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2019 YILI HAZĠRAN AYI TOPLANTISI III. BĠRLEġĠMĠ 
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     1. BÖLÜM 

      MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-06/3                                              Toplantı Tarihi    : 14/06/2019  

 Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                                    Toplantı Saati      : 18.00 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması 

nedeniyle yeniden hazırlanan TeĢkilat ġemasının görüĢülmesi. (Ġns. Kay. ve Eğit. Dai. BĢk.E.89775) 

 2. Belediyemizin yatırım, kamulaĢtırma ve diğer harcamalarında 2019 yılında nakdi veya gayri nakdi 

olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 200.000.000,00-TL'ye kadar borçlanmanın 

yapılması, kredi geri ödeme koĢullarının belirlenmesi, kredi sözleĢmesi üzerinde değiĢiklik yapılması ve 

kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu iĢlerle ilgili her türlü 

sözleĢme, taahhütname, protokol ve temlik sözleĢmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile 

ilgili her türlü yazıĢmalarda münferiden iĢlem yapılabilmesi için, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Strateji GeliĢtirme Dai.BĢk.E.134276) 

 3. ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin merkezle bağlantılarının sağlanması amacıyla bağlantı 

hizmetleri ve yedekli yapıda metroethernet internet hizmetlerinin alınması, ses ve faks hizmeti ile data 

hatlarının alınmasını kapsayan “Kurumsal İletişim ve Haberleşme Hizmeti Alımı İşi”nin; ESHOT Genel 

Müdürlüğüne ait resmi web sitesi, kurum intranet sitesi, elektronik ödeme ve ödeme takip yazılımı, 

mobil uygulama, kurumsal e-posta hizmeti, web servis entegrasyonları hizmetlerini kapsayan “Web 

Sitesi Yazılımları, İntranet Uygulaması ve E-posta Sistemi Destek Hizmeti Alımı İşi”nin; ESHOT Genel 

Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi, UlaĢım Bilgi Sistemi, Puantaj Sistemi 

uygulamaları geliĢtirme, güncelleme ve teknik destek hizmetlerini kapsayan “Yazılım Güncelleme, 

Geliştirme ve Destek Hizmeti Alımı İşi”nin 01/09/2019 tarihinden itibaren 36 aylık süre ile yapılması 

hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk. E.5420-89122) 

 4. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Kent Müzesi giriĢ ücretinin 2,00-TL olarak belirlenmesi, 18 

yaĢından küçük öğrencilerin, engellilerin, Ģehit ve gazi aileleri ile 65 yaĢ üstü ziyaretçilerin giriĢ 

ücretinden muaf tutulmasına yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 135 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.136692) 

 5. Tire Belediye Meclisinin; Tire Bakkallar Odasına kayıtlı üyelerin alkol ruhsatı alabilmeleri için 

Belediye tarafından mesafe ölçüm yazısı istendiğinden, bu yazı için talep olunan 500,00-TL ücretin 

TPDK yeni ruhsat ücreti 370,00-TL olması dolayısıyla Tire Belediyesince alınan Mesafe ġartı Uygunluk 

Belgesi Ücretinin 350,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 136 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.136694) 

 6. Tire Belediye Meclisinin; 08/10/2018 tarihli ve 220 sayılı Kararı ile 2019 Mali Yılı ücret tarifeleri 

belirlenirken Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalardan Evsel Katı Atık Bedeli olarak 

konteynır baĢına aylık 6,50-TL ücret belirlenmiĢ olup, zaman içerisinde maliyetlerin artması (iĢçilik, 

yakıt, araçların tamir bakım giderleri v.b) nedeniyle ücretin yeniden belirlenmesi hasıl olduğundan, 

Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalardan Evsel Katı Atık Bedelinin konteynır baĢına her seferinde 

6,50-TL ücret alınmasına yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 137 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢ. ve 

Kar.Dai.BĢk.E.136693) 

 7. Ġzmir ili, Menemen ilçesi, Türkelli Mahallesi sınırları içinde kalan "Osmanlı Mezarlığının" yer aldığı 

517 no’lu parselin karayolu cephesinde bulunan gömülerin bulunduğu alanı da kapsayacak Ģekilde imar 

planlarında "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesi amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 
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Belediye Meclisimizin 08/10/2018 tarihli ve 05.1160 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiĢ olup; söz konusu mezarlığın korunma 

alan sınırlarının yeniden düzenlendiği belirtildiğinden, 517 no’lu parselin ve karayolunun bir kısmının 

"Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere 

görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.136697)  

 8. Ġzmir ili, Menderes ilçesi, Görece Ata Mahallesi, 924 ada, 1 ve 2 parseller ile 806 ada, 17 ve 24 

parsellerden geçen 15 m geniĢliğindeki taĢıt yolu güzergâhının değiĢtirilmesine iliĢkin parsel malikleri 

vekilince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.136695) 

 9. Bayraklı Belediye Meclisinin 14/04/2019 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiçek 

Mahallesi, 25N-Ic paftada, 1615/4 ile 1615/5 Sokakların kesiĢiminde kalan ve yürürlükteki 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Park Alanı” olarak belirlenmiĢ alan içerisine 4 m x 4 m ebatlarında 1 

adet Regülatör yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.136696) 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Hazırlığı, yürütümü, gerekli iĢ birliği ve koordinasyon çalıĢmaları Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi 

Akdeniz Akademisi ġube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmek üzere, son baĢvuru tarihi 30 Haziran 

2019 olan UNESCO Yaratıcı ġehirler Ağına tasarım alanında baĢvuru yapılması; baĢvuru süreci 'BaĢkan 

Temsilcisi' olarak BaĢkanlık DanıĢmanı Ruhisu Can AL'ın, 'Ana Yönetici Bağlantı KiĢisi' olarak Ġzmir 

Akdeniz Akademisi Tasarım DanıĢma Kurulu Üyesi Dr. Hasan Cenk DERELĠ'nin, 'Alternatif Bağlantı 

KiĢisi' olarak Ġzmir Akdeniz Akademisi ġube Müdürü Dr. AyĢegül SABUKTAY'ın görevlendirilmesi; 

Ġzmir'in, 'Yaratıcı ġehir' olarak belirlenmesi durumunda, baĢvuru koĢulları gereği tüm sürecin yürütümü, 

tanıtımı, etkinlik ve yatırım programı, ağ aktivitelerine katılım için gerekli bütçenin karĢılanması ile 

gerekli imza süreçlerinin tamamlanması konusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki 

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

San.Dai.BĢk.E.132831) 

 2. EBYS'nin kurumumuzda hizmette kesinti olmadan daha verimli kullanılması amacıyla ''Gelecek 

Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri'' yapılmasına ihtiyaç bulunmakta olup, "Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi Yazılım Bakım ve Destek Hizmeti" hizmet ihalesinin Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/09/2019-31/12/2020 tarihleri arasında 

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

ĠĢl.Dai.BĢk.E.134284) 

 3. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 

beach kafeteryalarında uygulanacak ücret tarifelerinin önergede belirtildiği Ģekilde belirlenmesine 

yönelik, 06/05/2019 tarihli ve 68 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.123446) 

 4. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 

iĢletmelerde satılan alkollü içeceklerin önerge ekinde bulunan fiyatlardan satıĢının yapılması ve alkollü 

içeceklere gelecek ÖTV zammı kadar fiyat artıĢı yapılabilmesine yönelik, 06/05/2019 tarihli ve 65 sayılı 

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

Raporu. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.123449) 

 5. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesinin Gece Pazarı Yer Tahsis Ücretlerinin günün Ģartlarına 

göre önerge eki listede belirtildiği Ģekliyle değerlendirilmesine yönelik, 06/05/2019 tarihli ve 67 sayılı 

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

Raporu. (Yazı ĠĢ. ve Kar.Dai.BĢk.E.123450) 

 

 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ġzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 no'lu 

taĢınmazın üzerinde bulunan ve Kültürpark ġube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet 
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binasının, Ġzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin Rektörlük ve akademik birimlerinin eğitim hizmetlerinde 

kullanılması amacıyla, 3 (üç) yıl süre ile Ġzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne tahsisine yönelik Belediyemiz 

Meclisinin 12/09/2018 tarihli ve 05.1037 sayılı Kararının, söz konusu binanın Kültürpark Fuar Alanında 

Belediyemizce verilen hizmetlere yönelik Belediyemiz Ġdari Birimlerince kullanılması planlandığından 

iptalinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.132825) 

 7. Ġzmir ili, Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 5969 no'lu parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırma dıĢı 

kalan ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında konut alanına isabet eden 45,28 m
2
'lik kısmı için 

toplam 95.088,00-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil 

edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. 

(Emlak Yön.Dai.BĢk.E.131329) 

 8. Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 3340 no’lu parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırma dıĢı kalan 

440,69 m²’lik kısmı için toplam 350.789,24-TL kamulaĢtırma bedelinin taĢınmaz malikine ödenerek 

Belediyemiz adına tescil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.128004) 

 9. Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 296 no’lu parselde kayıtlı taĢınmazın kamulaĢtırma dıĢı kalan ve 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alana isabet eden 

359,93 m²'lik 15090 no’lu parsel olarak tescilli taĢınmazda Ġsmet ÜLÇAY 1/20 hissesine tekabül eden 

kısmının 10.258,05-TL bedelle, Muammer ÜLÇAY 1/20 hissesine tekabül eden kısmının 10.258,05-TL 

bedelle, Onur Ġsmail DURUKAN 1/10 hissesine tekabül eden kısmının 20.516,01-TL bedelle satın 

alınarak Belediyemiz adına tescil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu.  (Emlak Yön. Dai.BĢk.E.127999) 

 10. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli ve 05.1413 sayılı Kararı ile uygun görülerek 18/03/2019-

16/04/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; KemalpaĢa ilçesi, Sütçüler Mahallesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, Sütçüler Mahallesi, 45 parselin maliki Neslihan AKALIN tarafından yapılan itiraz 

incelenmiĢ olup; söz konusu önerge, Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları mensubu AK Partili 

Meclis Üyelerinin, “ilk defa imar planı yapılan bir alanda yasal zaiyatın üzerinde belirlenen zaiyat ile 

planın uygulanabilirliğinin olmaması, bu oranda zaiyat alınmasını gerekli kılacak bir durum 

bulunmadığından, itirazın haklı olduğunun görüldüğü ve zaiyatın yasal zaiyatta olması gerektiği” 

yönündeki muhalefet Ģerhine karĢılık oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.112760) 

 11. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli ve 05.1413 sayılı Kararı ile uygun görülerek 18/03/2019-

16/04/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; KemalpaĢa ilçesi, Sütçüler Mahallesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, Sütçüler Mahallesi, 1090 parsel maliki Mat ĠnĢaat Turizm Tarım Gıda Hayvancılık 

San. ve Tic. A.ġ. tarafından yapılan itiraz incelenmiĢ olup; söz konusu önerge, Hukuk – Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonları mensubu AK Partili Meclis Üyelerinin, “ilk defa imar planı yapılan bir 

alanda yasal zaiyatın üzerinde belirlenen zaiyat ile planın uygulanabilirliğinin olmaması, bu oranda 

zaiyat alınmasını gerekli kılacak bir durum bulunmadığından, itirazın haklı olduğunun görüldüğü ve 

zaiyatın yasal zaiyatta olması gerektiği” yönündeki muhalefet Ģerhine karĢılık oyçokluğu ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.112762) 

 12. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli ve 05.1413 sayılı Kararı ile uygun görülerek 18/03/2019-

16/04/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; KemalpaĢa ilçesi, Sütçüler Mahallesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, Sütçüler Mahallesi, 1046 ve 1047 parsellerin maliki Hüseyin Sabri ÖZKALAY'ın 

vekili Erkan ULAġ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Hukuk – 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.112763)  

 13. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli ve 05.1413 sayılı Kararı ile uygun görülerek 18/03/2019-

16/04/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; KemalpaĢa ilçesi, Sütçüler Mahallesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, Sütçüler Mahallesi, 24 parselin maliki Demirören Ağır Metal Sanayi Anonim 

ġirketi tarafından yapılan itiraz incelenmiĢ olup; söz konusu önerge, Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonları mensubu AK Partili Meclis Üyelerinin, “ilk defa imar planı yapılan bir alanda yasal 

zaiyatın üzerinde belirlenen zaiyat ile planın uygulanabilirliğinin olmaması, bu oranda zaiyat 
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alınmasını gerekli kılacak bir durum bulunmadığından, itirazın haklı olduğunun görüldüğü ve zaiyatın 

yasal zaiyatta olması gerektiği” yönündeki muhalefet Ģerhine karĢılık oyçokluğu ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.112759) 

 14. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli ve 05.1413 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 18/03/2019-

16/04/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; KemalpaĢa ilçesi, Sütçüler Mahallesi 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planına, plan müellifi Serkan EKĠNCĠ tarafından yapılan itiraz incelenmiĢ olup; söz konusu 

önerge, Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları mensubu AK Partili Meclis Üyelerinin, “ilk defa 

imar planı yapılan bir alanda yasal zaiyatın üzerinde belirlenen zaiyat ile planın uygulanabilirliğinin 

olmaması, bu oranda zaiyat alınmasını gerekli kılacak bir durum bulunmadığından, itirazın haklı 

olduğunun görüldüğü ve zaiyatın yasal zaiyatta olması gerektiği” yönündeki muhalefet Ģerhine karĢılık 

oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.112761) 

 15. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.120 sayılı Kararı ile uygun görülerek, BaĢkanlık 

Makamınca 15/03/2019 tarihinde onanan ve 08/04/2019 – 07/05/2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile 

askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planında "Ġdari Tesis Alanı" olarak belirlenen, 310 ada, 1 parsel ve "Ticaret Alanı" olarak 

belirlenen 348 ada, 1 parselin kullanım kararlarının yer değiĢtirmesi amacı ile taĢınmaz maliklerinin 

talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisine, 

Gülten BAġTÜRK ve arkadaĢları tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.116729) 

 16. Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.120 sayılı Kararı ile uygun görülerek, BaĢkanlık 

Makamınca 15/03/2019 tarihinde onanan ve 08/04/2019 – 07/05/2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile 

askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planında "Ġdari Tesis Alanı" olarak belirlenen, 310 ada, 1 parsel ve "Ticaret Alanı" olarak 

belirlenen 348 ada, 1 parselin kullanım kararlarının yer değiĢtirmesi amacı ile taĢınmaz maliklerinin 

talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisine, 

Foçaköy GüzelleĢtirme GeliĢtirme Koruma ve DayanıĢma Derneği tarafından askı süresi içerisinde 

yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.116731) 

 17. Buca Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 2019/24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamlıkule 

Mahallesi, 20N1B ve 20N2A paftada, 674 numaralı parselasyon planı sınırları içerisinde "kesik 

çizgi/korunan cephe çizgisi" ile çizilen imar hatlarının "düz çizgi/önerilen cephe çizgisi" olarak 

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

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.116719)    

 18. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 17/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Karabağlar ilçesi, 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan – Bozyaka Mahallesi ve Civarı Revizyon Ġmar Planında 

kalan, 30928 ada 6, 7 ve 8 parsellerin cephe hattının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.107969)   

 19. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 76 sayılı Karar ile uygun görülen; Doğanlar 

Mahallesi, 25Ö3d ve 24ÖIIa paftalarda yer alan eski 2174 parsel (yeni 22391 ada 1 parsel) ile eski 2270 

parsel (yeni 22399 ada 15 parsel) arasında kalan kuzeyde 1592 Sokak ve güneyde 1580 Sokak ile 

sınırlanan bölgede imar hatlarının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.116728) 

