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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ
1. Berlin Pergamon Müzesi‟nde sergilenen Antik Bergama Kenti‟nin 360 Derece Panoraması‟nın
Bergama'da da sergilenmesi veya Smyrna Antik Kenti‟nin panoramasının hazırlanması amacıyla
Almanya'nın Berlin Ģehrinde ünlü mimar ve panorama sanatçısı Yadegar Asisi ile yapılacak olan
toplantılara 17-19 Ocak 2022 tarihleri arasında Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç
SOYER ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkan DanıĢmanı Güven EKEN'in katılması, yapılacak olan
seyahatte Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e ait ulaĢım giderlerinin (hava yolu
ile) ilgili firmaya ödenmesi, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri,
seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm
yasal giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama
Kaleminden karĢılanması, seyahate katılacak olan BaĢkan DanıĢmanı Güven EKEN'e ait ulaĢım giderleri
(hava yolu ile), Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah giderleri ve seyahatle
ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal
giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Harcama
Kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (Özel Kalem Md.E.554755)
2. Berlin Pergamon Müzesi‟nde sergilenen Antik Bergama Kenti‟nin 360 Derece Panoraması‟nın
Bergama'da da sergilenmesi veya Smyrna Antik Kenti‟nin panoramasının hazırlanması amacıyla
Almanya'nın Berlin Ģehrinde ünlü mimar ve panorama sanatçısı Yadegar Asisi ile yapılacak olan
toplantılara 17-19 Ocak 2022 tarihleri arasında Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç
SOYER ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan
Kerem Ziya YANGÖZ'ün de katılması, 17-19 Ocak 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması,
ulaĢım giderleri, günlük harcırah giderleri, Ģehir içi ulaĢım giderleri, konaklama giderleri, seyahatle ilgili
yapılan (pasaport harcı, yurtdıĢı çıkıĢ harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderlerin
ESHOT Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı bütçesinin 03.3.3.01 YurtdıĢı
Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karĢılanması hususlarının görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kay.
ve Eğt.Dai.BĢk.E.57350/E.555158)
3. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünde çalıĢmakta olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi
kadrolu personele 01/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında fiilen yaptıkları iĢ karĢılığında ödenecek
fazla çalıĢma ücretinin aylık brüt 444,00-TL olarak belirlenmesi hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan
Kay. ve Eğt.Dai.BĢk.E.56969/E.554542)
4. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği görev yapan
sözleĢmeli personele 01/01/2022 tarihinden itibaren, Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve
baĢlayacak olan sözleĢmeli personele göreve baĢladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek
üzere, önerge eki listede kadro adedi ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karĢılık gösterilerek, Hazine
ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve DönüĢüm Genel Müdürlüğünün 2022-3 sayılı Genelgenin
2. maddesi (a) fıkrasında belirtilen Belediyeler ve Ġl Özel Ġdareleri ile Mahalli Ġdare Birliklerinin
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Meclisleri veya BüyükĢehir Belediyeleri Bağlı KuruluĢlarının yönetim kurulları 01/01/2022 tarihinden
sonra da çalıĢtırılmaya devam olunacak veya 2022 yılında ilk defa istihdam edilmeye baĢlanacak
sözleĢmeli personel için ekli (1) sayılı Cetvel'de gösterilen ücret tavanlarını aĢmamak üzere tespit edilen
net ücretler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve DönüĢüm Genel Müdürlüğünün
2022-3 sayılı Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının
görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.554909)
5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Ġzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği arasında Kemeraltı
Tarihi Kent Merkezinde gerçekleĢtirilmesi planlanan faaliyetlere yönelik imzalanmak üzere hazırlanan
ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Kent Tar. ve Tan.Dai.BĢk.E.549357)
6. Belediyemizin paydaĢlarından biri olduğu Bornova Kültür Adası Projesi kapsamında Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Bornova Belediye BaĢkanlığı, Hizmet Sektörü ÇalıĢanları Eğitim ve
DayanıĢma Derneği, Ġzmir Levantenler Derneği ve Dünya Kenti Ġzmir Derneği arasında imzalanmak
üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Kent Tar. ve
Tan.Dai.BĢk.E.549375)
7. Belediyemiz sınırlarında kalan ve T.C. Karayolları II. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer
alan 550-09 K.K.No' lu Ġzmir Çanakkale yolunun 53+500 km‟sinde "Zeytinlik Mahallesi Çanakkale
Asfaltı Üzeri Haldun KoĢay Anadolu Lisesi Yol Ayrımı Yaya Üst Geçidi ĠĢi”nin Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi tarafından yapılması amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile T.C. Karayolları II. Bölge
Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi.
(UlaĢım Dai.BĢk.E.533869)
8. Denetimli Serbestlik Hükümlüsü gençlere yönelik “Sıfır Kayıp Projesi” kapsamında koruyucu ve
önleyici hizmetler odağında gerçekleĢtirilecek sürdürülebilir projeler ve sosyal çalıĢmalar amacıyla,
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Bir Hayata Dokun Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve
önerge ekinde yer alan "Protokol"ün kabulü ve söz konusu Protokol‟ün imzalanması için Ġzmir
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilmesi hususunun görüĢülmesi. (Sosyal
Prj.Dai. BĢk. E.551061)
9. Kadınların, yerel karar alma mekanizmalarında eĢit temsil edildiği, eğitim, hukuk, sosyal hizmet,
psikolojik danıĢmanlık ve sağlık hizmetlerine eĢit ve kolay eriĢim sağladığı, çalıĢma yaĢamında eĢit yer
aldığı ve fırsatlardan eĢit yararlandığı, Ģiddete maruz kalmadığı ve kentin kadınların özgürce ve güvenle
kullanımına uygun düzenlendiği Kadın Dostu Kent Ġzmir Vizyonu doğrultusunda kentin tüm ilgili
paydaĢları ile hazırlanan “Yerel EĢitlik Eylem Planı”nın kabulü ile imzalanabilmesi için BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER‟e yetki verilebilmesi hususlarının görüĢülmesi. (Sosyal
Prj.Dai.BĢk.E.554932)
10. 10/01/2022 tarihli ve 05.5 sayılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclis Kararı ile Ġdaremize ait yeni
teĢkilat Ģemasında Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı açılmıĢ olup, diğer Daire BaĢkanlıklarında da
düzenlemeye gidildiğinden; bu kapsamda yeni açılan ve düzenlemeye gidilen Daire BaĢkanlıklarımıza
tertip açılarak ödenek aktarma ihtiyacı doğduğundan, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığına önerge
ekinde yer alan listede bütçe tertipleri açılarak Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığındaki önerge eki
listede yer alan ödeneklerin aktarılması ve UlaĢım Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığında önerge eki listede
yer alan ödeneklerin Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına aktarma yapılması hususlarının görüĢülmesi.
(ESHOT-Strateji GeliĢ.Dai.BĢk.E.57208/E.555174)
11. Karabağlar Belediye Meclisinin; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı
Altyapı Koordinasyon ġube Müdürlüğünün 14/12/2021 tarihli ve E.505839 sayılı yazısında “Kazı
ruhsatlarının ilçe Belediyelerince verildiği güzergahlardaki elektronik haberleĢme altyapıları geçiĢ hakkı
bedellerinin ruhsatı veren ilçe Belediyelerince tahsil edilmesi” gerektiği belirtildiğinden revize edilen
önerge ekinde yer alan listedeki kazı ücretlerine ait tarifelerin 2022 yılında uygulanmasına yönelik,
04/01/2022 tarihli ve 16 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.549103)
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12. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün önerge
ekinde yer alan 2022 yılı ücret tarifelerine "Ekspertiz Ücreti (Bağımsız Bölüm BaĢına) KDV Dahil
250,00-TL" olarak eklenmesi ve 2022 yılında uygulanmasına yönelik, 04/01/2022 tarihli ve 17 sayılı
Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.549505)
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
1. Belediyemizin iĢtiraki olan Grand Plaza A.ġ.‟nin 28/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 133.458.415,00-TL‟den 60.000.000,00-TL arttırılarak;
193.458.415,00-TL‟ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin Grand Plaza A.ġ. içerisindeki
sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%50,00'sine tekabül eden) 30.000.000,00-TL‟lik
rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.532071)
2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Urla Ġlçesi, Bademler Mahallesi, 240 ada, 1 parsel numaralı
taĢınmazın tapu siciline, BAYSAN Eğitim Kurumları DanıĢmanlık Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret
Anonim ġirketi lehine 5 yıllık intifa hakkı (ayni sermaye olarak) tesisi hususunun oyçokluğu ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai. BĢk.
