haksızlık yapmama yol açtınız bunu
konuĢarak, çünkü ben Sayın BOZTEPE’ye “53. maddeyle ilgili konuĢuyorsanız size söz
vermeyeceğim.” demiĢtim ama siz 53. maddeye döndünüz ve konuĢtunuz.
HÜSNÜ BOZTEPE: Hakkım helal olsun.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Evet, kim?
HAKAN YILDIZ: Cevap hakkı verecek misiniz, vermeyecek misiniz?
MECLĠS BAġKANI: Hayır. Kiraz Meclis Üyesi ArkadaĢım, buyurun. Sonra iki Grup BaĢkan
Vekiline vereceğim ve kapatacağım arkadaĢlar. Buyurun.
EROL ÇOMAK: Sayın BaĢkan’ım, Kıymetli Meclis Üyelerim öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. ġimdi, az önce Sayın Meclis Üyem çok güzel bir cümle kurdu, insan hayatıyla
alakalı, takdire Ģayan bir cümle kurdu, ben de hekimim. ġimdi, insan hayatının hiçbir Ģekilde
imarda, projede, parada kıymeti yoktur. Buradan Ģuraya gelmek istiyorum; Kiraz, Ġzmir’e 140
kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Veteriner Hekim olmam hasebiyle Kiraz’ın bütün köylerini iyi
bilen… En uzak köyü 50 kilometre ve coğrafi olarak çok geniĢ bir alana yayılmıĢ bir ilçeyiz. ġimdi,
en uzak köyden Ġzmir’e mesafe 200 kilometre ve insan hayatı çok önemli. ġimdi, az önce birtakım
imar konularından dolayı mahkeme yolu açılan hastanemizle alakalı olan alanın hemen arkasında
çöp tesisi var, hemen arkasında ve bu alan Kiraz tarımını olumsuz etkileyen bir alan. ġimdi, buraya
çöp dökmeye müsaade ediliyor ama hastane yapılmak için birtakım engeller konuyor. ġimdi, Ģimdi
bakın Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyelerim Kiraz’da 5 tane uzman doktor var. Kalp
doktorumuz yok. ġimdi herhangi bir arkadaĢımız kalp krizi geçirdiğinde, Kiraz’ın 50 kilometre
uzağındaki bir arkadaĢımız kalp krizi geçirdiğinde 200 kilometre yol gelecek. Biz, hastanemizi 75
yataklı kapasiteye çıkardığımızda, 15 tane uzman kadrosuyla Kiraz halkına hizmet verebilecek bir
duruma getirmek istiyoruz ve bu konunun, bu sorunun acilen çözülmesini talep ediyoruz Yüce
Meclisten ve bütün Ġzmir halkının da bunu bilmesini istiyoruz. Ġzmir’in en uzak ilçesindeyiz,
dolayısıyla bizim sağlık sorunlarımız var ve bu sorunlarımızın giderilmesi için Kiraz Devlet
Hastanesi’nin acilen yapılması gerekiyor. Bu anlamda Yüce Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın anlayıĢ
da göstereceğine inanıyorum. Bakın bir hastane yapılacak, Ġzmir’de yüzlerce, onlarca hastane var,
yeni bir hastane yapılması için 2 saat tartıĢtık. Çünkü Ġzmir’in ihtiyacı. Zaten biz hastanenin
yapılmasına karĢı çıkmıyoruz. DeğiĢen imar konusuyla alakalı, konularıyla alakalı karĢı çıkıyoruz.
Ama bakın, biz bir hastane yapmak istiyoruz ve siz bu hastaneye karĢı çıkıyorsunuz. Düzeltelim bu
iĢi arkadaĢlar.
MECLĠS BAġKANI: Hastaneye karĢı çıkılmıyor.
EROL
ÇOMAK:
Düzeltelim
bunu
yani.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) Hukuki süreç neyse, imar süreci neyse Kiraz
Devlet Hastanesi’nin yapılması için, ne gerekiyorsa yapılması için yollarını açalım. Ben bunu talep
ediyorum Yüce Meclisten ve ikinci bir konu; Ģimdi, az önce bir Meclis Üyesi ArkadaĢımız tarım ve
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hayvancılıkla alakalı bir konuya değindi. Hayvancılık benim uzmanlık alanım. 1994 yılında Kiraz’a
klinik açtığımda, 2000 yılına kadar Kiraz’da hayvan sayısı 8000’di. Toplanan süt 5 ton, 6 tondu.