 20. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karacaoğlan 

Mahallesi, 30K 3c (24Ö 4d) paftada yer alan 6159 Sokak ile 6157/2 Sokak arasında yer alan 11103 ada, 

3 no’lu parselin (eski IĢıklar Mah. 241 parsel) düzenleme sınırı içerisine alınmasına yönelik hazırlanan, 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.116740) 

 21. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 78 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gürpınar 
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Mahallesi, 22617, 22588, 22590, 22604, 22606, 22608, 22618 ve 22619 adalar ile KemalpaĢa Mahallesi 

23004 ve 23005 adaların imar hatlarında 1983 yılında onaylanmıĢ imar planıyla belirlenen açıklıkların, 

imar uygulaması iĢlemlerinin yürütülebilmesi amacı ile kapatılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk. E.116708) 

 22. Çiğli Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarihli ve 05/13 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli 

Mahallesi, 27K4c paftada yeĢil alan içerisinde, 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge 

Regülatörü yerinin ayrılmasına iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.128001) 

 23. Bergama Belediye Meclisinin; Ertuğrul Mahallesi, Toros Caddesinden cephe alan parsellerin Planlı 

Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların 

zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 05/03/2019 tarihli ve 19/25 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.128002) 

 24. Menderes Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarihli ve 65 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece 

Cumhuriyet Mahallesi 138 ve 139 adaların Kuzeyindeki Park Alanı içerisinde Regülatör Alanı 

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

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

Dai.BĢk.E.112756) 

 25. Menderes Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Oğlananası, 

Cumhuriyet Mahallesi, 358 ada 1, 2 ve 3 no’lu parsellerde ''Dini Tesis Alanı'', "Park Alanı" plan 

kararlarının yeniden düzenlenmesi ve "Belediye Hizmet Alanı" plan kararının belirlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin Sosyal Hizmetler Komisyonunca 

oybirliği ile uygun bulunduğuna; Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.112765)    

 26. Tire Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġpekçiler 

Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında 31L3C paftasında park alanı olarak belirlenen alan 

içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatında yaklaĢık 16 m
2
'lik Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri ayrılması 

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

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

Dai.BĢk.E.107959) 

 27. Tire Belediye Meclisinin 04/03/2019 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire uygulama 

imar planında "Sosyal Sigortalar Hastanesi Alanı" olarak belirlenmiĢ, KurtuluĢ Mahallesi, 1058 ada, 101 

parselin "Emsal=1.50 Y.ençok=5 Kat" yapılaĢma koĢullu "Resmi Tesis Alanı" olarak değiĢtirilmesine, 

"Ayrık Nizam 5 Kat" yapılaĢma koĢullu kısmen "Konut Alanı" kısmen "Zemin Kat Ticaret Üst Katlar 

Konut" kullanım kararındaki 1018 no’lu imar adasının ise kadastral duruma göre yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Tire Belediye 

Meclisinin 10/06/2019 tarihli kararı ile önerinin geri çekilmesine karar verildiğinden incelenmeksizin 

iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Ġmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.116739) 

 28. Urla Belediye Meclisinin 12/03/2019 tarihli ve 121 sayılı Kararı ile uygun görülen; Urla Merkez 

Revizyon Ġmar Planı Plan Notlarının, Zeytinalanı Kıyı Arkası Revizyon Ġmar Planı Plan Notlarının (2. 

Etap), Zeytinalanı Kıyı Kesimi (1. Etap ) Revizyon Ġmar Planı Plan Notlarının, ÇeĢmealtı Revizyon Ġmar 

Planı Plan Notlarının ''A- Kentsel Kullanım Alanlarındaki Koşullar Başlığının 5. Bina Derinlikleri: En 

az 7 m. En çok 20 m.'dir. Ancak site şeklindeki inşaatlarda (parsel'de 1'den fazla yapı) 20 m sınırı 

aşılabilir. (Ancak, Turistik Tesis Alanlarında yapılabilecek bungalow türü yapılar bu koşullara tabi 

değildir.) Ģeklindeki plan notu ''5. Bina Derinlikleri: Bina derinlikleri her bir kitle için en az 7 metre, en 

çok 20 metredir. Ancak konut dışı yapılarda bina derinliği için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 

hükümleri geçerlidir." Ģeklinde değiĢtirilmesine iliĢkin hazırlanan Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 
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önerilerinin; Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna; Hukuk 

Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.112747)    

 29. Urla ilçesi, AltıntaĢ Mahallesi, 1781 ada, 1 parselde proje çalıĢmaları yürütülen "Urla Terminali"nin 

enerji ihtiyacının GDZ tarafından karĢılanabilmesi için 3 m x 6 m ebadında toplam 18 m²'lik Trafo Yeri 

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

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.112748)   

 30. Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Ġsmet Ġnönü Bulvarı ve ESHOT Son 

Durak Alanı Düzenleme Projesinin imar planına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 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.112745) 

 31. Seferihisar Belediye Meclisinin; Sığacık Mahallesi, 1253 ada 1 parsel, 1254 ada 1 parsel, 1255 ada 1 

parsel, 1256 ada 1 parsel ve 1257 ada 1 parsele yönelik, 07/05/2019 tarihli ve 55 sayılı Kararının 

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

Dai.BĢk.E.128016) 

 32. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesine ait önerge eki listelerde gösterilen toplam 

189.132,95-TL ve toplam 198.847,86-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/05/2019 tarihli ve 28 sayılı 

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

Kar.Dai.BĢk.E.128012) 

 IV. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

 

2. BÖLÜM 

2019 YILI HAZĠRAN AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

Tutanak   No  : 97509404-301.04-6/3                                                  Toplantı Tarihi : 14/06/2019  

Toplantı Yeri  : ĠBB Meclis Salonu                                   Toplantı Saati   : 18.00 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL, 

Fikret AKTAġ, 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, Mustafa ÖZUSLU, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül 

SURAL ÜNER, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, 

Ġrfan ÖNAL, Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, 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, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, 

Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Sedat SARI, 

Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Ġbrahim Burak 

OĞUZ, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Onur YĠĞĠT, Dolunay 

BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Haydar GÜLTEKĠN, Ayhan KAYA, Hüsniye 

YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka 

ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, 

RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet 

ĠNANLI, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Raife 

KARABATAK, Burçin Kevser TOURCHIAN, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat 
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EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, 

Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN, 

Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Galip 

ATAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ, AyĢegül DURAN TÜRKER, Mümin 

BAYRAM, Erhan ÇALIġKAN, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Uğur 

DEMĠREZEN, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, 

Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Nezih ÖZUYAR, Halil Doğukan 

EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Cüneyt UMUTLU, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Alpaslan 

KOPARAL, Osman MERT. 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Muhittin 

SELVĠTOPU, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Mustafa ĠDUĞ, 

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

Ali GÜL, Ramazan Ġsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Mehmet ERĠġ, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Musa 

ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil 

ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Ali ENGĠN, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer 

Ekrem ORAN, Nuri CAFEROĞLU, Özdem Mustafa ĠNCE, Feridun YILMAZLAR, Mustafa 

SOLMAZ, Ġsa NEZĠR, Göksel DĠNÇER, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, Eda 

KILIÇ, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Saliha ÖZÇINAR, Sadık 

DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Salih Atakan DURAN, Nafiz KÜKLER, SERKAN ACAR. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

BAġKAN: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri, Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi 2019 yılı, Haziran Ayı Toplantısı III. BirleĢimini açıyorum; Ģehrimize 

yararlar getirmesini diliyorum.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi baĢlığına 

geçiyorum. Birinci maddeye geçmeden buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bu yine bir TeĢkilat ġeması ile ilgili bir konu, doğrudan 

oylanabilir… 

BAġKAN: Hayır, madde numaralarıyla… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde numaralarıyla oylansın efendim, evet. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? Değerli Meclis Üyeleri, Gündemler dağıtılmıĢ 

olduğu için ve vakit kaybetmemek için madde numaraları okunarak oylama yapılması hususunu 

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

ediyorum. Buyurun efendim birinci madde. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Az önce açıklamıĢtım efendim, doğrudan oylanmasını talep ediyorum. 

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 1. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi uygundur efendim.  

BAġKAN: Fatih Bey? Kemal Bey? Salahattin Bey? 2. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna 

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

TeĢekkür ediyorum. 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, bu konu da Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini 

talep ediyoruz ancak zamanla ilgili bir problemi olduğu için bu oturumda ara verilerek Plan ve 

Bütçe Komisyonu toplanması uygun olur… 

BAġKAN: Plan ve Bütçe Komisyonu toplanabilir misiniz? 

YEġĠM TEKOĞLU: Toplanırız BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Peki, Fatih Bey? 

FATĠH TAġTAN: Uygundur. 

BAġKAN: Kemal Bey? Salahattin Bey? Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

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

ediyorum. 4? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 4. konunun Plan ve Bütçe – Engelsiz Ġzmir 

Komisyonlarına gönderilmesi uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Buyurun… 

FATĠH TAġTAN: Oturuma ara vereceğimiz için eğer uygunsa Plan ve Bütçe Komisyonu Ģu anda 

dıĢarıya çıkıp toplantısını yapsın isterseniz… 

BAġKAN: Bu çok daha güzel olur, çok iyi fikir. YeĢim Hanım eğer Komisyonunuz Ģu anda 

toplanırsa vakitten tasarruf etmiĢ oluruz. Uygun mudur? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, teĢekkür ediyoruz. Evet, 4. maddenin 

Plan ve Bütçe – Engelsiz Ġzmir Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 5. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi 

uygundur ancak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonlarına da gönderilmesini uygun gördü. 

BAġKAN: Fatih Bey? Uygun mudur sizin için de? Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonlarına da gitsin derler. Uygun mudur? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, Salahattin Bey? Uygundur. 5. önergenin 

Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum. Erhan Bey Plan ve Bütçe Komisyonunda bekleniyorsunuz. 6. Önerge buyurun efendim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 6. önergenin de Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarına gönderilmesi uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? 6. Önergenin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini 

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

ediyorum. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, Ġmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına 

gönderilmesi uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Efendim uygun mudur? Sayın TaĢtan? Evet. 7. Önergenin Ġmar ve 

Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 8. madde Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım Komisyonları 

uygundur. 

BAġKAN: Fatih Bey? Uygundur. Salahattin Bey? 8. Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – UlaĢım 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 9. madde de Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonlarına gönderilebilir.  

BAġKAN: Fatih Bey? Uygundur. Uygundur? 9. Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

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

edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum.  

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesine 

geçiyorum. Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1., 2., 3., 4. ve 5. maddeler oybirliği ile Komisyonlarınca 

uygun bulunmuĢ. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: 8, 9 ekstra bir Ģey yoksa sizler açısından… 

BAġKAN: 9’a kadar… Söz almak istiyorlar, ilk 6 maddeyi... Salahattin Bey? Ġlk 5 Raporun 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 6. Komisyon Raporu. Buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 6. konu Fuar Alanı içerisinde Kültür Park içerisindeki 

olan taĢınmazla ilgili konudur. Biz bu maddede Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak tahsisin iptali 

konusunu görüĢüyoruz. Hukuk Komisyonu bu konuyu değerlendirdi ve oybirliği ile tahsisin iptalini 
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uygun gördü. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ģunu söylemek istiyorum; Burası 

Ġzmir’in temsili olan ve dünya çapında da Türkiye’mizi temsil eden bir yer. Bu sebeple buranın, 

Pazartesi günü siz de görüĢler alacaksınız pek çok kurum ve kuruluĢtan. Türkiye Mimarlar Odasının 

da, ġehir Plancıları Odasının da buranın tahsisi ile ilgili bir karĢı görüĢü vardı. Biz, bu tahsisin iptali 

konusunda Meclise getirdiğiniz için ben özellikle teĢekkür etmek istiyorum. Doktor Behçet UZ 

tarafından, Ġzmir’in 1930’lu yıllardaki Belediye BaĢkanı tarafından burası Kent Parkı olarak 

tasarlanmıĢ, yeni bir vizyon kazanması gerekiyor. Bu konudaki çalıĢmaların da ivme kazandırılması 

önemli. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: Biz teĢekkür ediyoruz. Fatih Bey Komisyondan geldiği Ģekliyle kabul? Nezih Bey? 

Salahattin Bey? 6 numaralı Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü 

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

ediyorum. 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 7. baĢlık oybirliği ile uygun bulunmuĢ Komisyonlarınca, 

oylansın.  

BAġKAN: 8 ve 9 da aynı Ģekilde. 7, 8 ve 9 Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 7, 8 ve 9 no’lu 

Komisyon Raporlarının Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 10? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 10, 11, 12, 13 ve 14. maddeler oyçokluğu ile uygun 

bulunmamıĢ. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey buyurun. 

FATĠH TAġTAN: Grubumuz adına Meclis Üyemiz açıklama yapacak.  

BAġKAN: Buyursunlar.  

SELMA KISA: Ben Selma KISA ġehir Plancısıyım, Ġmar Komisyonu Üyesiyim. Biz bu maddeleri, 

oyçokluğu ile Ģerhimizi düĢtük, Ģu nedenle düĢtük; burası ilk defa imar planına açılan bir yer. 

KemalpaĢa’nın Sütçüler Beldesi, Sütçüler Köyü ve Ģu an Sütçüler Köyü eski köy olarak geçiyor. ġu 

an mahalle. Ġzmir’e en yakın yerleĢim noktalarından biri. Ġlk defa plan yaparken bir alanda yasal 

zayiatlı plan yapmak çok önemli planın uygulanması açısından. Burada yapılan plandaki zayiat 

%50 oranındaydı ve düzenleme sınırları vardı, ayrı ayrı 16’lar da değildi. Plan üzerinde belirlenen 

düzenleme sınırları da vardı. Bu arada biz burada 5000’likleri görüĢtük ama bu planlar 5000’lik ve 

1000’lik olarak aynı anda onaylandı, aynı anda askıya çıktı. Bu itirazların hepsi 1000’lik planlara da 

yapıldı. Hatta bir ara bunların birlikte değerlendirilmesini istedik ama 1000’lik itirazlar gelmediği 

için öncelikle 5000’likleri değerlendirdik. Burada belirlenen düzenleme sınırlarıyla beraber yasal 

zayiatın üzerindeki uygulamayla, tamamen çıkmaz noktası yarattığımız bir planlama alanı yaptık, 

planladık ama uygulanamayan bir plan oluĢturduk. O yüzden zayiatın dengelenmesi konusundaki 

Ģerhlerimiz vardır. Benzer bir biçimde pazartesi günkü Meclis Gündemimizde Urla Bademler’le 

ilgili bir imar planı geçirdik. O imar planında %35 zayiat vardı.  Orada da bizim Ģerhimiz vardı. 

Orada da zayiatın arttırılması yönünde Ģerhimiz vardı. Eğer ilk defa plan yapıyorsak, tüm 

bölgelerden %50 alıyorsak, tüm bölgelerden %50 alalım. Almıyorsak da bir bölgeden %35 zayiat 

alıp, diğer bölgeden %50 zayiat almak adil gelmedi. ġunu da belirtmek istiyorum; Urla Bademler 

25.000 olarak, BüyükĢehir Belediyesinin planladığı bir 25.000’lik, daha sonra 100.000’liklere 

aktarılan kararlar. Sütçüler Bölgesi 100.000’likte olan ve 100.000’lik plan kararına göre 25.000’lik 

aktarılan ve onun kararını aldığımız 5000’lik planlar. Bakanlığın yaptığı planlara göre yapılan 

25.000’likler de %50 zayiat alalım, Belediyenin yaptığı planlarda %35 zayiat alalım gibi 

yaklaĢımları da doğru bulmuyoruz. Bu nedenle Ģerhlerimiz var. Bundan sonra daha adil 

davranılmasını talep ediyoruz.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Komisyondan belki bir arkadaĢımız söz almak ister, buyurun Ufuk 

Bey. 