E.508575)
3. Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ġube Müdürlüğü olarak ev
sahipliği yaptığımız Alsancak Rotary Derneği iĢbirliğiyle bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek olan
Ulusal Genç Solistler YarıĢması'nın Yarı Final konseri 14 ġubat 2022'de ve Gala konseri 17 ġubat
2022'de gerçekleĢtirilecek olup, Söz konusu yarıĢma ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ülkemizin
çeĢitli kentlerinden gelen genç sanatçıların konaklamalarının sağlanması iĢinin Müdürlüğümüzün 2022
yılı, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Organizasyon Bütçesinden ödenmesi ve Genç Profesyonel Kategori
birincilik ödülü olan 10.000,00-TL (On BinTürkLirası)'nın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ġube
Müdürlüğü‟nün 2022 yılı Ödül, Ġkramiye v.b. Ödeme Bütçe Kaleminden karĢılanması hususlarının;
“İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Ulusal Genç Solistler Yarışmasının 14 Şubat 2022„de
yapılacak Yarı Finali ve 17 Şubat 2022„de Gala ve Finalinde yarışmayı kazanana sunulacak olan
birincilik ödülünün 10.000.00-TL olarak belirlenmesi ve önergede geçen diğer hususların Meclis Kararı
gerektirmediği hususunda takdiri Sayın Meclis Heyetine ait olmak üzere” değiĢiklikle oyçokluğu ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kent Konseyi
Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai.BĢk.E.504116)
4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyemize ait Kısa Süreli Engelli Dinlenme Tesisi adı altında hizmet veren
kuruluĢların hayata geçirilmesi, engelli bireye sahip ebeveynlerin gündelik hayatına katkı sağlayacak
gerekli çalıĢmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin; “Önerge kapsamında, engelli aileleri kamu
kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bakımlarını üstlendikleri
engelli bireyleri kısa süreli olarak bir kuruma bırakmaya gereksinim duymaktadır. Engelli bir bireyin
kısa süreli bakım ve destek gereksinimini karşılamak ve bu sürede, kişisel özelliklerine uygun eğitim ve
gelişim programlarından yararlanması uygun olur. Ancak bu gereksinimin karşılanabilmesi için yeni bir
merkezin açılmasının yaratacağı ekonomik zorluklar ve insan kaynağı teminindeki güçlükler nedeniyle
İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve İlçe Belediyelerimiz bünyesindeki eğitim merkezlerinin, insan
kaynağı ile fiziki kapasitelerini geliştirerek ve işleyiş yönergesi hazırlayarak, bu işlevin (kısa süreli
bakımın) de eklenmesinin ve hizmetin yürütülmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Engelsiz Ġzmir – Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk – Hukuk Komisyonları Raporu. (BüyükĢehir Belediye
Meclis Üyeleri Ahmet Uğur BARAN, Çile ÖZKUL, Dolunay BAYER.E.402708)
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5. ġehrimizde ve ülkemizde dans sporunun evrensel boyut kazanmasına katkı sağlamak, geliĢtirmek ve
özendirmek amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu arasında
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu
“Protokol”ün imzalanabilmesi için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Kent Konseyi
Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.535743)
6. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) finansal desteği ve
Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği arasında imzalanan “Engelli Mültecilerin Koruma
Hizmetlerine EriĢiminin Arttırılması Projesi” Belediye Meclisimizin 15/01/2021 tarihli ve 83 sayılı
Kararı ile onanan Ek Protokol No:1 kapsamında baĢarılı bir Ģekilde uygulanmıĢ olup, tarafların iĢ
birliğinin usul ve esaslarının proje faaliyetleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek, ek bir
“Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve
Bütçe – Göç ve Uyum – Engelsiz Ġzmir – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonları Raporu. (Sosyal
Projeler Dai.BĢk.E.510806)
7. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Kadın Yönetmenler Derneği arasında iĢ birliği ile ilgili olarak
imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna
iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kent Konseyi – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.482662)
8. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZULAġ A.ġ‟'nin 28/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısında Ģirket ana sözleĢmesinin sermaye baĢlıklı 6. maddesi tadil edilerek, Ģirket
sermayesinin 720.500.000,00-TL'ndan geçmiĢ yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle
100.000.000,00-TL azaltımı görülmüĢ, sermayesinin 620.500.000,00-TL'na indirilmesi karara bağlanmıĢ
olup, eĢ zamanlı olarak yapılan 200.000.000,00-TL sermaye artıĢıyla 820.500.000,00-TL'na
çıkartılmasını içeren tadil tasarısı kabul edilmiĢ olup; alınan karar doğrultusunda ESHOT Genel
Müdürlüğünün ĠZULAġ A.ġ. içerisindeki payına düĢen (%9,6'sına tekabül eden) 69.168.000,00-TL olan
sermaye miktarının 9.600.000,00-TL azaltılarak 59.568.000,00-TL'na indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak
19.200.000,00-TL arttırılmak suretiyle 78.768.000,00-TL'na arttırılmasının oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji
Gel.Dai.BĢk.E.56206/E.548403)
9. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZELMAN A.ġ‟nin 28/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 571.000.000,00-TL‟den 75.000.000,00-TL arttırılarak;
646.000.000,00-TL‟ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZELMAN A.ġ. içerisindeki
sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%63,3121269..'una tekabül eden)
47.484.099,00-TL‟lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve
Des.Hiz.Dai.BĢk.E.533449)
10. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZULAġ A.ġ‟nin 28/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
alınan, Ģirket sermayesinin 720.500.000,00-TL‟den geçmiĢ yıllar ve 2021 yılı zararları toplamından
100.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karĢılığı çıkarılan hisse
senetlerinin en eski tarihlisinden baĢlamak üzere iptali suretiyle) sermayenin azaltılarak 620.500.000,00TL'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 200.000.000,00-TL sermaye artırımı yapılmak suretiyle sermayesinin
820.500.000,00-TL‟na çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZULAġ A.ġ. içerisindeki sermaye
payının korunabilmesi için payına düĢen (%89,80'ine tekabül eden) 647.009.000,00-TL olan sermaye
miktarının 89.800.000,00-TL azaltılarak 557.209.000,00-TL‟ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak
179.600.000,00-TL sermaye artırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen
(%89,80'na tekabül eden) 179.600.000,00-TL‟lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak
edilmesi ve sermaye payının 736.809.000,00-TL‟ye çıkarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.531190)
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11. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZBETON A.ġ‟nin 04/01/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 536.550.000,00-TL‟den 100.000.000,00-TL artırılarak;
636.550.000,00-TL‟ye çıkarılması kararı doğrultusunda, BüyükĢehir Belediyemizin, ĠZBETON A.ġ.
içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%98,792'sine tekabül eden)
98.792.000,00-TL‟lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile
uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve
Des.Hiz.Dai.BĢk.E.544769)
12. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZDENĠZ A.ġ.‟nin 19/08/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 233.250.000,00-TL‟den geçmiĢ yıllar zarar toplamından
62.000.000,00-TL tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye
karĢılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden baĢlamak üzere iptali suretiyle) sermayenin
azaltılmasına ve eĢ zamanlı olarak 160.000.000,00-TL sermaye artırımı yapılmak suretiyle sermayesinin
331.250.000,00-TL‟na artırılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZDENĠZ A.ġ içerisindeki
sermaye payının korunabilmesi için payına düĢen (%92,90'ına tekabül eden) 216.689.250,00-TL olan
sermaye miktarının 57.598.000,00-TL azaltılarak, 159.091.250,00-TL‟ye indirilmesi, eĢ zamanlı olarak
sermaye artırımından payına düĢen (%92,90'nına tekabül eden) 148.640.000,00-TL rüçhan hakkının
kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesi ve sermaye payının 307.731.250,00-TL‟ye çıkarılmasının
oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. ( ĠĢletme ve
Des.Hiz.Dai.BĢk.E.531979)
13. Belediyemizin iĢtiraki olan Ege ġehir Yapı Planlama MüĢavirlik ve Teknoloji A.ġ.‟nin 28/12/2021
tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 118.618.000,00-TL‟den
50.000.000,00-TL arttırılarak 168.618.000,00-TL‟ye çıkarılması kararı doğrultusunda Belediyemizin,
Ege ġehir Yapı Planlama MüĢavirlik ve Teknoloji A.ġ içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için,
payına düĢen (%99,67250502'sine tekabül eden) 49.836.252,50-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak
sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler
Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.531512)
14. Belediyemizin Ġzmir UlaĢım Ana Planı çerçevesinde belirlediği çevre dostu, sürdürülebilir ulaĢım
politikalarının devamının sağlanabilmesi için “Kapalı Sistem Elektronik Bisiklet Park Ünitesi” alımı
gerçekleĢtirilmiĢ olup; söz konusu sistemin vatandaĢların kullanımına açılabilmesi amacıyla, 10 adet
Kapalı Sistem Elektronik Bisiklet Park Ünitesinin iĢletilmek üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir
UlaĢım Hizmetleri ve Makine Sanayi A.ġ.‟ye devredilmesi hususuna yönelik “Mevcut önerge ekinde
Devir Protokolü bulunmadığından, karar verilmesine gerek olmadığının” oybirliği ile uygun
bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler – UlaĢım Komisyonları Raporu. (UlaĢım
Dai.BĢk.E.548198)
15. “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsiz Ġzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği”
doğrultusunda oluĢturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 07 Aralık 2021 tarihinde gerçekleĢtirilen
toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Torbalı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi'ne 3
(üç) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Engelsiz Ġzmir
Komisyonu Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.497306)
16. “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsiz Ġzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği”
doğrultusunda oluĢturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleĢtirilen
toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Özel Gaziemir Bizim Ev Bakım
Merkezine 3 (üç) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin
Engelsiz Ġzmir Komisyonu Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.470002)
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IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
V. TOPLANTIYA
GÖRÜġÜLMESĠ

KATILAMAYAN

MECLĠS

ÜYELERĠNĠN

MAZERETLERĠNĠN

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ

2. BÖLÜM
2022 YILI OCAK AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI
Tutanak No : 97509404-301.04-01/2
Toplantı Tarihi : 12/01/2022
Toplantı Yeri : MithatpaĢa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi Toplantı Saati : 18.00
No:1087 Konak/ĠZMĠR
(Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Taner KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, Ġlhan DAL,
Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ
POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah
KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker
GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Mustafa ÖZUSLU, Birgül SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer
BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, Cindi Can
POLAT, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz
BEKTAġ, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ,
Çağlar GÜLEZ, Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan
ÖZKÖSE, Ufuk AYKOL, Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan
KARAKAYALI, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel
RÜZGAR, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN,
Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE,
Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan PARLAK,
Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, ġükrü SÜREROĞLU, Nuri CAFEROĞLU,
Hasan UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM,
Ahmet ĠNANLI, Feridun YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN,
Alpaslan BĠLEN, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI,
Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN,
Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket
HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül ALTUĞ,
AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Erhan ÇALIġKAN, BarıĢ
BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, Ertuğrul
AKGÜN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Hakan ERTANE, Kemal SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Sedat SARI,
Salih Atakan DURAN, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut PINAR, Nezih ÖZUYAR,
Alpaslan KOPARAL.
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin
SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Serdar SANDAL,
Sabahattin UÇAR, Mithat TEKĠN, Halil ARDA, Mehmet ERĠġ, Mehmet TÜRKMEN, Muharrem
BAYRAKTAR, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Ufuk YÖRÜK, Seda
ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer
Ekrem ORAN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Alp ATAY, Özdem Mustafa ĠNCE,
Raife KARABATAK, Fatih TAġTAN, Hakan YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER,
Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın
UYAR, Orçun ERSEZGĠN, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık
DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Halil Doğukan EROĞLU, Cüneyt UMUTLU,
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Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar
DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili).

AKSOY,

Hasan

ÜNAL,

Murtaza

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ocak Ayı
Olağan Meclis Toplantısının II. BirleĢimini açıyorum, Toplantı yeter sayımız mevcuttur. Ġmza
föyleri dağıtılmıĢtır. ArkadaĢlarımız tutanakları, imza föylerini imzalarlarsa memnun olurum.
II.
BAġKANLIK
MAKAMINCA
GÜNDEME
EKLENEN
ÖNERGELERĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Gündemimize geçiyorum. AçılıĢ
maddemizi geçtiğimize göre Önergelerin görüĢülmesi maddesine… Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, madde baĢlıklarıyla okunarak görüĢülmesini ve
oylanmasını öneriyoruz, tüm Gündem herkese dağıtıldı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ yok galiba, bugün TOURCHIAN? Sayın
TOURCHIAN? Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Önergelerin madde
baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile
kabul edilmiĢtir. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1., 2., 3., ve 4. maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?
1, 2, 3 ve 4 no’lu Önergelerin doğrudan kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika Sayın KÖKKILINÇ. Devam edin.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Kültür – Kent Konseyi – Esnaf, 5. madde.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli
Meclis Üyeleri, 5 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor –
Kent Konseyi – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarımıza…
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6… Evet doğru, doğru efendim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,
etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 6?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde Bütçe – Hukuk – Kültür – Kent Konseyi – DıĢ ĠliĢkiler.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 6 no’lu
Önergenin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kent Konseyi – Avrupa Birliği ve
DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir de Hukuk var efendim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor –
Kent Konseyi – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – UlaĢım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli
ArkadaĢlar, 7 no’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk – UlaĢım Komisyonlarına havale
edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 8?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Değerli
ArkadaĢlar, 8 no’lu Önergenin acil kaydıyla Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir, 9?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Toplumsal Cinsiyet – Aile ve Çocuk.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 9 no’lu
Önergemizin Plan ve Bütçe – Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Aile ve Çocuk
Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği
ile kabul edilmiĢtir, 10?
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NĠLAY KÖKKILINÇ: 10, 11, 12 acil kaydıyla Bütçe.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 10, 11 ve
12 no’lu Önergelerimizin acil kaydıyla Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesini
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Bir Önergemiz var
okunarak Gündeme alacağız.
DĠVAN KÂTĠBĠ: Sayın Meclis Heyetine. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin
3'üncü fıkrası gereği, Belediyelerde Norm Kadro Standartlarına uygun olarak çalıştırılacak olan
sözleşmeli personelin istihdamında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yayımlanan Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 31/12/2021
tarihli sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Genelgesinin 6'ıncı maddesinde "...Kurumların
yetkili meclisleri tarafından ücret tespiti yapılmaksızın sözleşme imzalanmayacak ve
sözleşmelerin başlangıç tarihi yukarıda belirtilen Meclis Kararından daha önceki bir tarih olarak
belirlenmeyecektir."hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; ESHOT Genel Müdürlüğünde 5393
sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli
personele 01/01/2022 tarihinden itibaren, Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak
olan sözleşmeli personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere,
ekli listede kadro adedi ile birlikte unvanları kadrolar karşılık gösterilerek, tespit edilen net
ücretler ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün
Genelgesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunda Sayın Meclisimizce
karar alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.
Dai.Bşk.E.57430/E.556057)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudan oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 13 no‟lu
Önergenin doğrudan oylanması talep edildi. 13 no’lu Önergenin doğrudan kabulünü
Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Önerge maddelerimiz bitti, Ģimdi Komisyon
Raporlarımızın görüĢülmesi maddesine geldik. Sayın KÖKKILINÇ?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Komisyondan oyçokluğuyla uygun bulunmuĢ, Plan
Bütçe - ġirketler Komisyonlarınca, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN?
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Komisyon Üyelerimiz söz alacaklar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, hangi Üyemiz söz alıyor? Fikret Bey buyurun, buyurun.
FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın MISIRLI söz aldı, 1. maddeyle ilgili buyurun Sayın Fikret
Bey.