Bakın, 2020 yılına geldiğimizde 120 bin hayvan, 750 bin ton süt var. Evet ve burada gerek
Hükümetimizin, gerek BüyükĢehir Belediyemizin, gerek yerel belediyelerin, gerek kooperatiflerin
bu hayvancılığın geliĢmesinde çok büyük katkıları oldu ve olmaya da devam edecek. Dolayısıyla
bir noktayı buradan hastaneye bağlamak istiyorum. Bakın, biz çevre köylerin kalkınması ve
köylerde yaĢayan vatandaĢlarımızın kırsal kalkınmayı destekleyen projelerde yerinde kalmasını
istiyoruz ama o insanların tedavi olması için gerekli olan hastanenin yapılmasının önüne engel
koymamalıyız diye düĢünüyorum. Benim düĢüncem bu yöndedir. Diğer bir konu; Ģimdi, 2000
yıllarında Türkiye’de sığırcılık bakımından uygulanan yanlıĢ bir politika var.
MECLĠS BAġKANI: Son bir dakika.
EROL ÇOMAK: Hemen toparlıyorum Sayın BaĢkan’ım.
MECLĠS BAġKANI: Lütfen.
EROL ÇOMAK: 2 çarpı 50’ydi bu. Yani 50 haneye 2’Ģer tane inek verilerek hayvancılığa destek
verilmek istenmiĢti. Hemen geliyorum günümüze, manda dağıtıldı. Rantabl olabilmesi için
mandacılıkta en az 10 tane verilmesi gerekiyordu ama 3 tane verildi. Bakın ben hayvancılığın
içinden gelen birisiyim. 3 tane mandaya bakarsanız ekonomik olmaz. Aynı Ģekilde koyun da böyle.
50 hatta 20 sürü, baĢlık sürüler halinde yapılması gerekiyor. Projelerin bu yönde geliĢtirilmesi
gerekir. Dolayısıyla bu sayılar oluĢturulmaz ise hayvancılık kırsal kalkınma bakımından ekonomik
değildir. Saygılar sunuyorum, teĢekkür ederim.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ederim. Tekrar düzeltmek zorunda kalacağım. Yani BüyükĢehir
Belediyesinin itirazı hastane yapılmasına değil, bizatihi, bizatihi ilk 2017’deki o 25000’lik Planda
hastane ve üniversite yapılması için teklif eden BüyükĢehir Belediyesi. Buradaki itiraz, o alanın
niçin değiĢtirilip konuta çevrildiği, mesele bu. Sayın HIZAL, buyurun, toparlayalım artık.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis tabii evet, bugün gergin bir Meclisti.
Dönem dönem bu tartıĢmaların olacağını, olduğunu ya da olabileceğini…
MECLĠS BAġKANI: Buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Evet, göreceğiz. Tabii konuĢmamı yapmadan önce bugün Cumhuriyet Halk
Partisi Sözcüsü Sayın Nilay Hanım’ım doğum günü olduğunu öğrendik. Doğum gününü
kutluyoruz, Allah’tan nice güzel yaĢlar diliyoruz kendisine.
MECLĠS BAġKANI: Biz de diliyoruz, çok ayıp oldu.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, tabii biz burada muhalefet grubuyuz. Yerelde muhalifiz, muhalefetiz. Siz
iktidarsınız. Elbette ki yanlıĢ gördüklerimizi eleĢtireceğiz. EleĢtirmeye de devam edeceğiz. Az önce
çok doğru bir ifade kullandınız; “Hiç kimse %100’le seçilmez ama seçildikten sonra %100’ün
iktidarıdır ya da muhalefetidir.” Siz %100’ün iktidarısınız, biz de %100’ün muhalefetiyiz. Bize oy
veren ya da vermeyen bütün Ġzmirlilerin haklarını korumak adına buradayız. Siz de size oy veren ya
da vermeyen bütün Ġzmirlilerin haklarını korumak adına iktidardasınız.