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan’ım, Komisyonumuzda bugüne kadar özellikle önemle belirteyim ki 

Bakanlıktan gelen plan ayrı, BüyükĢehirin kendi planı ayrı diye bir farklılık kesinlikle görüĢülmedi. 

Böyle bir düĢünce aklımızdan dahi geçmedi, bu bir. Ġkincisi; her plan kendi bölgesi içerisinde 

değerlendirilip, sosyal donatı alanları buna göre değerlendiriliyor. Meclis Üyesi ArkadaĢımın, aynı 

zamanda Komisyon Üyesi ArkadaĢımın verdiği bilgiler çerçevesinde Bademler Köyü'ndeki plan 

apayrı mahkeme kararına dayanan bir olaydı. Ticaretten konuta dönen bir plandı. Ticaretten konuta 

dönerken de dolayısıyla sosyal donatı alanlarının artması gerekiyordu ve bizim görüĢümüz de bu 
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yöndeydi. Ancak öneri sahibinin kendi tertipli talebine göre, eski plana dönülmesi talebi karĢısında 

eski plana dönüldü ve orada bir sosyal donatı artıĢına gidilmedi. Bu gayet güzel ve doğal bir Ģey. ġu 

an Meclis Gündeminde olan Sütçüler alanı da, bölgesel olarak değerlendirilmesi gereken bir alan ve 

biz öneri plan üzerinde Komisyon olarak, sosyal donatı alanlarının azaltılması yönünde bir karar 

alamazdık, almadık da zaten. Öneri plan bölgesel ihtiyaçları, plan yapım esaslarını birebir 

karĢıladığı için Komisyonumuzca da öneri plan geldiği Ģekilde kabul edildi. Onanmasında…  

BAġKAN: Zayiatı indirmenin…  

UFUK YÖRÜK: Ġndirmedik. Sosyal donatı alanlarını azaltmak, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin 

planlama anlayıĢın da aykırı bir düĢünce olacaktır diye düĢündük. TeĢekkür ederim.  

BAġKAN: BaĢka söz almak isteyen? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) KarĢılıklı konuĢmaya dönerse… Evet 

buyursunlar.  

SELMA KISA: KarĢılıkla konuĢma değil, sadece bir Ģey daha ilave etmek istiyorum; illa donatı 

alanlarının zayiatlarının düĢmesi için mahkeme kararlarını da beklemeyelim.  Bu arada aynı plan 

bölgesi içerisinde farklı fonksiyon kararları olan ve farklı emsal değerleri olan alanlar da vardı. Aynı 

zayiatları verip birine farklı emsal, birine farklı emsal, farklı fonksiyonlardan kaynaklı olan bir Ģey 

vardır. Yani belirlenen bir konut ve konut+ticaret bölgesi vardı. Onu yine kentsel çalıĢma alanını 

düĢürerek, donatı alanlarımızı azaltabilirdik, nüfus azalıyordu o zaman. Bunları da yapmadık. 

Umarım bundan sonra bunları daha fazla dikkate alırız.  

BAġKAN: Evet, gördüğüm kadarıyla her iki farklı görüĢ de aslında aynı adalet kaygısından yola 

çıkmıĢ. Sizler kadar teknik bilgi sahibi olmadığım için Meclisin oylarına baĢvuracağım. Komisyon 

Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 14 değil mi? 14’te kaldık.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15. 

BAġKAN: Pardon 15. Özür dilerim. 15 numaralı Rapor. Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 oybirliği ile 

Komisyonlardan geçmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyorum.  

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 

Komisyon Raporlarının Komisyonlardan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 25? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 25. maddede Komisyonlarda bir görüĢ farklılığı 

görüyoruz. Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarında konu oybirliği 

ile uygun bulunmuyor. Biz bu Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz. Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonundan… 

BAġKAN: Yani Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği Ģekilde oylayalım diyorsunuz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

BAġKAN: Fatih Bey? Uygundur. Nezih Bey? Salahattin Bey? Belki Sosyal Hizmetler 

Komisyonundan bir arkadaĢımız neden farklı görüĢ beyan edildiğiyle ilgili bir açıklama yapmak 

ister.  

FIRAT EROĞLU:  BaĢkan’ım ben yapabilirim.  

BAġKAN: Buyurun. Oradan da bir el vardı. Ya da…   

FIRAT EROĞLU: Fark etmez.  

BAġKAN: Varsa söz almak isteyen? Buyursun. Yoksa arkadaĢımız söz alacak, buyurun.  

FIRAT EROĞLU: BaĢkan’ım, ben Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundayım, adım Fırat 

EROĞLU, Karabağlar’dan Meclis Üyesiyim.  

BAġKAN: Evet. Edip mi dediniz? Pardon. 

FIRAT EROĞLU: Efendim.  

BAġKAN: Ġsminizi duyamadım. 

FIRAT EROĞLU: Fırat EROĞLU, Karabağlar.  

BAġKAN: Fırat. Tamam, buyurun Fırat Bey. 

FIRAT EROĞLU: BaĢkan’ım, daha önce de Komisyonumuza gelmiĢti fakat Ġmar ret verdiği için, 

biz de ret verdik. Çünkü en son geldiğinde de bürokrat arkadaĢ bizi bilgilendirdi. Burası baraj 

havzasında kaldığı için ĠZSU’nun görüĢü gerekiyormuĢ. Fakat ĠZSU’nun görüĢü üç aydır 

iletilememiĢ. 10 Haziran’da yaptığımız Mecliste bu konuda aciliyet olduğu için tekrar Komisyona 
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geri sevk edelim. Herhalde düĢünceniz o süre zarfında belki ĠZSU’dan görüĢ gelir, Komisyonlarda 

ona göre değerlendirir diye düĢündünüz. (BAġKAN: Doğru.) Fakat tabii hemen ertesi gün 12 saat 

geçtikten sonra Ġmar Komisyonu toplanmıĢ, hemen reddi bir daha vermiĢler. 

BAġKAN: Ne yapmıĢlar? 

FIRAT EROĞLU: Reddi tekrar vermiĢler, 12 saat, tekrar, aĢağı yukarı belki 15 saat sonra Ġmar 

Komisyonu tekrar toplanmıĢ ve ret vermiĢ. Aslında belki de iĢte PerĢembe gününe kadar ĠZSU 

görüĢü gelebilirdi. (BAġKAN: Evet.) Zaman iyi değerlendirilmemiĢ. Biz de mecburen ret verdik.  

BAġKAN: Anladım. Evet, Sosyal Hizmetler Komisyonu buyurun.  

ONUR YĠĞĠT: Onur YĠĞĠT, Narlıdere Meclis Üyesiyim. Biz Sosyal Hizmetler Komisyonuna 

gelen dosyalara sosyal içerikliğindeki uygunluğa göre daha çok karar vermeye çalıĢıyoruz. Bu da 

kamu yararına bir konuydu. Biz kendi adımıza bu iĢe evet dedik. Ancak somut gerçek, yasalara 

uygunluktur. Buna da Ġmar Komisyonu karar veriyordur. Biz de kararlarına saygılıyız.  

BAġKAN: Değerli ArkadaĢlar, konu anlaĢılmıĢtır. Ġmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği 

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

TeĢekkür ediyorum. 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 26 ve 27. maddeler oybirliği ile… 

BAġKAN: Ġmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor… Özür dilerim, çok affedersiniz 

sadece Ġmar ve Bayındırlık dedim. Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabul etmiĢ olduk. Evet, buyurun 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 26 ve 27. maddeler Komisyonlarda oybirliği ile uygun 

görülmüĢ. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.  

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? Evet, 26 ve 27 no’lu Komisyon Raporları 

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

Oybirliği ile kabil edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 28? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 28. konuda da yine iki Komisyon arasında görüĢ farkı 

olmuĢ, biz Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylanmasını öneriyoruz.  

BAġKAN: Fatih Bey?  

FATĠH TAġTAN: Oylansın Sayın BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle… Nezih Bey? Salahattin Bey? Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu BaĢkanımız söz ister.  

UFUK YÖRÜK: Sayın BaĢkan’ım, kısa bir açıklama yapmak gereğini duydum.  

BAġKAN: Buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Bugünkü Gündemimizde... 

BAġKAN: Evet, farklı...  

UFUK YÖRÜK: Komisyonlar arasındaki farklılıklar, farklı görüĢler gündeme geldi. Bu da 

Komisyonların ne kadar özgür ve özgün çalıĢtığının bir göstergesi. O anlamda sevinçliyiz.  

Buradaki görüĢ farklılığı esasa iliĢkin değil, usule iliĢkin bir farklılık, bu farklılık söz konusu bunun 

altını çizmek isterim. Çünkü burada öncelikli olan Ġlçe Belediyesinin kendi ilçesine yön vermesi ve 

beklentilerini karĢılamasıdır. Ġlçe Belediyesi konuyu bir kez daha değerlendirme gereği duydu. 

Ancak Meclisi toplayıp önergeyi geri alma imkânı olmadığı için biz bu arada Ġmar Komisyonu 

olarak karara bağlamıĢtık. Hukuk Komisyonundaki arkadaĢlarım Ġlçe Belediyesinin beklentilerine 

uygun Ģekliyle ret kararı verdiler.  

BAġKAN: Tamam.  

UFUK YÖRÜK: Biz de ret Ģekliyle Hukuk Komisyonuna oylarsak konu halledilmiĢ olur.  

BAġKAN: Tamam. O zaman Urla’dan yeni çalıĢma bekliyoruz bu arada. Evet, 28 no’lu Raporun 

Hukuk Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 30? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Pardon 29 affedersiniz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet 29, 30, 31 ve 32. maddeler Komisyonlarda oybirliği ile geçmiĢ. 

Geldiği Ģekliyle oylansın. 

BAġKAN: Fatih Bey? Nezih Bey? Salahattin Bey? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Uygundur. 29, 30, 31 ve 32 no'lu Komisyon 

Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 
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etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 33? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 33…  

BAġKAN: Özür dilerim. Bu ek 4 Önerge daha var. Geldi mi acaba size Fatih Bey? (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki. 

FATĠH TAġTAN: 36 dâhil. 

BAġKAN: O zaman… Efendim? 

FATĠH TAġTAN: 36 dâhil. 

BAġKAN: 36 dâhil geldiyse devam ediyorum. 33 no’lu Önerge, buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 33, 34 ve 35. maddeler oybirliği ile uygun bulunmuĢ.   

BAġKAN: Özür dilerim, "Okutsak iyi olacak" der Bürokrat ArkadaĢlar, çünkü dağıtılmamıĢ. 

ArkadaĢlar 33, 34 ve 35 no’lu Önergeleri okur musunuz? Var mı elinizde? 36. Dört Önergeyi de 

okuyalım lütfen. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Ġlan edilmediği için, tamam. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 33. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Otopark Alanı" 

kullanımına isabet eden ÖdemiĢ ilçesi, Birgi Mahallesi, 3444 parselin 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.  

BAġKAN: Evet, Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Oybirliği ile uygun bulunmuĢ efendim. Komisyonlardan geldiği Ģekliyle… 

BAġKAN: Fatih Bey, buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 33, 34, 35 ve 36. 

BAġKAN: Buyurun. 

FATĠH TAġTAN: BaĢkan’ım… 

BAġKAN: Tek tek okuyacağız, Nilay Hanım. 

FATĠH TAġTAN: Tabii Levent Bey daha iyi bilir ama ilana çıkmadıysa önce Gündeme alınmasını 

oylamamız gerekmez mi? Gündemi ilan etmediysek. 

BAġKAN: Komisyon Raporu olduğu için doğrudan getirebiliyoruz. 

FATĠH TAġTAN: Tamam peki. 

BAġKAN: Komisyon Raporu olduğu için doğrudan… 

FATĠH TAġTAN: Hepsi okunsun Sayın BaĢkan isterseniz, tek seferde de oylarız. 

BAġKAN: Hemen okuyacağız. Tek tek okuyalım o zaman, 34, 35, 36’yı da okuyalım. Sonra 

hepsini birden Gündeme getireyim. Evet. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Bölgesel Otopark 

Alanı (BOP)'nda kalan, mülkiyeti Foça Belediyesine ait olan Bağarası Mahallesi, 2 ada, 34, 35 

parseller, 15 ada, 1, 2 parseller ve 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 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.  

BAġKAN: 35? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Park ve Zemin Altı 

Bölgesel Otopark" kullanımına isabet eden Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi, 399 ada, 4 

parselin 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.  

BAġKAN: 36? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/10/2017 

tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği'nin "Yönetmeliğin uygulanmasına 

iliĢkin esaslar" baĢlıklı 69. maddesinde de; büyükĢehir belediyelerine söz konusu 

Yönetmeliğin değiĢtirilemeyen hükümleri olan birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, 

dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19. ve 20. maddelerinde yer alan hükümler dıĢında 

kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel Ģartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına 

sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlama yetkisi verilmiĢ olup; bu kapsamda hazırlanan 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği Taslağının değiĢiklikle oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  
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BAġKAN: Evet, Değerli Meclis Üyeleri, 34, 35 ve 36 no’lu Komisyon Raporlarının 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Kemal Bey bitirdiniz mi Komisyonu? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Nerede rapor?  

KEMAL SEVĠNÇ: Yazılıyor. 

BAġKAN: Peki efendim. Dilek ve Temennilere…  

FATĠH TAġTAN: Geçmeden, imzadan çıktıysa rapor Komisyon BaĢkanımız bilgi versin isterseniz. 

BAġKAN: Evet, Kemal Bey siz bilgi verirseniz. Nasılsa raporu böylece değerlendirmiĢ oluruz. 

Buyurun mikrofona. Komisyon Raporuyla ilgili bilgi rica ediyoruz. 

KEMAL SEVĠNÇ: Değerli BaĢkan’ım, Meclis Üyesi ArkadaĢlarım öncelikle hepinizi saygı ile 

selamlıyorum. Borçlanma ile ilgili bir talep gelmiĢti. Bu borçlanmayı belediyemiz tabii 

yatırımlarında değerlendirecek. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olmadı. Oyçokluğu ile uygun gördük 

efendim. 

BAġKAN: 3. Önerge, o da hizmet alımıyla ilgili bir Önergeydi. Onu da görüĢtünüz mü? 3 numaralı 

Önerge, YeĢim Hanım? 

YEġĠM TEKOĞLU: 3. maddeyi diyorsunuz değil mi?  

BAġKAN: ESHOT. 

YEġĠM TEKOĞLU: Evet, oybirliği ile geçti BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Oybirliği ile geçti. Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu oybirliği ile uygun bulmuĢ Değerli 

ArkadaĢlar. 3 numaralı Önerge, buyurun lütfen. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bekleriz. 

FATĠH TAġTAN: 3 numaralı Önerge oybirliği ile olmuĢ ama biz az evvel Meclisimizde Sayın 

BaĢkan’ım, 3 numaralı Önergenin görüĢülmesini istemiĢtik. Bu arada 2 numarayı da anladığım 

kadarıyla Bürokrat ArkadaĢlar…  

BAġKAN: GörüĢmüĢler. Onu ben oylamaya sunmuyorum. 

FATĠH TAġTAN: Evet, teĢekkür ederiz. 

BAġKAN: Onu Plan ve Bütçe Komisyonu değerlendirsin.  

FATĠH TAġTAN: Komisyonda kalsın Sayın BaĢkan. 

BAġKAN: Biz evet, 2 numaralı Önerge Komisyonda kalacak. 3 numaralı Önergeyi Komisyonunuz 

uygun bulmuĢ oybirliği ile oylatacağım. 