FĠKRET MISIRLI: Hepinize iyi akĢamlar diliyorum. BaĢkan‟ım, Ģimdi malum Grand Plaza‟nın
Ģu an bir sermaye artırımı söz konusu. Yalnız Ģu Grand Plaza‟ya yaklaĢık olarak 2014 yılından beri
bugüne kadar yaklaĢık olarak 134 milyon lira bir sermaye aktardık. Bunun 106 milyon lirasını
azalttık yani 106 milyon lira bugüne kadar zarar etti. ġimdi burada da bakıyorum, ki bize bir liste
verildi. Temmuz ayı sonrası ciro kaybımız 145 milyon ki bunu karĢılayacağız. Öbür tarafta da
personel için de bir 25 milyon lira bir zamlardan kaynaklanan ve iĢte bununla birlikte ecrimisil
farkları falan bir, Ģimdiden öngördüğümüz bir 82 milyon liralık bir açıktan bahsediyoruz,
önümüzdeki yani daha doğrusu içinde bulunduğumuz yılla ilgili. ġimdi biliyorsunuz
Belediyelerimizin asli görevi; tabii ki altyapı, ulaĢım, kültür gibi konularda, ki bu anlamda yapmıĢ
olduğu hizmetlerde zarar etmesi anlaĢılabilir. Ancak fuar, park ve restoran gibi tesis gerektiren ve
ana konu… ĠĢtigal konuların içerisinde gelir getirme ihtimali yüksek olan konularda biz Grand
Plaza bunlarla ilgili olaraktan yapmıĢ olduğu ticaretten zarar etmesi anlaĢılabilir değil. Sebebi Ģu;
bugün Ġzmir‟in en kıymetli 11 tane mülkünde, ki ecrimisil gibi düĢük bir bedelle kiracı oluyor ve
buralarda da yapmıĢ olduğu faaliyetlerin içerisinde mesela Ģöyle söyleyeyim; geliri 109 milyon,
personel gideri 104 milyon. Bu önümüzdeki yıl ilaveyle herhalde bu sefer yani 4-5 milyon lira gelir
bakımından artı olan, Ģimdi eksiye geçelim… Bunun dıĢındaki ecrimisil giderleri, bununla ilgili
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alımları yaptık, o iĢletme sermayesi ve benzeri konularda ciddi bir zarara doğru daha devam
ediyor. ġimdi buradan hareketle biz bu konuyla alakalı bu bedeli buraya aktaracağız ve Grand Plaza
gibi bir iĢletmeye ihtiyacımız var mı diye sorarım. Yani bugün gitsek, Ģu Nefes ki hatırlıyorsunuz
bir hesap geldi BaĢkan‟ım orada, yani bu rakamlara bugün Ģehrin en kıymetli ve aynı eĢ değer bir
restoranına gitsek bunun altında bedel öderiz. Yani rekabet açısından baktığında rakipleriyle ki,
esnafa rakip olmak gibi görevi de yok bunun ama buraların fiyatlarının hem yüksek olması ve bu
kadar da zarar ediyor olması… Biz bu iĢletmeyi kapatsak, burayla ilgili bu yerleri kiraya versek, bu
kadar zarar etmesek inanıyorum ki, yani Belediyemiz hem gelir elde edecek, hem de belki kamu
gerçek manada bu tip hizmetlerden restorancılık adı altında daha ekonomik fiyatlardan fiyat bulur,
bu nedenle oyçokluğu yaptık, teĢekkür ederim. (2 dakika 41 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın MISIRLI‟ya teĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak
isteyen Önergeyle ilgili? Bülent Bey, Komisyon BaĢkanımız Bülent Bey, buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar Grand Plaza ġirketimiz bildiğiniz gibi
restoran, kafeterya, kantin, WC, büfe, catering iĢletmeciliği yanında ÖdemiĢ Badem Su, Homeros
Ġzmir Su, Halk Ekmek Üretimi ve Halkın Bakkalı marketleri üzerinde faaliyet göstermekte. Değerli
ArkadaĢlar, biz bir Kamu Kurumuyuz ve Ġzmir halkına hizmet ederken de belirli riskleri ve zararları
göze alabilecek bir Belediyeyiz, bu kaçınılmaz. Ülkenin her yerinde kamu kuruluĢları kâr amacı
gütmemektedir. ġimdi siz… 1.50-TL‟den biz vatandaĢımıza ucuz ekmek götürüyoruz, ekmeğin
maliyeti olmuĢ Ģu anda bize 2.28-TL, biz tabii ki zarar edeceğiz. Arka sokaklarda ekmek alamayan
vatandaĢlarımıza ekmek alması için bunun geri kalan finansmanını BüyükĢehir Belediyesi olarak
Ģirketimiz aracılığıyla biz finanse ediyoruz. Bunun yanında biliyorsunuz 31/07/2020 tarihine kadar
kafeler ve restoranlar hepsi zarar etti, Grand Plaza zarar etmedi sadece. Sokağa çıktığınızda gidin,
Alsancak‟ta veya ülkenin bütün Ģehirlerinde kapalı olan restoranlar battı. Bunun kaynağı Grand
Plaza‟dan kaynaklanmıyor bu zararlar. Bu zararlar ülkenin tamamen girdi maliyetlerinin artması ve
Pandemi‟den dolaylı, olumsuz koĢullardan dolayı kapalı kalan iĢ yerlerinden kaynaklanıyor. Bu
dönem sonunda 31/12/2020‟de, 2021‟de kapatılan Ģirket sayısı 100 binlerin üzerinde. Bizim
Ģirketimiz güçlü sermayesini BüyükĢehirimiz‟den sağlanmakta. Sermaye artırımı kaçınılmaz hale
gelmiĢtir. Aynı zamanda kapalı olduğu süre içinde de Maliye Bakanlığı tarafından 7,5 milyonluk bir
ecrimisil tahsilatı yapılmıĢ. O zaman devletimiz Ģunu deseydi Maliye Bakanlığı; “Siz Kamu
Kurumusunuz, biz sizden ecrimisil almıyoruz, zararlarınızı karĢılıyoruz.” Nasıl dövizde ve vadeli
mevduatta vatandaĢın zararını karĢılıyorsa benden buradan çağrım olsun Hükümetimize; bütün
kamu kuruluĢ Ģirketlerinin zararlarını değer artıĢları ve girdi maliyetleri doğrultusunda karĢılasın,
firmamız da zarar etmesin. Bunun yanında biliyorsunuz bizim KarĢıyaka‟da Yasemin Kafemiz
vardı. Bunun da maliyeti… Yandı olumsuz yani bunu biz isteyerek… Kimse istemez yani malının
yanmasını. Buraya 15 milyon gibi bir maliyet oldu. Halkın Bakkalı üzerinden çiftçiden ve
üreticiden doğrudan sağlıklı gıdanın vatandaĢa ulaĢması için Halkın Bakkalı da Grand Plaza
üzerinden yürütülmekte, burada da insanlara sağlıklı gıda üretimi yapılmakta. Buradan arttırdığımız
sermayenin bir kısmını da yine arka sokaklarda, vatandaĢın ayağına ürün götürüp, sağlıklı ürün
götürmek için yapacağınız halkın marketlerine harcayacağız. Zarar eden bir Kurum yok, tam tersine
yatırım yapmak için sermaye artırımı yapan bir Kurum var ve tamamen girdi maliyetlerinden ve
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koĢullardan dolayı bu dönem zarar etmiĢtir, inĢallah bir dahaki
dönemde kâr edecektir, saygılar sunuyorum. (3 dakika 4 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SÖZÜPEK‟e çok teĢekkür ediyorum. Sayın BOZTEPE söz
mü istiyorsunuz? Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Çok naziksiniz. Değerli BaĢkan, Sayın Meclis Üyeleri hepinizi sevgiyle
selamlıyorum. Aslında “KeĢke Bülent Bey konuĢmasaydı daha iyi olurdu.” diye düĢünüyorum. Ben
de zaten söz almayacaktım o zaman, siz de oylamaya geçecektiniz büyük bir ihtimalle. Daha sonra
BaĢkan‟ım konuĢacaktık o konuda ondan dedim yani…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın BOZTEPE devam edin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Evet, Değerli ArkadaĢlar, Yasemin Kafe‟yle ilgili 2019-2020 arasında ben o
günkü arkadaĢlarla beraber Plan Bütçe Komisyonundaydım ve biz hemen hemen bütün sermaye
artıĢlarını oybirliğiyle giriyorduk, bir sadece Grand Plaza‟yla ilgili oyçokluğu yaptık o zaman ilk
yıllarda ve bunu o zaman da sorduk, o zaman Pandemi yoktu, restoranlar açıktı. Değerli ArkadaĢlar,
Yasemin Kafe var KarĢıyaka‟da, Asansör var, Yasemin Kafe var KarĢıyaka‟da, Asansör var. Hiç
gidip buralarda oturdunuz mu? Fiyatları hiç gördünüz mü? Ben arkadaĢlar geliri iyi olan bir
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arkadaĢınızım içinizde, geçinebiliyorum,
o bölgede oturuyorum. Açıkça söylüyorum ben
korkuyorum gitmeye. Geçenlerde bir, eski bir vekil arkadaĢımızla gittik hesabı o ödedi. Ama
gerçekten hesap korkunç. Hele hele, hele hele Ģu an Meclis BaĢkan Vekili‟nin oturduğu Nefes
Restoran‟a gidip orada, o masaları kurmamız bu Meclis‟te herhalde 3-5 kiĢi yapar ya da yapmaz.
Ama BaĢkan‟ın da geliri herhalde çok çok yüksek ki gidip oturabiliyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Benim, benim hesabımı Fikret ödedi.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sonra buradaki gelirlerden, sonra buradaki gelirlerden neymiĢ? Arka
sıradakilere destek veriyormuĢuz. Değerli ArkadaĢlar yapmayın. Bak ne yaptınız? Ġzmir‟e gelir
gelmez ilk önce Ģatoya yerleĢtiniz. Arkasından kendinize bir marina yaptınız, her akĢam oturmak
için ve yatınızı yanaĢtırmak için. Yatı ne yaptınız? Yatı da KarĢıyaka‟dan aldınız. KarĢıyaka‟da
ambulans olarak kullanılan yatı, KarĢıyaka Belediyesi size bedelsiz devretti ve yat Ģimdi orada
sadece, sadece… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Ġzmir‟i konuĢuyoruz. Buraya çık, bugün bekliyorum seni Allah aĢkına bir gün konuĢmanı istiyorum
senin.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hüsnü Bey…
HÜSNÜ BOZTEPE: Ne olursun bir gün konuĢ.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Lütfen senin konuĢmanı bekliyorum bir gün.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar…
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE devam edin, devam edin.