MECLĠS BAġKANI: Aynen.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi, biz bir eleĢtiri yaparken, bir yanlıĢın düzeltilmesi için ortaya birtakım
veriler koyarken elimizde bazı verilerin olmasını isteriz ve bu veriler için çalıĢırız. Yeri geldiğinde
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesindeki Bürokrat ArkadaĢlardan bilgi alırız ve kendilerine bu anlamda da
teĢekkür ediyoruz hiçbir zaman bizi bilgisiz bırakmadıkları için. Ġki arkadaĢ bir araya gelip herhangi
bir Daire BaĢkanımızdan, herhangi bir Bürokrat ArkadaĢımızdan sunum istediğimizde saatlerce bize
sunum verdiklerini biliyoruz. Bu anlamda da kendilerine teĢekkür ediyoruz ve bunun, elimizdeki bu
veriler ıĢığında bir eleĢtiri getiriyoruz. EleĢtirimiz doğrudur ya da yanlıĢtır. Size göre yanlıĢtır, bize
göre doğrudur. ġimdi ama uzunca bir süredir burada Merkezi Hükümet açısından, genel siyaset
açısından birtakım eleĢtirilerle karĢılaĢıyoruz. ĠĢte, az önce yapılan bir eleĢtiri; ÇeĢme projeleriyle
ilgili, ki teknik detaya girmeyeceğim, Sayın Hakan Bey, Meclis Üyemiz gerekli açıklamaları yaptı.
Dileyen arkadaĢ olursa ben, ben bu sunumla alakalı bilgiyi Whatsapp üzerinden kendilerine çok
rahatlıkla atabilirim. Az önce yine buna benzer bir eleĢtiriyle karĢılaĢtık ki, aslında tüm dünyaya
bakıldığında, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 denilen ve koronavirüs adı verilen bir hadise ile
karĢı karĢıya olduğumuzu biliyoruz. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla vaka sayısının 5’e çıktığını, tüm
dünya genelinde 130.000 civarında vaka sayısının olduğunu ve yaklaĢık %3 seviyelerinde de bir
ölüm oranının olduğunu biliyoruz. Ama Ģu bir gerçek ki; gerçekten devletimiz, Türkiye
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Cumhuriyeti Devleti, baĢta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, tüm kurumlarıyla ve kuruluĢlarıyla bu
mücadelede çok ciddi bir yol katettiler. Bu vakanın ilk tespit edildiği andan itibaren, dünyanın belki
hiçbir ülkesinde olmayan bir Ģekilde Bilim Kurulu oluĢturuldu ve bu Bilim Kurulu oluĢturulurken
hiçbir siyasi farklılık gözetilmeksizin bir Bilim Kurulu oluĢturuldu. Ve bu Bilim Kurulunun bilgileri
ıĢığında, önerileri ıĢığında faaliyetler yürütüldü. Bugün Ġtalya’da ölüm sayısını hepimiz biliyoruz,
Amerika’daki hadiseleri biliyoruz, Yunanistan’da ya da Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeki
hadiseleri biliyoruz. Uzakdoğu’da, Çin’de yaĢanan hadiseleri biliyoruz ve bu Bilim Kurulunun, bu
Bilim Kurulunun bir önerisi oldu ve bu önerisi ıĢığında bugün CumhurbaĢkanlığınca bir Genelge
yayınlandı. Derhal okuyorum; “Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun
mezkûr hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle…” diye baĢlayan
ve devam eden bu öneriler ıĢığında yayınlanmıĢ bir Önerge…
MECLĠS BAġKANI: Genelge.
ÖZGÜR HIZAL: Genelge ve bu Genelge ıĢığında da birtakım idari izinler verildi personellere,
annelere ya da babalara ve bu ıĢık, bu Genelge ıĢığında Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız
Tunç SOYER de az önce tweet attı ve dedi ki; “Ebeveyn olan personellerimize izin veriyoruz diyor,
Ģu kadar süre içerisinde.” ġimdi, bu Genelge üzerinden çıkıp, bu kadar önemli bir hadise üzerinden
çıkıp, sadece eleĢtiri adına, basının, herhangi bir basın kuruluĢundan alınan bir haber ıĢığındaki ben
bu Genelgeyi attım Murat Bey’e, bir eleĢtiri yapmak, bugüne kadar yapılmıĢ ve yapılacak olan
bütün doğru iĢlerin halkın nezdinde çöpe atılması anlamına gelir, ki bu doğru bir yaklaĢım değildir.