YEġĠM TEKOĞLU: BaĢkan'ım, 2 numarada kredi acil olduğu için onu da görüĢtük Komisyonda 

onu da belirtmek istiyorum. Dikili'nin de bugün geçmesi gerekiyormuĢ… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Komisyonumuzda görüĢtük karar 

verdik.   

BAġKAN: Ama Komisyon görüĢmüĢ arkadaĢlar özür dilerim…(Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yani, Komisyon görüĢmüĢ evet bunda da 

oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ. Değerli ArkadaĢlar, 2 numaralı Önergenin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Buyurun lütfen, tabii. 

FATĠH TAġTAN:  Sayın BaĢkan, 200 milyon TL'lik önerge aslında Komisyona gelmeden 

görüĢmemiz lazımdı ama biz bekleyeceğini zannettiğimiz için o hakkımızı Ģimdi kullanmak 

istiyoruz… (BAġKAN: Evet.) Bu 200 milyon TL sadece bir Komisyonun görüĢüp oybirliği ya da 

oyçokluğu diyebileceği meblağın çok çok üzerinde. Ġzmir’imizin 30 ilçesinin birçok belediye 

bütçesinden daha fazla bir meblağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir borçlanma yetkisini 

tarafınıza vermeden önce bu borçlanmanın tam olarak neleri kapsadığı, kamulaĢtırma nedir? 

Yatırımdan kastınız nedir? Diğer borçlar nedir? Bunları bilmek, zannediyorum hem bizim hem de 

Ġzmirlinin hakkı diye düĢünüyorum… (BAġKAN: Tabii.) Eğer bu konuda bunu bu Ģekilde 

geçiriyorsak Ģu anda, Komisyon karar almıĢ olsa da bunu iade etme Ģansınız var, daha önceki 

maddelerde yaptığımız gibi. Tekrar görüĢülmesini isteme hakkınız var. Yoksa bu konudaki bilgileri 

ve detayları sizden rica etmek durumundayız… (BAġKAN: Evet.) ġu anda Sayın BaĢkan... Çünkü 

geçmiĢ dönemde böyle bir borçlanma yetkisi gelmeden önce uzun zaman görüĢülüyordu ve her 

zaman Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Bürokratlarımızın ifadeleri bizim günü geçmiĢ borcumuzun 

olmadığı, borç ödeme dengemizin gayet devam ettirilebilir sürdürülebilir noktada olduğuydu. ġimdi 

daha göreve gelir gelmez böyle bir 200 milyon lira borçlanma yetkisi zannediyorum ciddi bir 

açıklamaya ihtiyaç duyuyor, sağ olun.  
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BAġKAN: Buyurun Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, tabii buradaki meblağ oldukça yüksek, 200 milyon'dan 

bahsediyoruz ve öyle ara verilip, çok kısa süre içerisinde görüĢülüp Komisyonda 

detaylandırılmadan Meclis Heyetine sunulması oldukça manidar diye düĢünüyorum. Çok detaylı 

görüĢüldüğünde belki bizler de AK Parti Grubu olarak da olumlu yönde oy kullanmamız söz 

konusu olabilir. Ne yönde bir yatırım yapılacağını, hangi oranda yatırıma, hangi oranda 

kamulaĢtırmaya ayrıldığı noktasında hiçbir bilgimiz olmadan oldubittiye getirilerek yapılan bir 

Komisyon Raporu doğrultusunda oylamaya sunulmasını kabul etmiyoruz daha doğrusu. Bu 

anlamda sizlerin de bu noktada hassasiyet göstereceğinizi düĢünüyoruz, saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: Evet, buyurun efendim.  

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis, Sayın BaĢkan'ım, huzurunuzda Meclise teĢekkür 

etmek istiyorum. ġöyle ki; Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği hepimizin bildiği üzere DanıĢtay 

tarafından yürütmeyi durdurma kararı almıĢtı. Durumdan vazife çıkartan, kentteki inĢaat sektörünü 

ekonomik krize rağmen yönetmelik anlamında canlandırma boyutunda kentimizde inĢaat sektörüyle 

ilgilenen mühendis, mimar, teknik kadronun da bu konuda iĢsizliğine bir nebze çare üretmek için 

Meclisimiz hızlı bir Ģekilde bir karar almıĢ ve Ġzmir Ġmar Yönetmeliğini onaylamıĢ bulunmaktadır 

Ģu an itibariyle. Bu, bizim onayımızdan sonra Bakanlık Onayı ve Resmi Gazetede yayımlandığında 

uygulamaya geçecektir. Bundan sonraki süreçte Bakanlıkta bu iĢin hızlandırılması konusunda 

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden arkadaĢların da görev almalarını, bu olaya sahip çıkmalarını, bu 

sürecin bir an önce çözümlenip bu krize son verilmesinin doğru olacağını düĢünmekteyim, teĢekkür 

ediyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, 2 numaralı Önerge... Özür dilerim, bir açıklama 

yapayım, ondan sonra ihtiyaç duyarsanız söz alırsınız.  2 numaralı Önergenin Plan ve Bütçe 

Komisyonunda görüĢülmesiyle ilgili bir karar almıĢtık ama bunun bu arada görüĢülmesiyle ilgili bir 

karar almamıĢtık. Dolayısıyla biz Ģu an sadece 3 numaralı Önergeyle ilgili Plan ve Bütçe 

Komisyonunun Kararını gündeme getireceğiz, diğerini Plan ve Bütçe Komisyonumuza iade 

edeceğiz. Dedikleri gibi arkadaĢlarımızın, üzerinde konuĢulması gerekiyordur, hepimizin daha çok 

bilgilenmeye ihtiyacı vardır. O nedenle, 2 numaralı Önergeyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporunu Ģu anda gündeme getirmiyorum. 3 numaralı Önergeyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyon 

Raporunun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul 

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

IV. DĠLEK VE TEMENNĠLER 

BAġKAN: Dilek ve Temenniler baĢlığına geçiyorum. Dilek ve temennide bulunmak isteyen 

arkadaĢım? Buyurun Özgür Bey. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis Üyeleri... 

BAġKAN: Mikrofona biraz daha yakın. 

ÖZGÜR HIZAL: Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle yarın kendisini anacağımız 

merhum, önceki dönem Belediye BaĢkanlarımızdan Ahmet PĠRĠġTĠNA'yı saygı ve rahmetle 

anıyorum. Çünkü döneminde Ģehrimize oldukça katkılarının olduğunu düĢünüyorum. Yine bugün 

kuruluĢ yıldönümü olan, Ģehrimiz için önemli bir değer, önemli bir marka olduğunu düĢündüğümüz 

Göztepe Spor Kulübümüzün kuruluĢ yıldönümünü Meclis huzurunda kutluyorum. Bu vesile ile 

gündemde olan, basından sizlerin de takip ettiğiniz ve muhtemelen onun dıĢında detaylı bilgilere de 

sahip olduğunuz bir husus hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere bizler siyasetçiyiz, 

siyaset kurumunun birer parçasıyız ve siyaset kurumunun ana amacı, vizyonu, misyonu sorun 

yaratmak değil sorunları çözmek üzerinedir. Tabii sorun yaratan siyasetçiler Ģehrimizde ve 

ülkemizde olmamıĢ mıdır? Elbette ki olmuĢtur ama biz bugün diyoruz ki bu Ģehre sorun 

çıkarmayalım, bu Ģehrin önünü açalım, bu Ģehri daha iyi noktalara taĢıyalım, bizim amacımız bu. 

AK Parti Grubu olarak her zaman bunu dile getirmeye çalıĢtık. Ne yazık ki, bugün görüyoruz ki 

önceki yönetim tarafından, Torbalı Belediyesi, önceki yönetim tarafından Göztepe Spor Kulübüne 

verilmiĢ olan bir intifa hakkını hiçbir hukuki dayanağı olmadan, hiçbir hukuki gerekçesi olmadan 

daha doğrusu Ģu Ģekilde düzeltebiliriz, hukuki eksikliklerin bu intifa hakkını ortadan kaldırmaksızın 

düzelterek, düzeltme imkânı var iken sadece siyasi gerekçeler ve siyasi nedenlerle adeta bir Ģov 

aracı yaparak ortadan kaldırıldığını dün maalesef görmüĢ bulunmaktayız. ġimdi, burada verilmiĢ bir 

kullanım hakkı, 30 yıllık. Burada Torbalı Belediyesi'nin dâhil olduğu bir durum çünkü Ġzmir 
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BüyükĢehir Belediyesi'nin dâhil olduğu bir durum, ilgili Bakanlıkların bilgisi dâhilinde ve dâhil 

olduğu bir durum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dâhil olduğu bir durum ve bölge halkının dâhil 

olduğu bir durum söz konusu ve bölge halkının Ġzmir için, Ġzmir Halkı için gerekli olan ve doğru 

olan bir yaklaĢım. Biz geçmiĢte yapılanları sadece siyasi gerekçelerle ortadan kaldırırsak Ġzmir'e 

inanın hiçbir Ģey kazandıramayız, hiçbir Ģey elde edemeyiz diye düĢünüyoruz. Bu anlamda bu 

Torbalı Belediyesi'nin dünkü Meclis Oturumunda, Meclis BirleĢiminde verilmiĢ olan bu Kararın, 

karar noktasında bir an önce hatadan dönülmesi gerektiğini düĢünüyorum. Çünkü, burada hukuki 

sorunların ve imarsal sorunların olduğu dile getiriliyor. Bizler de inceledik, bu konuda önceki 

dönem Meclis Üyelerimizle de görüĢtük, hazırlanan Protokolü de inceledik ki onun öncesinde 

hazırlanmıĢ Sayın Belediye BaĢkanı'nın ilk Belediye BaĢkanlığı döneminde hazırlanmıĢ üç 

maddelik protokolü de gördük ki ona rağmen çok daha detaylı, Belediyenin ve kamunun hakları 

gözetilerek hazırlanmıĢ bir protokol olduğunu biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen eğer ortada bir 

eksiklik var ise bu intifa hakkının ortadan kaldırılarak değil intifa hakkının devam ederek 

düzeltilmesi, revize edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu noktada, Değerli Belediye BaĢkan'ım ve 

Kıymetli Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma bir kez daha söylüyoruz; biz burada, biz burada bütün 

kulüplerimizin, marka değeri taĢıyan bütün kulüplerimiz için bir değer ortaya koymak zorundayız, 

değer ortaya çıkarmak durumundayız Meclis olarak. Siyasetçiler olarak ve siyaset kurumu olarak 

bizim amacımız düğüm yapmak değil, önümüzdeki düğümleri çözmektir. Bu anlamda da bu hatanın 

bir an önce geri, bu hatadan bir an önce geri adım atılması gerektiği kanaatindeyim. Bu anlamda da 

bu hataların sizler tarafından uyarılarak mı ya da kamuoyundaki tepkiler göz önüne alınarak mı 

bilemeyeceğim ama Ģöyle bir siyasi niyetle bu adım atıldıysa bunu da kabul etmemiz mümkün 

değil. Bunu önceki dönem AK Parti Belediye BaĢkanı tarafından yapılmıĢ ama bazı eksiklikler var 

biz bunu düzelteceğiz, düzelttik 3 ay sonra baĢka bir Ģov aracı olarak kamuoyunda ve basında da 

böyle bir algı yaratılmasını açıkçası kabul etmiyoruz. Saygılar sunuyorum.             

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Vereceğim söz, vereceğim arkadaĢlar çok 

parmak var, hepinize vereceğim. Böyle önden baĢlayarak buyurun, buyurun efendim.  

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Değerli Bürokratlarımız ve bizi izlemeye gelen 

Ġzmirliler ve Değerli Basınımız. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi Karabağlar Grup BaĢkan Vekili 

Fikret MISIRLI. Sayın BaĢkan, özellikle Ġzmir Kent Konseyiyle ilgili olarak söz almıĢ 

bulunmaktayım. Biliyorsunuz 5393 sayılı Kanun, Belediyeler Kanununun 76. maddesinde bu 

konseylerin belediyelerde oluĢturulması zorunlu hâle gelmiĢ ve 08/02/2006 yılında da iĢte 26313 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bu yürürlüğe girmiĢtir. ġimdi, tabii bunun Kent Konseyinin 

hayata geçirilmesi ve kentteki yaĢayanların kentle ilgili karar süreçlerine katılması, insanların 

yaĢadıkları kentlerle ilgili farkındalıkları arttıracak bir rol almalarını sağlamak amacıyla 

kurulmuĢtur. ġimdi Sayın BaĢkan’ım, diyeceksiniz tabii "Buradan buraya niye geldik?" Konseyi, 

biliyorsunuz, Sayın Valimiz ve siz de bu konseyin içerisinde, yönetiminde yer almaktasınız. Söz 

konusu seçilmiĢ BaĢkan, süresi bitmeden önce yani 07/03/2018 yılında görevinden ayrılarak 

partinize geçmiĢ. Tabii burada amaç bu konseyin tamamen bağımsız ve herhangi bir siyasi partinin 

temsilci olmadan, iĢte Ġzmir’deki sivil toplum örgütleri, muhtarlar, dernekler ve buna benzer daha 

birçok kurumun içinde rol alması gereken ve kentin geleceğine vizyon çizmesi gereken bir 

konseyden bahsediyoruz. Tabii bunun üzerine kamuya da yaptığı açıklamaya baktığımızda hâlâ da 

web sayfasında bulunmaktadır; 2018 yaz ayının, döneminin tatil olması veya tatile girmesi, 

önümüzdeki genel ve yerel seçimler de göz önünde bulundurulduğunda kentin kaynaklarının 

kullanılması yönünde tasarrufa gitmek bir amaçmıĢ gibi hâlâ da web sayfasında böyle bir amaç 

güdüyor. Yani gerçek manadaki görevini bir tasarrufla ve Ġzmir’e hizmet etmek ya da kararlar alma 

noktasında konsey çalıĢmaz hâle gelmiĢ. Tabii bundan daha da ilginç olan, 15. Olağan Genel Kurulu 

18 ġubat 2019 Pazar günü de çoğunluksuz toplanmıĢ. Bu toplantısında asıl iĢaret edeceğimiz konu 

da burası. Bu Konsey, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergesinde özellikle Kadın Meclisi, 

Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi ve Çocuk Meclisi Yönergelerini ortadan kaldırarak bir nevi 

Konsey tamamen uyku moduna geçmiĢ. Yani biz, bu Konseyi biliyorsunuz, Belediye buraya kaynak 

aktarmakta ve bu konseyden de gelecek olan birtakım bilgileri biz Ģehrimizin bundan sonraki 

yapacak olduğumuz 2020 ve 2024 Stratejik Planın içerisinde asıl bu Konseyin bize sunacak olduğu 

birtakım Ģeyler maalesef hiçbir Ģekilde gündemimize gelmeyecek. ġimdi buradan hareketle, tam da 
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sizin kampanyanızın olduğu baĢlangıcını “Çok Ses, Çok Nefes ve Çok Renk” söylemlerinizin 

olduğu o tarihte, yani ġubat ayında bu Konsey böyle bir karar almıĢ. Yani kısacası, belki de size mi 

muhalefet etti? Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü sonuçta bu Konsey tamamen 

Belediyenin güdümünde ve Belediyenin yönetimi haline gelmiĢ bir Konsey. Hiçbir Ģekilde Ġzmir 

Halkıyla bütünleĢmiĢ bir kısmını görmedik. Ama Konseyin, tabii ki bu arada baktığımızda 13 tane 

de proje yapmıĢ, 1 ana plan yapmıĢ, 4 ekranda akademik çalıĢma yapmıĢ, bir de ödül almıĢ. Tabii 

biz buraların da, maalesef yönetimlerde olmadığımız için çok bilgi sahibi değiliz. Madem bu kadar 

baĢarılıydı, bu Konsey neden baypas edildi? Ve baypas edilirken bir önceki Belediye BaĢkanımız bu 

konseye birtakım kaynakları aktarırken… ġimdi bu Konsey maddi yetersizlikten bunları ortadan 

kaldırıyor. Ben kısaca sizden Ģunu rica ediyorum; bu 2019 yılı için Belediye Meclisi olarak biz 

buraya bir kaynak aktardık mı? Ve bundan sonraki bu Konseyle ilgili olarak sizin aksiyon planınız 

ne olacak? Bu konuda Meclisimizi bilgilendirirseniz sevinirim. TeĢekkür ederim BaĢkan’ım. 