HÜSNÜ BOZTEPE: Böyle, böyle bir Ģirketin zarar etmesi ayıptır, günahtır, yazıktır, gerçekten
yazıktır, yapmayın. Fiyatlar piyasanın çok çok üstünde. Halkın Bakkalı dediniz, belki biraz sonra
BaĢkan‟ım tek tek girecek fiyatlara. Ne Halkın Bakkalı Allah aĢkınıza hiç kimse orada alıĢveriĢ
yapamaz. Durumu çok iyi olan insanların oradan alıĢveriĢ yapması mümkün değil, gittik gördük,
yapmayın bunları ve bu Ģirket zarar ediyor. ĠZULAġ, ESHOT bunlar olabilir. Hiçbir söyleyeceğim
bir Ģey yok. Hatta hatta yani birkaç Ģirket daha olabilir. ĠZELMAN olabilir yine bir Ģey demiyorum,
orada personel var, Ģuyu var, geliri yok, geliri sadece BüyükĢehirle ilgili. Ama öbür Ģirketler öyle mi
arkadaĢlar? Grand Plaza zarar ediyorsa bu Belediye derhal kapısına kilit vurmalı ve Ģu çıkacak
ortaya; demek ki Belediye BaĢkanı beceriksiz, Belediye BaĢkan Vekili beceriksiz, beceriksiz,
beceriksiz. Yapmayın bunu, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (3 dakika 40 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz. Sayın KÖKKILINÇ buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım, Ģimdi Hüsnü Bey yine her zamanki gibi geçmiĢte de dile
getirdiği Ģekilde kiĢiselleĢtirdi konuları. Beceriksiz sözcüğünü bir kere yakıĢtıramadık kendisine,
öncelikle bunu iade ediyoruz. Ben aslında söz almayacaktım hızlı ilerlemek adına ama sırf bu
sebepten dolayı söz almak durumunda kaldım. Ticaret Kanununa göre yapmıĢ olduğumuz bir
iĢlemdir sermaye artıĢı, sermaye azaltıĢı. Bu kadar çok büyütecek veyahut bu kadar çok algı
operasyonu yapacak herhangi bir noktası yoktur. Plan Bütçe Komisyon BaĢkanımız son derece net
ve açık bir Ģekilde açıkladı, oylansın diyoruz. (37 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan‟ım, Komisyon Üyesi olarak ben bir söz istiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Vereceğim, dur yine bağırıyorsun vereceğim, buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Siz genelde beni görmüyorsunuz da ondan…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Seni, seni görmemek mümkün mü yahu seni görmemek… Allah
aĢkına buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Görmezseniz belki duyarsınız diye söylüyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun buyurun, buyurun, öyle Ģey olur mu, buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar Ģimdi bizim Komisyon BaĢkanımız Çok
Değerli bir Mali MüĢavir olduğu için… Biliyorsunuz iĢ adamlarına Mali MüĢavirler soruyor;
“Yani ne kadar vergi ödemek istiyorsun?” diye hani vergi kaçırmıyorlar da vergiden kaçınıyorlar
biliyorsunuz iĢ adamlarımız, yasal sınırlar içerisinde. ġimdi öyle güzel anlattı ki, Komisyon
BaĢkanımız. Yani sanki bütün zararı ekmekten ediyoruz, değil Sayın BaĢkan. Biz ekmekten edilen
zararı zaten seve seve kabulleniriz. Bakın bu Ģirketin iĢçilik gideri %47. Turizm sektörünün, hizmet
sektörünün, bu sektörün iĢçilik gideri %17‟yi geçmez Sayın BaĢkan. Siz %47 ödüyorsunuz.
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Problem ne? Sendikalı adam çalıĢtırıyoruz, sendikadan dolayı iĢçilik giderimiz çok yüksek.
O zaman yapmayın, baĢka Ģekilde finanse edelim, baĢka yol bulalım. Biz buna ret verirken
keyfimizden ret vermiyoruz. Keyfimizden… Yani siz de ikinci… Arka sıraları falan finanse
ettiğiniz yok, ekmek bunun içerisinde, bu zararın içerisinde çok küçük bir oran. Ettiğimiz zararın
temeli personel gideri, 2 liranın 1 lirasını personele veriyoruz. Bu mudur? Yani Ģunu deseniz
anlayacağım; bizim… Asansör biz de değil. Yani bütün lüks yerleri çıkardık, geri kalan yerlerde
zarar ediyoruz, onu da önümüze koymuyorsunuz, madem söylüyorsunuz sözünüzü belgeleyin.
Deyin ki; “ġu kadar yerimiz var, buradaki satıĢlar bu kadar, buradaki zararım bu kadar.” Onu da
söylemiyorsunuz. Lafı döndürüyorsunuz, dolaĢtırıyorsunuz arkadaĢlar; “Biz Ģunu yapıyoruz.” ĠĢte
hep aynı Ģey oluyor. Biz buranın bir sorununu gerekli doğrulukta, gerekli belgesiyle
konuĢamıyoruz. Ama ne oluyor? “ĠĢte bana onu söyledin, bana bunu dedin, sen onu dedin, ben bunu
dedim.” Getirin bu belgeleri. Madem zarar ediyoruz, bunu da; “Arka sıralar için ediyoruz.”
diyorsunuz ortaya koyun belgesiyle. Etmiyorsunuz, %47 personel gideriniz var, zararınız bu. %47
ne demek biliyor musunuz arkadaĢlar? %300, 3 katı iĢçilik ödüyorsunuz. Ben size soruyorum
arkadaĢlar? Hanginiz iĢ yerinde 3 katı ödüyor? Soruyorum. Yanınızda çalıĢan raicin, piyasa raicinin
3 katı ücret ödeyen kim var iĢçisine? Kim var? Yahu 29 bin kiĢiydi Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin
çalıĢan sayısı iĢçileriyle beraber seçim zamanı. Bugün 31 bin 600 kiĢi çalıĢıyor Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesinde, 2 bin 600 kiĢiyi iĢe aldınız, 2 bin 600. Yapmayın arkadaĢlar ama yani Ģimdi
Komisyonda konuĢtuğumuz Ģeyler sanki hiç konuĢulmamıĢ kabul ediliyor, arkasından
dönüyorsunuz öyle bir Ģey söylüyorsunuz ki, sanki biz orada bunları konuĢmamıĢız hani böyle
söylemeseniz normal bir Ģekilde ifade etseniz, ben kalkıp bunları bu Ģekilde söylemeyeceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
ERHAN ÇALIġKAN: TeĢekkür ediyorum. (3 dakika 34 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Söz vereceğim, söz vereceğim. Özgür Bey‟e
söz vereyim ondan sonra… Buyurun Özgür Bey.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esasında bu
sermaye artıĢına Grand Plaza özelinde neden karĢı çıktığımızı gerek Hüsnü Bey, gerek Erhan Bey,
gerekse Fikret Bey Grubumuz adına teknik olarak bilgilerini verdi. Tabii biz, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nin tüm Ģirketlerinin inanılmaz derecede kâr etmesini beklemiyoruz. Sonuç itibarıyla
Sosyal Belediyecilik adı altında birtakım sosyal faaliyetleri ve sosyal sorumlulukları var. Bizim
itiraz noktamız Ģu, birincisi; bu Ģirketler zarar ederken, bu Ģirketlerin zarar gerekçesi özellikle
Grand Plaza üzerinden söylüyorum. Acaba Sosyal Belediyeciliğin gereğini yerine getirdiği için mi?