Biz, ister genel siyasette olsun, ister yerel siyasette olsun, bütün eleĢtirilerimizi ve muhalefetimizi
bilgi ıĢığında yapalım. Sadece duyum üzerine yapılacak olan eleĢtiriler ne Ġzmir’e bir katkı getirir,
ne ülkemize bir katkı getirir, ne bizlere bir katkı getirir. Bu vesileyle tüm Meclisi saygıyla
selamlıyor, hayırlı akĢamlar diliyorum.
MECLĠS BAġKANI: TeĢekkür ediyorum. Sayın KÖKKILINÇ…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, söz aldığım için teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Seni en sona bıraktık ama yani…
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, ben öncelikle yaĢ günü tebriği için çok teĢekkür ediyorum.
MECLĠS BAġKANI: Asker Bey… Kolonya faslı bitsin, ondan sonra konuĢmaya baĢlayın.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Geride 55 yıl bıraktım. Aslında bugün gerçek yaĢ günüm, tabii resmi olanı
daha ileride. Evet, çok teĢekkür ederim. ġimdi, ben tabii yaĢ günüm kutlandığı için biraz daha
yumuĢatarak söyleyeyim o zaman sözlerimi.
MECLĠS BAġKANI: YumuĢat iyice.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, biz Ġstanbul Üniversitesi’nde, Çok Değerli bir Anayasa Hukuku
Hocamız vardı, Erdoğan TEZĠÇ, burada hukukçu arkadaĢlarımın çoğu bilirler, çok değerli bir
hocaydı, ben de çok Ģanslıyım, çünkü hukuk muhakemesini onunla elde ettim ve hukuk fakültesi
boyunca en yüksek not aldığım tek dersti. Onun bir sözünü dillendirmek istiyorum; “Demokrasi,
yalnızca çoğunluk düĢüncesine dayandırılamaz. Demokrasi, aynı zamanda katılma, tolerans,
hürriyet ve muhalefet demektir.” Erdoğan TEZĠÇ’in sözü bu.
MECLĠS BAġKANI: Bravo.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi, biz tabii ki demokrasiye çok değer veriyoruz ve 1 yıl boyunca,
geçmiĢ 1 yıl boyunca da bunu uyguladık. En çok söz alan Meclis Üyeleri belki bu dönemki Meclis
Üyeleri, en çok çalıĢan Meclis Üyeleri. Gerçekten seviye esasında çok yüksek ve bugün çok
gereksiz gerginliklerle geçtiğini düĢünüyorum. Umarım bundan sonrakilerde üslup daha farklı olur.
Çünkü bu özgürlük, muhalefet, hürriyet, katılımcılık, demokrasi saygısızlık anlamına gelmiyor, kiĢi
hak ve özgürlüklerini ihlal etmek anlamına gelmiyor. Hele ki Belediye Meclisine, Makama, burada
görev yapan Meclis Üyelerine saygıyı mutlak surette içermesi gerekiyor. Çünkü biz seçmenin
iradesiyiz, onları bu makamda temsil ediyoruz. Demokrasi, olmazsa olmazımız olmalı ve bizim
ülkemiz bunu hak ediyor. Ben öncelikle bunu söylemek istiyorum. ġimdi, bazı konulardaki sorulara
da yanıt vermekte fayda var. ġurada biraz not almaya çalıĢtım, yakalamaya çalıĢtım esasen.