BAġKAN: Ben, Fikret Beyciğim, dileğinizi alamadım? 

FĠKRET MISIRLI: Dileğim bu Konseyimizin hayata geçirilmesi…  

BAġKAN: Hayata geçirilmesi…. 

FĠKRET MISIRLI: ġu an ki var olan… 

BAġKAN: Tamam. 

FĠKRET MISIRLI: Stratejik Plana da mutlaka ıĢık tutması. Önümüzde de 2 ay var Sayın 

BaĢkan’ım. Evet, teĢekkür ederim. 

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Buyurun efendim. 

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Üyelerimiz, Değerli Misafirler, Basınımızın 

Kıymetli Temsilcileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Sayın BaĢkan’ım, ben bir düzeltme 

için söz almıĢ bulunuyorum. 

BAġKAN: Buyursunlar. 

ALĠ GÖNEN: Geçen haftaki Toplantımızda bir bayan Belediye Meclis Üyemiz, sanıyorum 

Menemen, Menemen’den Meclis Üyemizdi, arkadaĢımız konuĢması sırasında tarımla ilgili bir 

konuĢma yaptı. Bu konuĢma sırasında Ģöyle bir cümle kullandı, dedi ki “Sofralarımızda tükettiğimiz 

buğdayın, ekmeğin %80’i ithal edilmektedir.” dedi. ġimdi bu bir yanlıĢ bir bilgi, bunu düzeltmek 

için söz almıĢ… 

BAġKAN: KarĢıyaka Belediye Meclis Üyemiz Saadet Hanım da burada, kendisi cevap verir, 

buyurun. 

ALĠ GÖNEN: ġöyle ki, Ziraat Mühendisleri Odasının Raporundan söylüyorum; 2017 yılında 

Türkiye’deki buğday üretimi 21 milyon 500 bin ton. Türkiye’nin tüketimi 19 milyon 500 bin ton. 

Türkiye 2 milyon ton buğday fazla üretti. Ama ne yaptı? 5 milyon ton buğdayı da ithal etti. 5 

milyon ton buğdayı ithal ederken, ondan 3.5 milyon ton un elde edildi ve bu 3.5 milyon ton un 

dünyanın 160 ülkesine ihraç edildi. Çin, Amerika BirleĢik Devletleri ve Ġsrail olmak üzere, evet 

dünyanın 160 ülkesinin mutfaklarında, sofralarında Türk unu kullanılmaktadır.   

BAġKAN: Oldukça küçük miktarda herhalde. 

ALĠ GÖNEN: 3.5 milyon ton.   

BAġKAN: Ama 160 ülke diyorsunuz.  

ALĠ GÖNEN: Evet, 160… Öyle veya böyle her ülkenin mutfağına girmek önemli. Bir Türk unu 

olarak girmek bence önemli bir baĢarı olduğunu düĢünüyorum ve Türkiye bundan da yaklaĢık 1 

milyar dolar para kazandı.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. 

ALĠ GÖNEN: Dolayısıyla, dolayısıyla tarıma dair eleĢtiriler yapılırken, bence daha yapıcı 

eleĢtiriler yapın. Mesela ne denmeli? “ĠĢte Türkiye niye 21.5 milyon ton değil de, 25 milyon ton 

niye üretmedi?” denmeli. Ya da “3.5 milyon ton un ihracı yerine niçin 7 milyon ton un ihraç 

etmedik?” denmeli, ki bunlar yapıcı eleĢtiriler olsun. Yoksa doğru olmayan bilgilerle tarım 

politikalarını eleĢtirmenin kimseye bir faydası yok. Türkiye’ye de bir faydası yok diye 

düĢünüyorum. TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. 

ALĠ GÖNEN: Saygılar sunuyorum.  

BAġKAN: Evet buradan, evet buyurun siz. Ondan sonra böyle geleceğim. Böyle sırayla gidiyorum 

müsaade ederseniz, buyurun. 
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ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, ben bir temennide bulunacağım. Meclisimizin çalıĢmasıyla 

ilgili ve Bürokratlarımızın çalıĢmasıyla ilgili. ġimdi, bu 3. ay Meclisimiz ve 9. oturumumuz. Dün 

bir önceki Meclisimizde Sayın Daire BaĢkanı Stratejik Planla ilgili konuĢtu. Yıllık çalıĢma 

programından, iĢte bütçeden, planlamadan bahsetti. ġimdi 2019 yılı içinde yapılacak ihalelerin neler 

olduğu zaten belli. Bürokratlarımızın hepsinin, yöneticilerimizin çalıĢma çizelgesinin içinde var. 

Ama ben Ģunda zorlanıyorum; neden, buradaki, iĢte borçlanma ile ilgili konu bugün, yani 

borçlanılacağı bugün mü belli oldu? ÇarĢamba günü Meclise gelemez miydi? Meclisin çalıĢma 

periyotları belli Pazartesi-ÇarĢamba-Cuma; Komisyonlar da Salı-PerĢembe günü toplanabiliyor. 

Buna dikkat edilmeden… Nisan Ayıyla ilgili hiçbir eleĢtirim yok, çünkü yeni gelmiĢti, iĢ yeni 

oturacaktı. Ama Bürokratlar, yeni, Meclis yeni ama Bürokratlarımız eski. Burada kurulu bir düzen 

var. Bu konuya dikkat ederlerse çok seviniriz. Ġkinci bir konu; bugün Sayın Genel Sekreter 

Yardımcımız ESHOT’un bir ayıbını örttü, bir açığını örttü. ESHOT’la ilgili bir maddeyi biz 

Komisyonda ESHOT’tan gelen bir yetkili olmadan görüĢtük ve bir karar aldık. Bence bu bir 

koordinasyonsuzluk. Bunun gibi pek çok karar, pek çok Ģey son güne geliyor. Yine ĠZSU’nun Genel 

Toplantısının bugün olması yine kötü bir planlama. Çünkü o da bir Komisyona gidecek, Plan Bütçe 

yine toplanacak, yine görüĢülecek. Bu da Meclisin 2. Oturum günü, 1. Oturum günü olabilir ve 

arada süre kalır ve gecikme olmaz. Ben tecrübeli bürokratların, iĢini bilen bürokratların bunu daha 

iyi planlayabileceğini düĢünüyorum ve dikkatinize sunuyorum. Çünkü bu Ģekilde düzgün 

planlanmayan iĢler, Mecliste gerginlik yaratıyor, Mecliste tartıĢma yaratıyor Sayın BaĢkan.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Evet, baĢka söz almak isteyen? Sefer Bey buyurun. Ondan sonra bu 

sıraya geçiyorum. Evet, Sefer Bey. 

SEFER TOPÇU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, ben konuyu biraz değiĢtiriyorum; 

bildiğiniz gibi, 15-16 Haziran yani yarın ve yarından sonra gençlerimiz, çocuklarımız üniversite 

sınavına giriyorlar. Bu çocuklarımıza baĢarılar diliyorum, iyi sonuçlar temenni ediyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Evet, Hüsnü Bey Ģansınızı kaybettiniz. Döneceğim, yok yok Ģaka 

söylüyorum. Hanımefendi… Buyurun efendim.   

NAZAN DÖNMEZ: Ġyi akĢamlar, ÖdemiĢ Meclis Üyesi Nazan DÖNMEZ. Ben, öncelikle Konak 

Belediye BaĢkanımızın seçilmiĢ olduğu görevinden dolayı kutluyorum ve tebrik ediyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Evet, aĢağıya doğru... Buyursunlar. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sonra size geleceğiz. Buyurun efendim. 

ALPARSLAN BĠLEN: Sayın BaĢkan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

BAġKAN: Sonra size geleceğim. 

ALPARSLAN BĠLEN: Önümüzdeki hafta Atina’ya gidiyorsunuz ve Nea Symrne Ģehrini ziyaret 

edeceksiniz. 

BAġKAN: Evet. 

ALPARSLAN BĠLEN: Orada da bir sokak var efendim, Karaburunai Sokaktır. Karaburun’a 

gidenler ve Sazak civarın gidenler var. Uzun,  10 yıl önceden beri yapılan bir çalıĢma var. Bir ucu 

Amerika’da, bir ucu Yunanistan’da, bir ucu da Türkiye’de bunun. Bu mübadillerin arasında oluĢan 

bir uluslararası kuruluĢ ve o Sazak Köyü'nün bu Kayaköy gibi bir köy, köyün yeniden ayağa 

kaldırılması ve oranın bir tatil yeri, kültür ve okul, garsonluk, yemek okulu ve kültür yeri olsun diye 

böyle bir proje var. Siz de hazır oraya gitmiĢken bu City Of Athens... 

BAġKAN: Evet, evet… 

ALPARSLAN BĠLEN: Ne iĢ yaptıklarını ben bilmiyorum tabii onların. Ona bir göz kulak 

olursanız mutlu oluruz efendim… 

BAġKAN: Harika.  

ALPARSLAN BĠLEN: Güle güle gidin gelin.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum, çok iyi bir öneri. Ben de Ģimdi çok meraklandım, mutlaka 

gideceğim. Evet, Mustafa Bey, Sayın BaĢkan Vekilimiz buyurun. 

MUSTAFA ÖZUSLU: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım geçen hafta içinde 

Değerli Meclisimizin görevlendirmesiyle Çin’e bir ziyarette bulunduk, BaĢkan DanıĢmanımız Sayın 

Onur ERYÜCE ile birlikte. Çin’de Chengdu kentinde Ġnovasyon ve GiriĢimcilik Fuarı’na katıldık. 

Bu fuarın açılıĢ seremonisinde bulunduk. Burada baĢta Çin kentinin yetkilileri olmak üzere diğer 

katılım kentlerinin temsilcileriyle de yaptığımız görüĢmelerde gerçekten kentimizi, Ġzmir’imizi 
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tanıtıcı görüĢmelerimiz oldu ve çok olumlu izlenimler edindik. Sonrasında, KardeĢ ġehirler 

Oturumu'nda, Chengdu kentinin KardeĢ ġehirler Oturumu'nda bize de söz verildi. Biz de Ġzmir 

olarak Chengdu ile ve diğer Ģehirlerle kentimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda nasıl bir iĢ 

birliği yapabileceğimizi, imkânlarımızın ve potansiyelimizin ne olduğunu oradaki ilgili katılan ülke 

yetkililerine anlattık. Chengdu kenti Ġzmir ile çok benzer özelliklere sahip bir kent, tabii büyüklük 

itibarıyla değil. Çünkü, 20 milyonluk bir nüfus, Ġzmir’in 4-5 katı büyüklüğünde bir yüzölçümü, 

böyle bir sayzdaki bir ülke. Fakat diğer özellikleri itibarıyla benzer. Özellikle genç bir nüfusa sahip 

olması ve özellikle yine Bir Yol, Bir KuĢak Projesi bağlamında ticaretin önemini keĢfetmiĢ bir kent 

olması, mutlu insanların yaĢadığı, Çin’in en mutlu kenti unvanını defalarca almıĢ olması, bereket ve 

bolluk Ģehri olarak algılanmıĢ olması Ġzmir’le çok örtüĢen bir özellikleri. Oradaki gerek Belediye 

BaĢkan Vekiliyle yaptığımız görüĢmelerde, gerekse de diğer parti yetkilileriyle, Genel Sekreter 

Yardımcılarıyla yaptığımız görüĢmelerde hepsinin ortak iradesi ve arzusu Ģuydu "Ġzmir’le kardeĢ 

kent olmak istiyoruz. Çünkü Ġzmir’e biz değer veriyoruz, Ġzmir’le yapacağımız iĢbirliği çok önemli 

açılımlar sağlayabilir.” Biz kendi deneyimlerimizi hem Ģehircilik bağlamında, onların çok ciddi 

deneyimleri var, gerçekten bunları görmek mümkün. Eğitim alanında ve turizm alanında 

potansiyellerini Ġzmir’le iĢbirliği içinde değerlendirmek arzusunun değiĢik boyutlarda, değiĢik 

kademedeki yetkililer de dile getirdiler ve bunları ben de oradan aldığım izlenimleri Sayın Meclis 

Üyelerimize ve BaĢkanımıza ve Meclise arz etmek durumundayım. Dolayısıyla bizi yetkilendirip 

gönderdiğiniz için... Orada Ġzmirimiz adına yaptığımız görüĢmeler neticesinde olumlu bir 

izlenimlerle dönüyoruz. Umarım gerek BaĢkanımızın gerek de Meclisimizin bu fikirler 

doğrultusunda Chengdu yetkililerini önümüzdeki günlerde ve özellikle Ġzmir Fuarı süresince burada 

bulunacaklar, yapacakları giriĢimlerde temenni olarak burada arzu ederim ki inĢallah Chengdu ile 

kardeĢ Ģehir olma imkânını sağlayabiliriz. TeĢekkür ederim, sağ olun. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Nilay Hanım buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, ben de Cumhuriyet Halk Partisi adını söz almak 

istiyorum. Dilek ve temennilerde bazı yanıt vermemiz gereken konular doğdu… 

BAġKAN: Buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bunlarla ilgili yanıt vermek istiyorum. Öncelikle Sayın Ahmet 

PĠRĠġTĠNA, merhum Ahmet PĠRĠġTĠNA bizim çok değer verdiğimiz, görevdeyken kaybettiğimiz 

bir Belediye BaĢkanımızdı. Bu Ģehre çok güzel değerler kattı. Çok da anıyoruz severek ve Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun her yıl ölüm yıldönümünde mutlaka 

mezarı baĢında Sayın Ahmet PĠRĠġTĠNA’yı anıyor. Ben de uğurlayanlardan birisiydim karanfil 

atarak. Bizim için çok özel bir yeri var. TeĢekkür ediyorum andığınız için. Ġkinci konu, Konak 

Belediye BaĢkanımız Sayın Abdül BATUR’u kutluyoruz; Türkiye Belediler Birliğinde Encümen 

Üyeliğine seçildi kendisi. Eminim çok güzel katkıları olacak. Üçüncü konu, kredi borçlanmasını 

çok kısaca geçeyim. Burada baĢından beri aslında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tüm Parti 

Gruplarıyla bir uzlaĢı içerisinde çalıĢmaya gayret ediyor. Bunun hepimiz farkındayız. Gerek 

Komisyonlarda olsun gerekse Meclis Toplantılarında olsun, BaĢkanımızın da bu konuda çok büyük 

bir nezaket ve özen gösterdiğini fark ediyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaĢlarımız kredi 

borçlanmasında belediyenin menfaatini düĢünerek hazır toplanmıĢ iken bu konuda da bir karar alma 

ihtiyacı duymuĢ olabilirler. Ben de aynı Komisyonda olsaydım eğer ben de aynı Ģekilde hareket 

ederdim bir Komisyon Üyesi olarak, o Komisyonda üye olsaydım. Ancak AK Parti Grubundan 

gelen itirazlar üzerine Sayın BaĢkanımız bu itirazları dikkate aldı ve bunu yeniden Komisyona iade 

etti, daha geniĢ çerçevede değerlendirilmesi için. Yani bu konuda da bazen eleĢtirilerimizde hani 