Birinci sorumuz bu. Ġkincisi; Hüsnü Bey‟in az önce bahsettiği beceriksizlik ya da iĢ bilmezlik sonuç
itibarıyla bir ticari iĢletme iĢletiyorsunuz. Elbette ki, az önce dediğim gibi muazzam kârlar
etmeyeceksiniz ama kamunun kaynaklarını da doğru kullanacaksınız. ġimdi Sosyal Belediyecilik
adına Grand Plaza‟nın az önce sayılan yerlerle alakalı Hüsnü Bey‟in vermiĢ olduğu çok güzel örnek
vardı. Yani bugün Nefes tabir edilen, Ġzmir Marina‟daki bu alana gidip de sizin “Arka sırada” tabir
ettiğiniz vatandaĢın herhalde oturup çay içmesi, yemek yemesi neredeyse imkânsız, bakın
neredeyse imkânsız, o kadar ciddi bir pahalılıktan bahsediyoruz. Bunun karĢılığında Ģöyle bir cevap
vermenizi asla kabul etmiyorum. Ekonomideki dalgalanmalar Ģuydu, buydu vesaire falan değil. Bu
tamamen çok net söylüyorum; orada sizce ortaya koymuĢ olduğunuz bir standardın altına
düĢmemek adına. Yani maalesef ki, Ġzmir‟de arka sıradaki vatandaĢların oraya özellikle gelmemesi
adına ortaya koyduğunuz bir duruĢ. Dolayısıyla burada bir sorun var. ġimdi ikincisi; Halkın Bakkalı
ve Hüsnü Bey‟in bahsettiği beceriksizlik meselesi ya da iĢ bilmezlik meselesi. ArkadaĢlar, Halkın
Bakkalı‟nı kim için yaptınız? VatandaĢ için yaptığınızı söylüyorsunuz değil mi? Çok merak ettim.
Az önce Halkın Bakkalı‟ndan online bir alıĢveriĢ yapmak istedim, açtım. Online alıĢveriĢ
günümüzde çok popüler, herkes yapıyor diye düĢünüyorum. Marketlerden vesaire özellikle bu
Pandemi döneminde, marketlerden ya da değiĢik kanallardan. Ġki tane ekmek seçtim arkadaĢlar.
Ekmek fiyatları; glütensiz ekmek 450 gram, 4 lira ikisi, tanesi 4 lira 8 lira, sepetime ekledim,
sipariĢimi vereceğim, kredi kartı bilgilerimi gireceğim, bir baktım kargo ücreti 17 lira arkadaĢlar, 17
lira, 8 liraya 17 lira kargo ücreti inanılır gibi değil, bugüne kadar hiçbir yerde böyle bir Ģeyle
karĢılaĢmadım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok.
ÖZGÜR HIZAL:
Hiçbir
yerde karĢılaĢmadım…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yok arkadaĢlar 17 lira.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar…
ÖZGÜR HIZAL: 17 lira kargo ücreti.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Özgür Bey, Özgür Bey pardon. Özgür Bey…
ÖZGÜR HIZAL: Burada.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekili bir dakika.
ÖZGÜR HIZAL: Girin online.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Grup BaĢkan Vekili bir dakika. Değerli ArkadaĢlar, Sayın
Hatip konuĢsun söz vereceğim, cevap vermek istiyorsa vereceğim ama bırakın bitirsin konuĢmasını,
buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: ġimdi 17 lira kargo ücreti inanılır gibi değil. Burada hangi, burada hangi kargo
firmasıyla çalıĢıyorsunuz bilmiyorum tabii ama bu bir iĢ bilmezliktir arkadaĢlar, bu bir iĢ
bilmezliktir. 17 lira kargo ücretini gören bir vatandaĢ, en azından ben, almam. Giderim X bir
firmadan 4 lira kargo ücreti vererek alıĢveriĢimi yaparım. Siz neden 17 lira yaptınız? Neden? Bu
daha hızlı mı gelecek? ġimdi arkadaĢlar burada ciddi bir sorun var demektir. Siz siz, bu meseleye
sadece Ticaret Kanunun bilmem Ģu maddesi gereğince bir sermaye artıĢı diye bakarsanız, Ġzmir‟in
kamu kaynakları heba olur gider ve yazık olur. O yüzden biz diğer Ģirketlerin, bazı Ģirketlerin
sermaye artıĢlarına oybirliği verdik, oradaki gerekçeler baĢkaydı. Ama burada iĢin açıkçası lüksüne
kaçıyorsunuz. ĠĢin baĢka boyutuna kaçıyorsunuz ve 100 milyonlarca lira Ġzmir‟in, Ġzmirlilerin
parasını havaya atıyorsunuz arkadaĢlar. Sebep ne? ĠĢ bilmezlik. Sebep ne? Beceriksizlik, böyle bir
Ģey olmaz. Burada biz itiraz ederiz ve karĢı dururuz, teĢekkür ediyorum. (1 dakika 31 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Hatibe çok teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, hem
Komisyon Üyesi ArkadaĢlara, hem Komisyon Üyesi olmayan ArkadaĢlara herkese söz vereceğim.
Çünkü tartıĢması, görüĢülmesi konusunda ihtiyaç var ki, söz istiyor Değerli Meclis Üyelerimiz.
Ama yapmayacağım bir Ģey söyleyeyim. Herhangi bir, herhangi bir sataĢma olmadığı sürece ikinci
kere söz hakkı vermeyeceğim, herhangi bir sataĢma olmadığı sürece ikinci kere söz hakkı
vermeyeceğim ki, müsavi davranabileyim ki diğer Meclis Üyeleri de konuĢsunlar. Yani dolayısıyla,
dolayısıyla hani buna dikkat edersek, herkes söz aldığında zaten tüm arkadaĢlarımız kendi
zaviyelerinden, kendi rasyonel bakıĢ açıları açısından olması gerekenleri söylediler, söylüyorlar,
söylemeye devam edebilirler bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi çünkü Komisyonumuzda
9 arkadaĢımız var, 9 arkadaĢımız da söz alabilir. Diğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız da söz
alabilirler. Zaten Gruplar adına arkadaĢlarımız söz aldı, Bülent Bey ikinci kere size söz vermiĢ
olacağım… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Efendim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Neydi
sataĢma Bülent Bey? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve
sözler.)
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan biz…
MECLĠS
I.
BAġKAN
VEKĠLĠ:
Pardon…
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) SataĢmayı söyler misiniz ne olduğunu?
SALONDAN: VAR‟a gideriz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bülent Beyciğim siz Komisyon BaĢkanısınız, sataĢmanın ne
olduğunu söylerseniz memnun olurum. Buyurun, nedir sataĢma? Nedir sataĢma yani? Bana bir
anlatın.
BÜLENT SÖZÜPEK: ġimdi Hüsnü Bey… Pardon Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar. Sayın
Hüsnü Bey kalktı dedi ki; “Bülent Bey konuĢmasa daha iyi olurdu.” dedi. Ben de buradan diyorum
ki, Sayın Hüsnü Bey biz konuĢurken sizden izin mi alacağız? Bir. Ġkincisi; benim konuĢtuklarım
sizin ve Grubunuzun ve Ġttifakınızın hoĢuna gitmeyebilir. Çünkü biz burada gerçekleri söylemek
zorundayız, bunu da her zaman söyleyeceğiz, siz hoĢnut olasınız diye de burada Meclis‟te
konuĢmalar yapmayacağız.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
BÜLENT SÖZÜPEK: Bir diğeri de Erhan Bey söyledi, “Belgelerle konuĢmuyorsunuz.” diye,
“Komisyonda farklı Ģeyleri mi tartıĢıyoruz?” diye. Bizim Komisyonumuza Genel Müdürümüz
geldi, bütün bilgileri bize detaylıca verdi, hatta ekstradan bilgiler istediler, bunları da verdiler. Bir
de Ģunu demeden geçmeyeyim Sayın BaĢkan‟ım; saklı gizli bizim hiçbir Ģeyimiz yok. Beceriksizlik,
bu ülkede beceriksizlik, iĢ bilmezliği bu ülkenin vatandaĢları Ģu anda sokakta yaĢayarak görüyor.
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bülent Bey teĢekkür ederim.
BÜLENT SÖZÜPEK: Bu gençlerin umudunda, bu gençlerin, bu gençlerin yüreğindeki umudu…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bülent Bey…
BÜLENT SÖZÜPEK: Bu gençlerin yüreğindeki umudu, Ģu anda bu ülkeyi yöneten insanlar söküp
aldılar, gençlerimiz intihar ediyor. Beceriksizlik varsa bir aynaya baksınlar lütfen.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bülent Bey teĢekkür ederim.