Öncelikle Belediye BaĢkanlarımız arasında bir sorun yok, bunu söyleyeyim. Basında yer yer çok
farklı yer alabiliyor veya farklı noktalara çekilebiliyor ama bizim bütün Belediye BaĢkanlarımız
kendi alanlarıyla ilgili veya ortak çalıĢtıkları alanlarda basın açıklamaları yapıyorlar ve bu konuda
aralarında herhangi bir uyuĢmazlık yok, bunu öncelikle söylemeliyiz. ÇeĢme Belediye
BaĢkanımızın da biliyoruz ki ÇeĢmeyle ilgili konuda, Turizm Bakanından bir randevu talep ettiğini,

49
görüĢme yaptığını ve yakınen de Merkezi Hükümetin buradaki politikasını takip ettiğini biliyoruz.
Ama tabii ki ÇeĢme ilçesinde olan bir konuda, eğer bir Bakan bir davet yapıyorsa, bir görüĢme
yapıyorsa, öncelikle bunun resmiyetini de yerine getirip, ÇeĢme Belediye BaĢkanını da davet etmesi
gerekir. Olması gereken budur, bunu söylemek isterim. ġimdi diyoruz ki; burada Kirazla ilgili çok
fazla konu var. Gerçekten Belediye Meclisimizde, geçen Meclisten bu yana Kiraz Belediye Meclis
Üyelerimiz de söz alıyorlar. Ama Belediye Meclisimizde biz Kiraz Belediye BaĢkanımızı
görmüyoruz. Sadece bir kere Faaliyet Raporuyla ilgili geçen sene ve Bütçe görüĢmelerinde,
zannediyorum, Bütçe görüĢmelerinde bir kez geldi, o da ısrarlı davetlerimizle geldi. O zaman eğer
bir ilçenin Belediye BaĢkanı görevli olmuĢ olduğu BüyükĢehir Belediye Meclisinde ilçesini temsil
etmiyorsa, o zaman buradaki tartıĢmalarda nasıl bu kadar hak sahibi olabilir? Kiraz Belediye Meclis
Üyelerimizin bunu dikkate almasını isterim. Öncelikle BüyükĢehir Belediye Meclisi’ne gelip,
burada ilçesini temsil etmek temel görevi Kiraz Belediye BaĢkanımızın. Bunun dıĢında Belediye…
ġöyle; birtakım verilere dayanıyoruz, bazı konular, özellikle hastaneler konusunda. Biz biliyorsunuz
ki, kamu yararına çalıĢan vakıflarla ortak projeler yapıyoruz. Belediyemizin gayrimenkulleri
üzerinde onlara kullanım hakları veriyoruz. Bunlardan da herhangi bir bedel talep etmiyoruz.
Burada tartıĢılan konu da, hastane konusunda da esasında bir kamu yararına çalıĢan bir vakıf var ve
bu vakfa biz bir satıĢ yapmıĢız zaten, Konak Belediyesi satıĢını yapmıĢ. Burada bir hastane zaten
hak sahibi, mülkiyet sahibi. Biz buranın, bu hastanenin yasal koĢullar çerçevesinde kapasitesini
arttırıyoruz. Hastanelerimiz artsın, bütün ilçelerimizde olsun. Hemen 100 metre ötesinde bir hastane
varsa ve aynı emsale sahipse, vakıf hastanesinin de bunu talep etme hakkı var. Ġmar Yasasına göre
de bizim Belediyemiz, Belediye Meclisimiz, Hukuk Komisyonumuz, Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonumuz bunu uygun görmüĢ. Ben tekrar sözlerime, demokrasiden yana olalım, diyorum,
birbirimize saygımızı kaybetmeyelim, kurallarımızı biliyoruz. Hukuka uygun davranırsak her türlü
özgürlüğümüze sahip oluruz. Herkes her Ģeyi söyler. Bundan sonraki Meclis Toplantılarımızda
lütfen seçmenimize duyduğumuz saygıdan, onlara duyduğumuz, onlara karĢı olan sorumluluğumuz
gereği buna riayet edelim, teĢekkür ediyorum.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS BAġKANI: Peki, teĢekkür ediyorum. Değerli Meclis Üyeleri, Gündemimizi…
Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Mazeretler kabul edilmiĢtir.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS BAġKANI: Bir sonraki Meclis Toplantısı 13 Nisan 2020 Pazartesi günü, saat: 18:00’de
Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. TeĢekkür ederiz, sağ olun.
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