BaĢkanımız nezaket gösterdikten sonra üzerinde dilek temennilerde yenilememek gerektiğini 

düĢünüyorum, iyi niyet adına. ESHOT ve ĠZSU’ya eleĢtiriler geldi. Biz ESHOT Kurumunun 

Faaliyet Raporunu ve ĠZSU Kurumunun Faaliyet Raporunu geçen Mecliste değerlendirdik, 

konuĢtuk, görüĢtük ve oyladık. Bazı aksaklıklar olabilir. Bu aksaklıkları, çoğumuz, hepimiz 

yaĢıyoruz zaten ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nde bugün yeni bir yönetim var. Bazı kadrolarda 

değiĢiklikler olabilir. ĠZSU ile ilgili ben bir arkadaĢımızdan bilgi almak istedim, diğer binadan 

kalktı geldi, bilgi verdi. "Telefonla da verebilirdiniz" dedim ama nefes nefese geldi, bilgisini verdi, 

geri döndü. Ben Ģunu söylemek istiyorum, evet eksiklikleri Gruplar adına da ayrı tutarak mutlaka 

belediye menfaatleri ve halkın menfaatini düĢünerek baĢarılı bürokratlarımızı ödüllendirmek, takdir 

etmek, teĢvik etmek ama hatası olan kiĢileri de bir hatalarından dolayı yok etmemek gerekiyor. 
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Mutlaka baĢarılı çalıĢmaları vardır. Bu zaten BaĢkanlığın takdirinde olan bir konudur, mutlaka 

değerlendirilecektir. Bir baĢka konu, Kent Konseyi ile ilgili konu. Kent Konseyinde ben de... 8 

senedir esasında siyaset yapıyorum Cumhuriyet Halk Partisinde. Kent Konseyi, 2015 senesinde 

5393 sayılı Belediye Yasasıyla gelmiĢ bir kurum. Bu kurumun da gerçekten çok güzel çalıĢmaları 

var ve sivil toplum örgütleriyle, BüyükĢehir Belediyesi ve Ġlçe Belediyelerinde de, Ġlçe Belediyeleri 

ile bir köprü vazifesi görüyor. Ġsteriz ki sivil toplum örgütleri Kent Konseyinin bir organı olsun, hep 

üye olsunlar ve o sivil toplum örgütlerinin projeleri, BüyükĢehir Belediyesine taĢınsın ve her 

Mecliste bir Kent Konseyinin projesi, bir sivil toplum örgütünün projesi bu Belediye Meclisinden 

geçsin, bunu çok arzu ederiz. Ben Kent Konseyinin Yönetmeliğini de okudum, Gençlik Konseyinin 

bazı çalıĢmalarına katıldım, gerçekten çok baĢarılı. Uluslararası alanda o kadar değerli insanlar 

orada güzel çalıĢmalar yapıyorlar ki. UlaĢım Komisyonu, UlaĢım Komisyonunun da bazı 

çalıĢmalarına katılmıĢtım, güzel önerileri var. Sadece, evet, eksikleri olabilir, yönetmeliğinin 

mutlaka elden geçirilmesi gerekiyor. BüyükĢehirin de söz sahibi olmasının sebebi tek gelir 

kaynağının BüyükĢehir Belediyesinden veya Ġlçe Belediyelerinden aktarılan bütçedir, bunun dıĢında 

bir gelir kaynağı yok. Bu sebeple BüyükĢehir Belediyesi ile bir kere mutlak bir iç içe olmak durumu 

vardır. Bu, BüyükĢehirin her zaman hâkimiyet kurduğu anlamına veya Belediyenin hâkimiyet 

kurduğu anlamına gelmemelidir. Son konu olarak da Ģunu söylemek istiyorum, Torbalı Belediyesi 

ile ilgili eleĢtiriler; ben Torbalı ilçesinin üyesi değilim. Ancak, Torbalı ilçesi Ġzmir 1. Bölge'nin 

ilçelerinden birisidir. Ben de Ġzmir 1. Bölge'de çok çalıĢmıĢ bir siyasetçiyim Cumhuriyet Halk 

Partili olarak. Aynı zamanda fanatik bir Göztepeliyim. Göztepe Spor Kulübünün merkezi de 

Güzelyalı'dır esasında bunu biliyoruz. Bugün de 94. KuruluĢ Yıldönümleri kutlamalarına 

katılacağız ve bundan da büyük bir onur duyuyorum. Ancak, Torbalı Belediyesinin Göztepe Spor 

Kulübü'ne yapılmıĢ olan daha önceki tahsisi iptal etmesi ile ilgili konuya da çok ön yargılı 

yaklaĢmamak gerektiğini düĢünüyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin geçen dönem bütün spor 

kulüplerimizi desteklemek adına amatör derneklerine çok ciddi anlamda katkı yaptığını biliyoruz, 

destek verdiğini biliyoruz, hani. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi gerçekten spor kulüplerine sahip 

çıkan, onları destekleyen teĢvik eden bir Belediyedir. Torbalı açısından da Ģöyle bakmak lazım; 

sonuçta Torbalı Belediyesine Belediye BaĢkanı ve Meclis Üyeleri seçilerek geldiler göreve. Ġlçenin, 

ilçede yaĢayan halkın bu konuyla ilgili bir talebi olabilir. Göztepe Spor Kulübü sonuçta Ġzmir'de 

Konak ilçesinde bulunan ama esasında Ġzmir’i tabii ki çok büyük ölçüde temsil eden bir 

kulübümüz. Bununla ilgili eğer hukuki bir yanlıĢlık var ise zaten dava hakkı var, yargıya götürme 

hakkı var. Belki tekrar Belediye BaĢkanımızla görüĢseler, tekrar dile getirseler yanlıĢ konuĢulan, 

yanlıĢ anlaĢılan hususlar varsa bu konu tekrar gündeme gelebilir. Sonuçta, Ġlçe Belediyesinin tahsis 

kararını iptal etmesi çok BüyükĢehirle de ilgili bir konu değil. Çünkü 5393 sayılı Belediye Yasasıyla 

tahsis ederler. Kendileri tahsis ederler, kendileri iptal ederler. Oranın onayına bağlı veya buranın 

yönetmemesine bağlı bir durum da söz konusu değildir. Ben eminim, hem Torbalı Halkının 

ihtiyaçlarına yönelik bir yaklaĢım getirilebilir, hem de Göztepe Spor Kulübümüz tabii ki her türlü 

ihtiyaçları, sadece Göztepe değil, bütün spor kulüplerimiz ihtiyaçları, mutlaka BüyükĢehir ve Ġlçe 

Belediyeleri tarafından desteklenebilir. Ben yanıt anlamında söz aldım. TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Hüsnü Bey'e vereceğim, özür dilerim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama hayır, hayır, hayır. Hüsnü Bey, Hüsnü Bey, 

Hüsnü Bey... Bu konu ile ilgili herkesin bir fikri var, rica ediyorum. Ama yok Özgür Bey, hayır, 

Özgür Bey. Rica ediyorum. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Tamam biliyorum, anlaĢıldı. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet yani bu konuyla, görüĢme yok zaten, 

dilekler ifade edildi. Hüsnü Bey buyurun. Hüsnü Bey siz de, sonra size vereceğim. Peki, buyurun 

Hüsnü Bey. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi sevgi ile selamlıyorum ben 

de. Evet, rahmetli Ahmet PĠRĠġTĠNA ile biz 2004 seçimlerinde beraber çalıĢmıĢtık. Ben de 

kendisini rahmetle anıyorum. Sayın BaĢkan’ım aynı zamanda KarĢıyaka Belediye BaĢkanımız 

burada mı bilmiyorum ama Cemil TUGAY BaĢkanımıza da teĢekkür ediyorum KarĢıyaka'daki 

Sayın Ahmet PĠRĠġTĠNA’nın, rahmetlinin vefat ettiği evi iade etmesinden dolayı. Bu, daha önce 

basında da söylemiĢtim ama BaĢkan’ım, burada da bir kez söyleyeyim, aynı konuyu köĢkte de 

bekliyoruz sizden de Sayın BaĢkan’ım. Evet, ben de, fanatik bir KarĢıyakalıyım. CHP Grup 
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Sözcümüz “Göztepeli” deyince. Sayın BaĢkan’ım, ben farklı bir konuya girmek istiyorum, 3 aydır 

bekledim belki iner diye ama bugün yine baktım, bazı yazılar da yenilenmiĢ, bir de gelirken çok 

büyük bir ekran konmuĢ oraya iĢte aĢkla ilgili, ben aĢka geleceğim. “AĢk YaĢatır” diyorsunuz, “AĢk 

Meydan Okur” diyorsunuz, “AĢk BirleĢtirir, AĢk Çoğaltır, AĢk Büyütür.” Bu tabii ki bir soru 

önergesi gibi olacak ama soru önergesi değil, bilgi verirseniz sevinirim. Bu aĢkın maliyeti ne? 

BAġKAN: AĢkın maliyeti mi? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, yani Ģöyle aĢk, BaĢkan’ım, her taraftaki yazılan afiĢlerle ilgili. Bunu 

tabii ki bir ajans yapıyor. 2,5 aydır da hemen hemen meydanda duruyor, her yerde afiĢler asılı. Bu 

aĢk nereye kadar? Ne zaman eyleme geçeceğiz? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, biz artık tabii ki, aĢk aynı zamanda 

öldürür de. AĢk, fanatiktir aĢk, aĢk fanatiktir. Bütün afiĢlerin renkleri de farklı. Hepsi birleĢtirilince 

gökkuĢağı oluyor, bu da güzel. Fakat artık biz eyleme geçmeliyiz, 3 ay oldu. Bu konuda Sayın 

BaĢkan’ım Meclisimize bilgi verirseniz sevinirim. Borçlanma ile ilgili de Grup Sözcümüz, Grup 

Sözcünüz dedi ki, iĢte “BaĢkanımız hemen..." dedi, "iade etti.” Biz aĢağıda söyledik bunu “Bugün 

karar vermeyelim.” Grup BaĢkan Vekilimiz Özgür Bey de söyledi. Fakat arkadaĢlarımız “acil” dedi, 

“peki” dedik. Biz yine de ona rağmen çok da fazla incelemeden oyçokluğu ile geçirdik ama sanki 

çok büyük bir Ģey yapılmıĢ da... Biz aĢağıda konuĢtuk bunları, burada Belediye BaĢkanımız da 

tekrar iade etti. Yani Sayın BaĢkan’ım, bizim 10 dakika önce aĢağıda söylediğimizle, 10 dakika 

sonra siz burada yerine getirdiniz. Yine de bu öneri bizden çıkmıĢ oldu. Cumhuriyet Halk 

Partisindeki arkadaĢlarımızla biz aĢağıda konuĢtuk, biz söyledik kendilerine ama “acil” dediler. Bu 

konuyu da dile getirmek istedim. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Hayırlı bir ay daha geçirmemizi 

diliyorum. Sevgiler sunuyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Ufuk Bey, buyurun. 

UFUK YÖRÜK: Ben sadece Göztepe Kulübümüz hakkında tamamlayıcı bir bilgiyi sunmak 

istedim. 

BAġKAN: Evet, siz aynı zamanda Torbalılısınız. 

UFUK YÖRÜK: O yönden de biraz biliyorum, bir de bir taze bilgi aktarıldı onu da ileteceğim. 

BAġKAN: Lütfen.  

UFUK YÖRÜK: Öncelikle Ģunu söyleyeyim, Göztepe gibi güzide bir kulübün herhangi bir siyasi, 

herhangi bir grup, herhangi bir kiĢiye özgü değerlendirilmesi mümkün değil, bütün Ġzmir’e, 

Türkiye'ye mâl olmuĢ bir kulübümüz. Buradaki Torbalı ile ilgili nokta, burası 120 dönüm bir 

araziymiĢ, 120 dönüm; 50 dönümü sanayi imarlı, 70 dönümü tarım imarında. Sportif tesisle ilgili 

olmayan bir imar durumuna, bu alanın 25 bin metrekare inĢaat ruhsatı verilmiĢ. Burada bir yanlıĢ 

baĢlamıĢ veya planlama sürecinde doğru gitmeyen bir iĢin, doğru mecrasına oturtulması gibi bir 

çabayı ben Sayın Meclise aktarmak istedim, bu konuda bir bilgi vermek istedim.   

BAġKAN: Evet, yani ben bu Torbalı-Göztepe meselesini daha fazla uzatmamak için Ģöyle net bir 

Ģey söyleyerek bu konuyu kapatayım, sonra daha söz almayan arkadaĢlarımız var, onlara söz 

vereceğim. Çok net, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Göztepe’yi destekleyecek, Torbalı'daki arazinin 

tekrar Göztepe'ye intifa hakkıyla bırakılması konusunda da elimizden ne geliyorsa yapacağız. 

Göztepe’yi yarı yolda bırakmamız söz konusu değil, ne gerekiyorsa yapacağız. Torbalı Meclis 

BaĢkanımızla da konuĢacağız, Üyeleriyle de konuĢacağız, Belediye BaĢkanımızla da. Biz, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi olarak Göztepe’yi bugüne kadar destekledik, bundan sonra da desteklemeye 

devam edeceğiz, hiç kimsenin kuĢkusu olmasın. O nedenle, Torbalı ve Göztepe konusunda daha 

fazla bir dilek temenni ifadesine gerek kalmadığını düĢünüyorum. Söz almayan, sadece söz almayan 

arkadaĢlarıma söz vererek bitireceğim. Buyurun efendim, Buca Meclis Üyemiz. Evet efendim. 

FĠKRET AKTAġ: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri, gerçi kıymetli BaĢkan’ım siz Torbalı 

ile ilgili artık bu iĢi sonlandıralımı söylediniz, o zaman ben de Göztepe Kulübümüzle ilgili, 

kuruluĢu ile ilgili kent kimliğimizin çok önemli bir parçası olduğunu, bizim hatıralarımızda çok 

önemli yeri olduğunu ve yeri olacağını ifade edeyim. Torbalı Belediyemizin ve Belediye Meclis 

Üyelerimizin, BaĢkanımızın da, kıymetli AK Parti Sözcümüz, Grup Sözcümüz gibi Göztepe 

Kulübümüzle ilgili kıymet verdiğini kendisi hukukçu, bir takım hukuki hataların eksikliklerin 

olduğunu ifade etti. Biliyoruz ki hukukta usul, esasın önündedir. Bu hukuki eksikliklerin de 

giderilerek eminim ki orada gerekli Ģeylerin... Yoksa söz konusu olan asla ve asla Göztepe 

Kulübümüzün tırnağına zarar gelsin, Torbalı'daki arkadaĢlarımız istemezler. Hepinizi saygı ile 
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selamlıyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Evet, buyurun, Ali Bey değil mi? 

ALĠ BOR: Evet. 

BAġKAN: Ali Bey buyurun. 

ALĠ BOR: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BAġKAN: Sonra size geleceğim. 

ALĠ BOR: Tüm Ġzmirliler hepinizi saygı ile selamlıyorum. BaĢkan’ım, öncelikle bugün karne alan 

tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Benim değinmek istediğim konu da bununla alakalı. Bergama 

Belediyesi olarak bir süredir sürdürülen ve geleneksel hâle getirilmiĢ olan bir kampanya vardı. 

Okullar kapandığı gün “Karneni Getir Kitabını Götür” kampanyasıydı bu. Bu da Belediyenin 

kütüphanesinden sağlanıyordu. Bugün aldığımız bilgiye göre, Belediye bu kampanyayı bu sene 

düzenlememiĢ ve bu kampanyadan yararlanmak için kütüphaneye giden yaklaĢık 200 tane aile elleri 

boĢ olarak geri dönmüĢ. Benim burada temennim bu güzel etkinliğin BüyükĢehir Belediyemiz 

tarafından düzenlenmesi. 