BÜLENT SÖZÜPEK: Rica ederim BaĢkan‟ım. (1 dakika 14 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hakan Bey buyurun. Değerli ArkadaĢlar söz verdiğim… Özür
dilerim, çok özür dilerim. Değerli ArkadaĢlar bakın, biraz önce size tek tek durumu izah etmeye
çalıĢtım, görüĢtüğümüz konu önemli bir konu. Elbette muhalefet, elbette muhalefet iktidarın
yaptıklarını onaylamayacaktır, burada bir beis yok. Biz iktidar grubu, Cumhuriyet Halk Partisi adına
Belediyeyi yöneten grubun üyeleri olarak tabii ki yapılan eleĢtirilere cevap vereceğiz ve yanlıĢ,
eksik bir söz söylenmiĢse bunun da yanıtını vereceğiz, siyaseten de vereceğiz, gerçekler olarak da,
veriler olarak da vereceğiz. Dolayısıyla söylemek istediğim ne benim? Burada aynı Ģeyleri bir
tekrarlamayalım, aynı Ģeyleri tekrarlamayalım ve kifayet-i müzakere noktasına geldiğimizde de
oylayalım geçelim, buyurun Hakan Bey.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis, Sevgili Ġzmirliler herkesi saygıyla selamlıyorum.
Aslında zamanı verimli kullanmak için birçok konuda sözümüz var ama söyleme gereği
duymuyoruz. Netice itibarıyla burada bu Meclis Üyeleri birbirimizi ikna etme derdinde de değiliz.
Biz Ġzmir halkına birtakım Ģeyleri kendi penceremizden anlatmaya çalıĢıyoruz. Durup dururken
Ģimdi, arkadaĢımız sataĢma var diye Grubunuz ve Ġttifakınız diye bir Ģeyleri deĢmeyi nerden çıkardı
anlamadım? Yani Ģimdi tartıĢma büyüsün mü istiyorsunuz? Yoksa hiçbir Ģey söylemediğimiz halde
durup dururken bizi bir noktanın içerisine mi çekmeye çalıĢıyorsunuz? Burada Grand Plaza
konuĢuluyor, herkes kendi çerçevesinden bir Ģeyler anlatıyor ve burada birbirimizi ikna etme
durumunda da değiliz, zaten Komisyonda görüĢülmüĢ. Biz Ġzmir halkına burada birtakım bilgileri
sunmaya çalıĢıyoruz. Ġzmir halkı burada dinlenenleri kendi süzgecinden geçirir ve ona göre
değerlendirir. Yani Meclis Üyesi ArkadaĢlarımızın sürekli ateĢi körüklemesine de gerek yok, bunu
belirtmek istedim, teĢekkür ediyorum. (1 dakika 18 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben de teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar bir Ģirketimizle
ilgili, bir Ģirketimizle ilgili sermaye artırımını muhalefetteki arkadaĢlarımız kendi zaviyeleri
açısından, kendi görüĢleri açısından uygun bulmamıĢlar, bu da çok normaldir. Diğer Ģirketlerimizle
ilgili oybirliği sağlanmıĢ. Dolayısıyla ben gerekli Ģeylerin söylendiğine ve… Kaçıncı maddeyi
görüĢüyorduk?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde, evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Daha 1‟de miyiz?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eyvah, eyvah… 1 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan
geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Komisyondan geldiği
Ģekilde oybirliği ile kabul edilmiĢtir. TeĢekkür ederim. Madde 2?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım 2. madde de Hukuk – Plan Bütçe – ġirketler
Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunmuĢ, ancak burada bir düzeltme yapmamız gerekiyor.
Komisyon Raporuna dayanak olan Ticaret Mahkemesindeki Ayni Sermaye Ġntifa Hakkı Bedeli
tespitiyle ilgili rakamlar yanlıĢ geçmiĢ sehven, bunu düzelterek oylanmasını önereceğim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Düzeltelim.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. ġöyle söyleyelim; Raporun 2. sayfasında, taşınmazın zemin 5 yıllık
İntifa Hakkı Bedelinin 1 milyon 875 bin 715,25 lira olarak düzeltiyoruz. Üzerindeki yapılarla
birlikte değil, üzerindeki yapılar hariç olmak üzere düzeltmesini yapıyoruz, bu Ģekilde oylansın
diyoruz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kayıtlara bu Ģekilde geçmiĢtir.
NĠLAY KÖKKILINÇ: TeĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, 2. maddeyi Sayın TOURCHIAN grubunuz adına söz mü
almak istiyorsunuz? Kim acaba? Erhan Bey buyurun. Bugün sizi çok görüyorum bakın.
ERHAN ÇALIġKAN: BaĢkan‟ım bir Ģey söylemeyeceğim. Bu konuda bizim itirazımız,
konuĢmuĢtuk ilgili arkadaĢlarımızla. Usulen Ģimdi burası bir hisseli arazi. BAYSAN arazisini
konuĢuyoruz değil mi BaĢkan‟ım? Elimde…
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 2. maddeyi konuĢuyoruz
Sayın…
BAYSAN,
evet.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
ERHAN ÇALIġKAN: Urla‟da ki…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet…
ERHAN ÇALIġKAN: Urla‟da ki…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, evet…
ERHAN ÇALIġKAN: Urla‟da ki tahsis edeceğimiz Baysan arazini konuĢuyoruz. ġimdi burası tek
parsel bir arsa, arazi. Bunun üzerinde bir okul var, bir de Sağlık Ocağı var Değerli ArkadaĢlar.
ġimdi biz burayı yaparken Sağlık Ocağı‟nın birisine iki Kamu Kurumundan birisine tahsis etmiĢiz,
yani sınırlarını çizmiĢiz ama ayırmamıĢız. Yani ayrı ada… BölmemiĢiz. ġimdi Sağlık Ocağı da…
Yani bir tanesine de herhangi bir iĢlem yapmamıĢız. ġimdi biz ne yapıyoruz burada? Okul yapmak
istediğimiz yere biz dedik ki; okul yapmak istediğimiz yeri çizin, ek‟teki, kroki‟deki koordinatları
Ģu olan yeri, burayı verelim, Ģimdi burada bir tanım yapılmamıĢ. Yani çözülmemiĢ bir yer var, tam
net tanımlanmamıĢ. Bakın bu ileride sıkıntı olur dediğimiz için, yoksa biz buna karĢı çıkmadık, bu
yapılmasın, yapılmak istenen Ģeyle ilgili bir sorunumuz yok. Bununla yapılıĢ usulünün problem
yaratabileceğini düĢündüğümüz için bu Ģekilde ifade ettik, teĢekkür ederim. (1 dakika 26 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim, sağ olun. Peki, eğer bunun dıĢında bir itiraz
yoksa, bunun dıĢında bir itiraz yoksa…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylayalım efendim, evet oylayalım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Oylayacağız arkadaĢlar.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Oylayalım, düzeltmememizi de yaptık zaten.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kim? Pardon? Kim? (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Murat Bey, Murat Bey…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Efendim ben görüyorum merak etmeyin, gerek yok yani…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet oylayalım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Murat Beyciğim oyluyorum. Değerli ArkadaĢlar 2 no’lu
Komisyon Raporunun Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. DeğiĢikliği de kayıtlara düĢtük.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O, Nilay Hanım‟ın biraz önce söylediği kayıtlara düĢülen
değiĢiklikle madde kabul edilmiĢtir,
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 3?
NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. maddemizde Plan Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor – Kent Konseyi
Komisyonlarınca değerlendirilmiĢ, değiĢiklikle oyçokluğuyla uygun bulunmuĢ, Komisyondan
geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın TOURCHIAN?
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Komisyon Üyemiz Fikret Bey söz alacak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın MISIRLI buyurun.
FĠKRET MISIRLI: BaĢkan‟ım Ģimdi bu yani yapılacak olan sanatla alakalı bir konu ki, ödül.
Buradaki ödülün rakamı da çok önemli değil ve biz bununla alakalı sadece sanatın yapılmasıyla
ilgili sanki hep itiraz ediyormuĢuz gibi anlaĢılmasın diye söz aldım. ġimdi buradaki yapılacak olan
iĢ Ģu; 13.‟sü yanılmıyorsam bir Genç Solistler YarıĢması, Rotary Alsancak Kulübü bunu düzenliyor.