BAġKAN: Tamam, detay verirseniz sonra üzerinde çalıĢırız. Saadet Hanım... (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sonra geleceğim size efendim. 

Arka tarafı bitirelim. Saadet Hanım buyurun. 

SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, ben geçen Oturumda 

buğdayla ilgili samimi düĢüncelerimi sizlerle paylaĢırken, tabii kısa bir Ģey olduğu için belki yanlıĢ 

anlaĢılma ya da eksik bir değerlendirmeye sebep oldum. ġöyle ki, ben 30 yıldır un ve hububat 

sektöründeyim ve hâlen de devam ediyorum,  Konya’da da bir lisanslı deponun ġube Müdürüyüm 

Ģu anda. Türkiye un sanayisi açısından ve değirmencilik açısından dünyanın çok sayılı, çok baĢarılı 

ülkelerinden biri ve ihracatta da ilk 3’üne girer; ya birincidir, ya ikincidir, ya üçüncüdür. Çok 

baĢarılı bir sektör. Lakin bu tabii un satıĢı pazar açısından çok güzel durumda olmamız, bizim 

buğday üretiminde de aynı baĢarıyı yakaladığımız anlamına gelmiyor. ġöyle ki, buğday üretiminin 

Türkiye genelinde destekleri az olduğu için, az tercih edilen ve ekim alanları sürekli azalan bir 

tarımsal üretimimiz olması olduğu açıklamasını yapmak istemiĢtim, bir tehlikeyi göstermek 

istemiĢtim. Çünkü buğday sonuçta hepimizin, özellikle dar gelirli vatandaĢlarımızın ekmeği ve 

ekmeğe gelecek her türlü zam da sonuçta siyasi sonuçlar doğuruyor ve spekülasyonlara yol açıyor. 

Bu nedenle önemsediğimi söylemek istedim. ġimdi Konya'ya ben her yıl Temmuz Ayında Konya'ya 

gidiyorum, bu sene de orada olacağım. Son üç yılda özellikle kanola ve mısır üretiminin hızla artan 

bir Ģekilde üretimine geçildiğini görüyoruz ki Konya sonuçta buğday üretiminin ve Trakya, Ģeydir, 

ana merkezleridir. Biz bunu gözümüzle görüyoruz orada yaĢarken; artık çiftçi sulama yapıyorsa 

buğday ekmek istemiyor, daha yüksek geliri olan farklı ürünleri Ģey yapıyor, ki Ege'de zaten üçüncü 

sıradadır buğday ekimi, normalde diğer üretimler baĢta gider. Ama kanolayı enerji bitkisi, mısırı da 

yem bitkisi olarak üretiyor çiftçi çok büyük alanlarda ve bu ne kanoladan ne mısırdan ekmek 

yapamayız. Sonuçta, toplamda buğday üretimimiz düĢerek devam ediyor Ģu anda ve çiftçimize de 

haksızlık yapamayız, o da ekonomik olarak emeğinin karĢılığını aldığı ürüne yönlenmesi de onun 

doğal bir Ģeyi, sonuçta seçeneği. Biz tabii burada buğday üretimini daha özendirmenin yollarına 

bakmak durumundayız. Bu bir politika, devlet politikası ve Mayıs Ayında, tabii ben Haziran baĢı 

olarak size bir değerlendirme yapmıĢtım, Mayıs Ayında,  TMO 2018 stoklarını piyasaya sürdü ki 

TMO 2018 stoklarını sürmez, 2017’si, 2016’sı vardır. Yani 2-3 yıllık stokla gider. O derece 

TMO’nun elindeki stoklar da az, Türkiye’deki üretim de az. Ve Ģu an için Çukurova'da hasat bitti, 

Ege'de devam ediyor ama son yıllarda dediğim gibi heyecanı azalmıĢ ve miktarı azalmıĢ olarak 

devam ediyor. Bu da hani, bizim Türkiye genelinde Ģey yapmamız gereken bir konu, önemsememiz 

gereken bir konu. Bir de nicelikten çok nitelikle konuĢmakta da yarar var. Ne yazık ki, ben ömrümü 

bu sektöre harcadım desem yeridir, 30 yıldır da kalite sorunu yaĢıyor bu sektör ve 21 milyon ton, 23 

milyon ton, 18 milyon ton ama bunları üretiyoruz, doğrudur rakamlarınız fakat sanayi ithal 

buğdayına, paçala girmeden ekmek çıkaramayacak durumda. Haziran baĢı itibarı ile de tüm stoklar 

eridiği için ve sadece ithal buğday olduğu için Ġzmir limanlarında, yakın çevrede o nedenle 

mevcutta, o anki durumda ithal buğday paçalı çok yoğundur %80’in de arkasındayım çünkü onun 

içindeyim. Ama bu değiĢecek, hasata girdik artık üretimimiz baĢladı, alımlar devam ediyor azalarak 

seyredecektir. Ben burada gerçekten hani bekli biraz kısa sürede bir, birkaç cümleyle bir duygu 
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paylaĢmıĢtım, eksikliklerini gidereyim istedim. 

BAġKAN: Evet, tamam çok teĢekkür ediyorum. Buyurun efendim. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: BaĢkan’ım, Sayın Meclis, Milliyetçi Hareket Partisi Grup BaĢkan Vekili 

ve Grup Sözcüsüyüm, Salahattin ġAHĠN. Merhum BaĢkanımız PĠRĠġTĠNA Beyefendinin sene-i 

devriye olması nedeni ile kendisini rahmetle anıyorum. Evet, Göztepe ile ilgili, Göztepe demek, 

Ġzmir demek. Özgür HIZAL BaĢkanımıza teĢekkür ediyorum, konuyu gündeme getirdi. Sayın 

BaĢkanımız da gereken cevabı verdi. Önemli, çünkü sporun ve sporcunun yanında olmalıyız hep 

birlikte. Evet, karnelerini aldı öğrencilerimiz ve öğrenim yılı sona erdi. Öğrencilerimizi ve ailelerini 

kutluyorum, öğrencilerimize baĢarılar diliyorum. Aynı zamanda tabii ki Bürokratlarımız bütün 

çalıĢmaları hazırlıyor, Bürokratlarımıza ben de teĢekkür ediyorum. Ama tabii, hani hiçbir Ģeyin 

aceleye gelmemesi, daha adil çalıĢmaların yapılması, mümkünse herkesin bu çalıĢmalara hani 

bütçe, borçlanma, tabii ki borçlanma sevimli bir Ģey değil ama demek ki gerekli. Hani bunların 

herkesin katılımıyla yapılması önemli. Hani ben bunları söylemek istedim. Bütün Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımıza, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımıza ve BüyükĢehire baĢarılar diliyorum. ĠnĢallah birlik 

ve beraberlik içerisinde, uyum içerisinde çalıĢmalarımızı sürdürelim, adil bir Ģekilde diyorum. 

Saygılar efendim. 

BAġKAN: Çok teĢekkür ediyoruz. Buyurun, YeĢim Hanım son sözü size vereceğim. Evet, 

arkadaĢlar bakın. (SALONDAN: Ufuk Bey’e üç defa söz verdiniz) Ufuk Bey’e üç defa mı söz 

verdim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Gerçekten 

mi? Tamam, peki size de vereceğiz. Buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri tabii ki herkes bütün Meclis Üyelerimiz 

konuĢuyor. Biraz hem değiĢik bir Ģey olsun hem de 2020-2024 Stratejik Planlarına bir katkı olsun 

amacıyla size bir Ģeyden bahsedeceğim; 14/12/2018’de Aliağa Belediyesi ilgili birimlerine bir 

dilekçe geliyor ve bu dilekçede “Tarımsal arazi içerisinde uygunsuz bir depolama yapıldığı” 

Ģikayeti geliyor ve 20/12/2018’de Aliağa Belediyesi bu konu ile ilgili Ġzmir'deki ilgili kurumlara, 

makamlara yetki kendisinde olmadığından dolayı bu durumu bildiriyor. Bu Kurum yetkilileri 

geliyor, resimleri ile birlikte bildiriyor, tabii ki bu haberleĢmeyi siz daha iyi biliyorsunuz, 

Bürokratlar olarak. Kurum yetkilileri geliyor, evet böyle bir Ģey var, idari para cezası veriliyor, 

yüksek bir miktarda sayılabilecek, yüksek bir miktarda. Bahsettiğim tarih Aralık 2018. Bu idari para 

cezasının ötesinde hukukçular daha iyi bilir, ben izah ettim, ben teknik elemanım, hukuktan 

anlamam. Eğer maddi durumunuz yeterli değilse “Bunu taksitlendirebilirsiniz.” gibi ibareler var, 

para cezasını ödemesiyle ilgili. Yapılan iĢin resimlerini birazdan göstereceğim, sizinle 

paylaĢacağım, durumun vahametini ortaya koymak açısından. VatandaĢ devam ediyor yaptığı iĢe. 

Tekrar gidiliyor, tekrar ceza veriliyor.  Çünkü Ġlçe Belediyelerin bu konuda herhangi bir yetkisi yok. 

Sadece ihbar edebiliyorsunuz, Ģikâyet edebiliyorsunuz, amir kurumlarınıza. BüyükĢehirin elbette ki 

bu konuyla ilgili ciddi yetkileri var. Netice itibarıyla ikinci seferde de aynı. "Sen" evet Ģikâyet "bak 

para cezası da yemiĢsin ama devam ediyorsun bak bu iĢe." diyorsun. Bir daha, bir daha ceza, 

vatandaĢ devam ediyor. Yaptığı iĢ ne biliyor musunuz arkadaĢlar, Sevgili Meclis? Hatırlarsınız, 

geçen aylarda ben imar konusuyla ilgili bir Ģey anlatmıĢtım size, bir derdimi söylemiĢtim. Yani biz 

artık çalıĢalım, hakikaten çalıĢalım ve bu konularla ilgili bir iĢ yaparken elmayla armudu da 

karıĢtırmayalım. Her bölgenin tabii ki imarla ilgili özel statüleri vardır, özel istekleri olur, özel 

yapılması gerekenler vardır. ġimdi Çanakkale yolunu söylemiĢtim, çok iyi hatırlıyorsunuz. Dedim 

ki “Yani sağını solunu belirli oranlarda 100’er metrelik ticari alan yapalım.” diye. Biz o 

konuĢmaları, o görüĢmeleri Daire BaĢkanlarıyla yapıyoruz. Belirli noktalarda, herhalde bir noktaya 

geleceğiz. Ama bu vatandaĢ ne yapmıĢ biliyor musunuz? ġöyle bir göstereyim, yakından 

görebilirsiniz, basın görsün. Meclis Üyesi ArkadaĢlarıma da göstereceğim. Çanakkale Yolu, Eski 

Foça Yolu… Burası Büyük Ova sınırı içerisinde sulak tarım arazisi. Bu çok önemli burada. Daha 

detaylı bir görüntüsü tam iĢaretli olan yer Sayın BaĢkan. Yani yolları görün diye gösterdim. Bu da 

bu iĢaretli olan yer. Peki, burada ne yapıyor bu arkadaĢ? Bak sulak tarımın yapıldığı yerde ve Büyük 

Ova sınırı içerisinde. Burada bu arkadaĢ ne yapıyor? Burada bu arkadaĢın yaptığı Ģey, bu, bakın bu.  

Göstereceğim size. Basın görsün. Bu... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Çöp değil, metal hurda depoluyor, metal hurda 

depoluyor. ġimdi biz ne yaptık Sayın BaĢkan? ġimdi önerimle geliyorum size. Biz ne yaptık? 

Ben… Dün Encümen toplandı. Encümen Kararlarını bilirsiniz hani siz Ģimdi 5 dakika gittiniz, 
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Bütçeyle ilgili bir Karar aldınız ya. Ben bürokrat olmadığım için 30 yıldır iĢ adamıyım, 

bürokrasiden anlamam. Encümende Karar alınıyor, iĢte Salı, ÇarĢamba… Öbür hafta Salı, 

ÇarĢamba kararlar yazılıyor, sonra Encümen Üyeleri, kimse Encümen Üyeleri imzalıyor ve ilgili 

Ģahsa kimse ilgilisi, ona gönderiyor, tebligat yapılıyor. Dün Encümende… (SALONDAN: Hangi 

Encümen?) Bu karar… Aliağa, Aliağa Encümeninde pardon özür diliyorum. 

BAġKAN: Evet. 

HAKAN ġĠMġEK: Bu kararı aldırdım. Dedim "hemen bu yazıyı yazıyorsunuz, ilgili arkadaĢlara 

imzalatıyorsunuz, ben yarın bu kararı önümde göreceğim." Ve bu karar bugün itibarıyla bu 

vatandaĢlara gitti. Bakın sulak arazide, Büyük Ova sınırı içerisinde böyle vahĢice bir iĢi yapan kiĢi, 

kurum kimse, ben bu konuyla ilgili para cezasını geçtim, baĢka Ģeyleri de geçtim, direkt sağlıkla 

ilgili, Suat ağabey buradadır. Ben akıl sağlığından Ģüphe ederim. Ciddi bir uzun süre tedaviye 

ihtiyacı olduğunu düĢünüyorum ve bakın… Çözüm önerisi, Ģimdi ne yapmamız lazım? Ben Aliağa 

Belediyesi olarak ne yapabiliyorum? Sadece bunu üst kurumlara bildirebiliyorum. Encümende 

aldığım karar da Ģu; mühürlettim, gittik baktık, Zabıtayı gönderdik, Çevreyi gönderdik, iĢ yeri açma 

ruhsatı yok. Yakaladık mı? Mühürledik. “15 iĢ günü içerisinde bunu buradan kaldıracaksın.” diye 

uyardık, tebligat gitti. Peki, biz ne yapacağız? Ġzmir bölgesine biz ne yapacağız? Bunu nasıl 

denetleyeceğiz? KarĢımızdaki insanlar böyle vahĢice, hunharca ceplerini düĢünen insanlar. Peki, 

bürokrat olarak ne yapacağız? Ya da siyasiler olarak ne yapacağız? Ben siyaseten ne yapmam 

gerektiğini çok iyi biliyorum. Yetki bende olsun, bu gece sabah olmadan orayı dümdüz ederim. Çok 

açık ve net söylüyorum. Yetki bende olsun, sabah gelin oraya, eski tarla vasfını bulmuĢ olursunuz. 

Yetki yok bende. Ġkincisi, bürokratın oraya gönderilmesi için ya da personelin oraya gönderilmesi 

için ne yapmamız gerekiyor? Buradaki arkadaĢlarımız daha iyi biliyor. Araç tahsis için yazı 

yazıyorsunuz. Yetkili eleman ya da görevli eleman çevre mühendisi Ģu, bu falan... Eğer baĢka yerde 

değilse, baĢka yerde görevli değilse onun gelmesini bekliyorsunuz. O gelecek, öbürü gelecek, araç 

gidecek, bugün hava çok sıcak… 

BAġKAN: Biraz toparlarsak iyi olur lütfen, evet.  

HAKAN ġĠMġEK: Toparlıyorum, yalnız diğer konular gibi değil, çok konuĢuldu Sayın BaĢkan, bu 

öyle toparlanacak, çok çabuk geçiĢtirilebilecek bir mevzu değil. 

BAġKAN: Anladım ama… 

HAKAN ġĠMġEK: Anlatıyorum bitiriyorum.  

BAġKAN: Peki. 

HAKAN ġĠMġEK: Sabrınız için de teĢekkür ediyorum ama… 

BAġKAN: Rica ederim. 

HAKAN ġĠMġEK: ĠĢ bana gelince böyle hemen toparlayın noktasına gelmesin. 

BAġKAN: Hayır. 

HAKAN ġĠMġEK: Çok Ģey konuĢuldu. Bu önemli bir mevzu, bu önemli bir mevzu. Önemli değil 

diyorsanız ben susayım, oturayım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ĠZSU Genel Kurulu var… 

HAKAN ġĠMġEK: Oturayım. Genel Kurul… Bakın Ġzmir’i Barcelona ile yarıĢtırmak istiyor 

musunuz? Ġstiyorsunuz. Bremen'le, Münih'le yarıĢmak istiyor musunuz? Ben sizi çok iyi izledim, 

istiyorsunuz. Peki, biz burada bu Ģehri oralarla yarıĢtırmak isterken, bu 5 yılı normal mesai ile mi 

tamamlarsınız? Yoksa 7-8 yıllık bir mesai, çalıĢma ile mi yaparsınız? Yani bizim 18 saat çalıĢmamız 

gerekiyor. Ben bütün hayatımda böyle çalıĢtım. Ve geçin öbür tarafa, çözüm önerisi; hemen 

mobilize bir ekip kuralım, yani Ġl Müdürlüğü, BüyükĢehir Belediyesi ve bu ekip ciddi anlamda, bu 

konularla ilgili sürekli tarama yapsın. Arzu ederim ki, bir helikopter olsun. Sürekli 15 günde bir, 10 

günde bir, havadan bütün bu sanayi… Özellikle bizim oralardaki sanayiler ya da diğer sanayi 

bölgeleri sürekli taransın. ġimdi alınamazsa, Sahil Güvenliğin de helikopteri var, sürekli deniz 

taraması yapıyor. Sedat KardeĢim, geçen Pazartesiydi galiba cüruf depolarıyla ilgili bir önerge 

verdiniz. Yine Foça Meclisinde bu cüruf depolarıyla ilgili ağır sanayi bölgesindeki demir-çelik 

fabrikalarının cüruf depolarıyla ilgili görüĢme yaptınız. Bizim Ģimdi... Bu konular çok önemli, 

fazlasıyla önemli. Bu konular böyle çabucak geçiĢtirilecek, erteleyelim efendim, vaktimiz yok, 

ĠZSU’nun Genel Kurulu var deyip bırakılacak konular değil. Sabrınız için teĢekkür ediyorum, 

ama… 

BAġKAN: Hayır, rica ederim. 
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HAKAN ġĠMġEK: Bu konu ciddi anlamda konuĢulması gereken konu. 

BAġKAN: Doğru. 

HAKAN ġĠMġEK: Yani bu konu üzerinde durunuz Sayın BaĢkan. Durulması gerekiyor. 

BAġKAN: Hayır mutlaka dururuz. Bitti mi? 

HAKAN ġĠMġEK: Bitti benim. 

BAġKAN: Bittiyse buyurun lütfen. Değerli ArkadaĢlar, söz vermeye devam edeceğim ama 

müsaadenizle Ģunu hatırlatmama izin verin. Burası ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne biz burada 

bu kadar çok dilek ve temenni ile vakit harcayabilecek noktadayız. Çünkü her konuĢan arkadaĢımın 

konuĢtuğu süre kadar diğer arkadaĢlarımın da konuĢmasının hakkı olduğunu düĢünmesi lazım. Yani 

bir arkadaĢım eğer 10 dakika konuĢuyorsa, bütün arkadaĢlarımın yine 10’ar dakika söyleyecek sözü 

vardır. Ben biliyorum ki bu Meclisin kalibresi çok yüksek, kalitesi çok yüksek ve burada bulunan 

arkadaĢlarımın her biri kendi alanında uzman, donanımlı ve söylenecek çok Ģey var. Ama biz buna 

kriterler koymazsak, hakikaten Meclis Oturumlarımızdan daha fazla birbirimizin dilek ve 

temennilerini dinleyerek vakit geçirmek durumunda kalırız. Yani ben bu konuda herkesten rica 

ediyorum. Ben Ģahsen çok mutluyum sizleri dinlemekten. Ama bu kadar vakti olmayabilir 

arkadaĢlarımızın ve bunu da anlayıĢla karĢılamak lazım. Çünkü Dilek ve Temenniler maddesi bizim 

Gündemlerimizin kapanıĢ maddesidir. Belki birkaç cümleyle ne dilek ifade edilmek isteniyorsa o 

edilir ama biz buğday meselesinden ihracata, yani o kadar çok Ģey konuĢuyoruz ki, dolayısıyla bu 

konuda ben herkesin hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Hakikaten sonu yok. Yani herkesin 

konuĢmak istediği mesele kendince çok önemli olabilir. Bütün… ĠĢte Meclisi ilgilendirdiğini 

düĢünüyor olabilir, doğrudur da ama bunun baĢka platformları var, bunun baĢka zeminleri var. 

Dolayısıyla dilek ve temenniler bölümünü en kısa Ģekilde ifade edilecek, Dilek ve Temenniler 

olarak anlamanızı rica ediyorum sizlerden. Aksi takdirde bununla baĢa çıkamayız ve bu bir gelenek, 

bir alıĢkanlık haline gelmeye baĢlarsa hepimiz üzülürüz. O nedenle son birkaç cümleyi duymak 

üzere YeĢim Hanım, buyurun. 

YEġĠM TEKOĞLU: TeĢekkür ederim BaĢkan’ım. Benimki güzel bir temenni olacak. Her yıl 

bildiğiniz gibi 16 Haziran Babalar Günü. BaĢta, Tunç BaĢkan’ım olmak üzere tüm babaların 

Babalar Günün kutluyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. 

YEġĠM TEKOĞLU: Babası rahmet eylemiĢ kiĢilere de sabır ve mekânları cennet olsun diliyorum, 

hayırlı evlatlar temenni ediyorum, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. Buyurun son birkaç sözle bitirelim lütfen, evet. 

ÖZAN PARLAR: Özan PARLAR, Güzelbahçe Meclis Üyesi. Geçtiğimiz Cuma gününe kadar 

Güzelbahçe Kent Konseyi BaĢkanıydım. Yerime baĢka bir arkadaĢ geldi. Genel Kurulumuzu yaptık. 

Tüzüklerde de belirtildiği üzere Yerel Seçimlerden sonra Kent Konseyleri Genel Kurullarını 

yapmak durumunda. Dün ÇeĢme’de, bugün Urla’da Kent Konseyleri Genel Kurulları yapıldı. 

Geçtiğimiz dönemde ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisine bağlı bulunan Belediyelerde Kent 

Konseylerinin kurulması için çaba sarf ettik. Kuramadı arkadaĢlar, nedendir bilinmez. 

Demokrasinin, yerel demokrasinin ve katılımcılığın eğer inanıyorsak, bir modelidir Kent 

Konseyleri. Onun için lütfen önümüzdeki dönemde 30 ilçemizin 30’unda da Kent Konseyinin 

kurulmasını hepimiz görev addedelim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz. 

ÖZAN PARLAR: TeĢekkür ederim. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyoruz, buyurun efendim, siz el kaldırmıĢtınız. 

ĠSMET ORHAN: Sayın BaĢkan, önümüzdeki Mecliste konuĢayım, çünkü ĠZSU’yu görüĢeceğiz, 

arkadaĢların zamanını almak istemiyorum. 

BAġKAN: TeĢekkür ediyorum. Evet, Fatih Bey, sonra Fikret Bey sizle bitirelim. 

FATĠH TAġTAN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis ben birkaç konuya değineceğim kısaca, merak 

etmeyin vaktinizi almayacağım. Cevap niteliğinde olmasın ama Nilay Hanım’ın söylediğine, 

lehinde bir Ģeyler söylemek istiyorum. Göztepe örneğinden yola çıkacak olursak, Sayın BaĢkan, 

birçok konu yani burada Göztepe’nin detayını söylemiyorum, birçok konu aslında Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi'nin direkt olarak yetki kapsamına girmeyen konular olabilir. Ancak, unutmamamız 

gereken bir Ģey var Sayın BaĢkan, bu Meclis, Ġzmir’in seçilmiĢ en büyük Meclisi. Siz de Ġzmir’in 

seçilmiĢ en büyük Meclisinin BaĢkanısınız. Dolayısıyla bu sorumlulukları bir kat daha arttırıyor. 
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Zaman zaman Göztepe Spor Kulübü örneğinde olduğu gibi siyasetin devreye girmesi gereken anlar 

olabiliyor. Böyle noktalarda da yine siz Sayın BaĢkan, Cumhuriyet Halk Partisinin seçilmiĢ en 

yüksek kamu koltuğunda oturan kiĢisiniz, tüm Türkiye için bunu söylüyorum. Dolayısıyla yine bu 

sorumluluk sizin omuzlarınızda. Bu anlamda, bazı konuĢmalarımızın Meclis Gündeminin biraz, bir 

parça dıĢına çıkmasında muhakkak ki bir zarar yoktur  diye düĢünüyorum.   

BAġKAN: Çıkabilir, yok, hayır yok. 

FATĠH TAġTAN: Eğer bir vatandaĢımızın yaĢamında bir değiĢiklik yapabileceksek, onun daha 

yaĢam refahını arttıracak bir çalıĢma yapabileceksek, bizler burada sabaha kadar da duralım 

BaĢkan’ım. Bunda da bir mesele yok. Ayrıca Sayın BaĢkan, madem özellikle böyle konularda, 

Sayın Grup Sözcümüz de sıkı bir Göztepe taraftarı olduğunu ifade etti, ben de aynı anlamda 

destekte bulunmak istiyorum. Göztepe Spor Kulübü'nün bu anlamda zarar görmemesini, basında 

okuduğumuz kadarıyla yine sizin Makamınız vasıtasıyla randevu alınmaya çalıĢılmıĢ ama bu 

randevular karĢı taraftan, Torbalı Belediyemizden verilmemiĢ. Bu konuyla ilgili olarak el 

atacağınızı ve yardımcı olacağınız ifadelerinizi biz bir söz olarak kabul ediyoruz. En azından 

Göztepeliler adına diyorum. Bir çözüme ulaĢmasını temenni ediyorum, teĢekkür ediyorum.  

BAġKAN: Ben teĢekkür ediyorum. Ufuk Bey, Dilek ve Temennilerde kaç kez söz almıĢtın? 

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

MISIRLI: Hayır, hayır Olur mu...) (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) BAġKAN: Fikret Bey… Fikret Bey rica ediyorum, Ģaka yaptım buyurun, buyurun 

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

(FĠKRET MISIRLI: Vallahi kayıtları incelerim…) (UFUK YÖRÜK: Kayıtları inceleyelim.) 

Vazgeçtim sorudan. Fikret Bey buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: TeĢekkür ediyorum BaĢkan’ım. Zaten ben geçmiĢ Mecliste de çok fazla söz 

almamıĢtım. 

BAġKAN: Biliyorum, farkındayım. 

FĠKRET MISIRLI: ġimdi bu Kent Konseyinin, dile getirdiği arkadaĢlara teĢekkür ediyorum. Ġyi 

ki böyle bir konuyu gündeme getirmiĢim. Ancak, son konuĢmacı arkadaĢımızın bizim "AK Partililer 

katılmıyor" dediğinde bir önceki dönemlerde mevcut olan bizim BüyükĢehir Kent Konseyini 2,5 

milyon lira para aktarılırken, son dönemlerde 10 lira gibi, ki biz bunu basından takip ettik, onun için 

“Sizin bilginiz var mı”? diye sordum. 10 lira gibi bir rakam aktarılarak bir cezalandırılmaya 

gidildiği, bizde bir kanaat oluĢtu. Dolayısıyla da çalıĢmaması, kötü bir örnek olması belki AK 

Partililerin de bu Konseyi kurma konusunda endiĢelerinden kaynaklandığını düĢünüyorum. ġimdi 

en son tabii Ufuk Bey’den konu açıldı. Ufuk Bey benim Altay’da yöneticilik yaptığım yıllarda yani 

2009-2010 yıllarında biz Altay Kulübü olarak, o sözü geçen, o Torbalı'daki yere biz talip olduk. 

Bize kendisi de imarda görevliydi ve buranın tahsisi konusunda bize yardımcı oldu, teĢekkür 

ediyoruz. Ama aynı yerin Ģimdi Belediye CHP’ye geçmiĢ olması, pardon Cumhuriyet Halk 

Partisine geçmiĢ olması ve orada görev yapıyor olması, buranın neden bir daha imarla ilgili olarak 

bir sıkıntı yaratıldığı yönünde olumsuz bir oy kullanıyor? Benim endiĢem Ģu… 

BAġKAN: YanlıĢ anlaĢılma var. 

FĠKRET MISIRLI: Hakikaten Göztepe’ye… 

BAġKAN: Bir dakika yanlıĢ anlaĢılma var… 

FĠKRET MISIRLI: ġöyle, Ġmar Komisyonunda o yıllarda görevdeyken Altay’a tahsisi konusunda 

imza atıldı. Kendisi de Ġmar Komisyonundaydı. 

BAġKAN: Tamam. 

FĠKRET MISIRLI: ġimdi bugün imara uygun olmadığını konuĢuyoruz. Bence burada Göztepe 

cezalandırılıyor. O gün, Altay’a çünkü sahip çıkıldı, diye düĢünüyorum. TeĢekkür ediyorum 

BaĢkan’ım.  

BAġKAN: Fikret Beyciğim, tekrar aynı Ģeyi söylemek... Ne olur, rica ederim buyurun oturun. 

Değerli ArkadaĢlar, az önceki cümlelerimle bitireyim ben müsaade ederseniz. Çünkü Ģunu ifade 

etmeye çalıĢmıĢtım; ben sabaha kadar oturmaktan yana hiç endiĢe duymuyorum. Ben çünkü aĢkla 

seviyorum, bu Meclisi de sabaha kadar dinleyebilirim. Çok memnunum halimden. Mesele Ģu; 

Birçok fikir aslında Önerge olarak gelebilecek fikir. Bu Meclisin iĢleyiĢ biçimiyle ilgili bazı 

yöntemler var. Meclis Üyelerinin verebileceği Önergeler var. Bu Önergeler yazılı olarak geldiği 

takdirde daha derli toplu oluyor, daha güzel ifade edilmiĢ oluyor. Dolayısıyla da herkes daha iyi 
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anlıyor. Ama Dilek ve Temennilerde Önergeler ifade edilmeye baĢladığı zaman sözün ucu kaçıyor. 

Benim kastettiğim Ģey buydu. Ayrıca Komisyonlarımız var, baĢka organlarımız var. Benim ricam, 

asla dilek ve temennileri kısa kesin, dilek ve temenniler bu kadar uzamasın manasında değildi. 

Sadece dilek ve temennileri yerli yerine oturtalım. Bu Meclis Gündemleri içindeki anlam ve 

önemini doğru kavrayalım ricasıydı. Yoksa kısa kesmek, sen daha az ifade et, daha fazla 

konuĢulmasın, arkada ĠZSU Ģeyi var manasında değildi, onu da düzeltmiĢ olayım. Evet, aĢkla 

seviyoruz, aĢkla sevmeye devam edeceğiz. Çünkü bize iĢ yaptıran Ģey aĢk. Zannetmeyin ki, iĢ 

yapmıyoruz. Canla, baĢla, aĢkla çalıĢmaya devam ediyoruz. Dilek ve Temenniler faslını kapattıktan 

sonra mazeretler konusunda oylarınıza baĢvuracağım.  

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

BAġKAN: Mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ediyorum. 

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

BAġKAN: Bir sonraki Toplantımız, 8 Temmuz Pazartesi 2019, saat 18:00’de, Meclis Salonumuzda 

olacak. Kapatılmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. 
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