Belediyemizin yükümlülükleri ki, bir Protokol gelmedi. Yani bunu da oylamamız ne kadar hukuki o
tartıĢılır. Çünkü Belediye‟nin yükümlülükleri bunun içerisinde bellidir, zaten ifade edilmiĢ, o da
Alsancak Rotary Kulübü‟nün talebi doğrultusunda. Yani 500 kiĢilik bir gala kokteyli
yanılmıyorsam. Bununla birlikte iĢte birincilere bir ödül, 10 bin lira gibi bir rakam. Bir de bunun
yanı sıra iĢte 50 kiĢinin de konaklama ücretlerini vereceğiz. ġimdi böyle baktığımda yani bu
Alsancak Rotary Kulübü diğer Rotary Kulüpleri gibi bakıldığında, evet gerçekten Yönetim
Kurulları Üyeleri ve iĢte BaĢkanları gerçekten varlıklı insanlar ve bu konuyla alakalı
Belediyemizden böyle çok basit bir talep içerisinde olması yani bize çok, yani bu Rotary Kulübü‟ne
çok yakıĢacak bir talep gibi gelmedi açıkçası. Çünkü biz bu manada baktığımız zaman herhangi bir
derneğin veya ihtiyaç sahibi ve benzeri birinin böyle bir talepte bizden bulunsa yani biz bunu çok
daha anlamlı bulurduk. Ancak sonuç itibarıyla bu yapılacak olan, ki Rotary Kulübü‟nün üzerine
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hiçbir görev düĢmüyor. Bizim Kültür Turizm zaten bu iĢi yapabilir. Dolayısıyla yani sanki
Rotary Kulübü de artık bizim Belediyemizin bu kadar bol keseden dağıttıklarını gördüğü için
herhalde ondan dolayı bu talebi bizden istedi, teĢekkür ediyorum BaĢkan‟ım. (1 dakika 46 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki Sayın MISIRLI‟ya teĢekkür ederim. Sayın HIZAL buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Evet Sayın BaĢkan, Ģimdi burada tabii Fikret Bey bir derneğin durumundan
bahsetti ama ben o meseleye biraz daha farklı yaklaĢmak istiyorum. Tabii biz bu eleĢtiriyi yaparken
ya da burada oyçokluğu yaparken muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan arkadaĢlar sanat
vesaire gibi konularla ilgili bizi eleĢtirecekler ama mesele bu değil. Bir burada teknik olarak, hukuk
tekniği açısından bir Protokol yok. Biz kaç kiĢiye ne kadar konaklama ücreti yatırılacak? Ne
yapılacak? Hiçbir Ģeyi bilmiyoruz. Sadece buraya rakamsal olarak, sembolik olarak bir 10 bin TL
yazmıĢsınız, onun dıĢında muhtemelen bir hesap yapılsa milyona yakın, ya da milyonun üzerinde
bir para harcanacak, burada bir hukuk tekniği açısından bir problem var. Komisyonlara geldi mi?
Gelmedi. Hukuk Komisyonu‟ndaki toplantıya o gün bende katılmıĢtım, Hukuk Komisyonu‟nda bir
Protokol yoktu ya da varsa bize gösterilmedi, onu bilmiyorum Komisyon Üyesi arkadaĢlara.
Dolayısıyla burada bir zimmet tehlikesi var onu söyleyeyim birincisi. Ġkincisi; bu usul yönünden
eleĢtirimizdi, bir de esas yönden eleĢtirimiz var. ġimdi son zamanlarda çok dile getiriyoruz ve
eleĢtiriyoruz ve haklı bir eleĢtiri olduğunu düĢünüyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi finansal
açıdan çok ciddi bir problem yaĢıyor, siz ne kadar hayır deseniz de ciddi bir problem yaĢıyor.
Bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne değil 1 milyon, 1 liraya dahi ihtiyacı olan bir dönemden
geçiyoruz. Çünkü Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarihinde hiç olmadığı Ģekliyle personelin
ikramiyeleri ve maaĢlarını ödemek konusunda problemler yaĢayan bir Belediye haline geldi
maalesef. ġu an Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi evde bakım hizmetini personel maaĢlarını
ödeyemediği için yapamıyor arkadaĢlar, yapamıyor arkadaĢlar, yapamıyor arkadaĢlar çok net
söylüyorum. ġimdi hâl böyleyken, hâl böyleyken siz Alsancak Rotary Kulübüyle bir organizasyon
yapıyorsunuz, organizasyonun ne olduğu belli değil, amacı ne olduğu belli değil, ne kadar
harcayacağınız net değil ve milyonları oraya aktarıyorsunuz. Ondan sonra da çıkıyorsunuz Kültür
Sanat… Bu kültür sanat falan değil, bu bambaĢka bir Ģey. Hem Kanunun yanından dolanıyorsunuz,
hem Protokol‟ü yapmıyorsunuz, hukuk açısından bir problem yaratıyorsunuz, hem de milyonlarca
lirayı böyle konaklamaydı, organizasyondu, Ģuydu buydu deyip havaya atıyorsunuz. Ondan sonra
Grand Plaza zarar eder, ondan sonra diğer Ģirketler zarar eder, eder tabii. Bunun bu
organizasyonlarının bir kısmını Grand Plaza yapacak. Grand Plaza‟nın parasını da nasıl olsa Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi gönderecek, nasıl olsa Ġzmirlilerin parası gönderilecek. Ama siz buraya
10 bin lira yazıyorsunuz, oysaki milyon harcıyorsunuz. Böyle bir Ģey olmaz, bizim temeldeki
itirazımız bu, teĢekkür ediyorum. (3 dakika 1 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL çok teĢekkür ederiz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bülent Bey, Plan Bütçe Komisyon BaĢkanımız ve Kent Konseyi
BaĢkanımız Cenap Bey söz alacak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Plan Bütçe Komisyon BaĢkanımız ve Cenap Bey söz alacak.
Sayın Bülent Bey buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlar, Özgür Bey her çıktığında bizim
ekonomimizin kötü gittiğini söylüyor. Daha geçen hafta biz metro Ģeyini, Metronun Ġmza Törenini
yaptık.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmza törenini.
BÜLENT SÖZÜPEK: KeĢke gelseydiniz de orada 1 milyarlık yatırımı görseydiniz. Bir de en son
finans kuruluĢunda yine AAA+ bir finans notu aldık, bunları herhalde görmezden geliyorsunuz.
BüyükĢehir Belediyesi‟nin bütün faaliyetleri, ekonomik gücüyle devam ediyor arkadaĢlar.
Önergeyle ilgili olarak da öyle söylediğiniz gibi afaki rakamlar yok. Evet, siz biraz önce niyet
okudunuz. “Bizim sanata karĢı olduğumuzu söyleyeceksiniz.” diyorsunuz. Tam da öyle, siz sanata
karĢısınız… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Bundan önceki bütün yani… Siz belki benim bu söylediklerimi doğru…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar…
BÜLENT SÖZÜPEK: Kameralara karĢı Ģov yapma ihtiyacınız olabilir ama ben buna izin
vermeyeceğim, size burada yazıyla açıklayacağım bunu sanata karĢı olduğunuzu.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SÖZÜPEK buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Bundan önceki bütün yaptığımız… (Salondan ses kayıtlarında
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anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SÖZÜPEK… ArkadaĢlar bir dakika… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın SÖZÜPEK bir dakika.
BÜLENT SÖZÜPEK: Beklerim BaĢkan‟ım sıkıntı yok.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın SÖZÜPEK bir dakika yahu, bir dakika.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ne demek, ne demek? Kim yani neye, neye izin vermiyormuĢ?
SALONDAN: Bitirsin ondan sonra… Bir dakika arkadaĢlar…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… Bir dakika…
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
HÜSNÜ BOZTEPE: Ne yapacakmıĢ yani?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, bir dakika… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi ben kalkıp konuĢacağım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE…
BÜLENT SÖZÜPEK: KonuĢsun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Haydi bakalım izin vermesin…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Toparlasın o zaman söylesenize…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE müsaade… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, Bülent… Bir dakika
arkadaĢlar. Müsaade buyurur musunuz Hatip devam etsin, sonra söz almak isteyen arkadaĢlara söz
vereceğim, buyurun.
BÜLENT SÖZÜPEK: Evet Değerli ArkadaĢlar bizim bu yıl, bu yarıĢma 14. defa yapılmakta. Yani
bundan 13 yıldır yapılan bir yarıĢma, Ulusal Genç Solistler YarıĢması. Evet, Ġzmir Alsancak Rotary
Kulübü ve aynı zamanda Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü iĢ birliğiyle yapılmaktadır. 2007 yılından bu
yana düzenlenmekte olup, 17/02/2022 tarihleri arasında yapılacak olan yarıĢmanın jüri üyeleri
tarafından Uluslararası Arena‟da söz sahibi olmuĢ, jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Öğretim
Görevlileri ve Opera Yapımcıları, bunun yanında Sanat Yönetmenleri de jüri üyesi olarak görev
alacaktır. Ülkemizin çeĢitli bölgelerinden yarıĢmaya katılan genç opera sanatçıları para ödüllerinin
yanı sıra, yurt dıĢında çeĢitli burslara, masterclasslara ve festivallere davet edilerek, sanatsal
anlamda geliĢmelerine katkı sağlamak, performans sunma, Türkiye‟yi temsil etme onuruna sahip
olacaklardır. Yani buradan çıkacak, 1. olacak yarıĢmacılar ülkemizi yurt dıĢında temsil edeceklerdir.
ĠnĢallah oralardan da ödüllerle dönerler. Hem Ġzmir‟imizi, hem ülkemizi sanatsal olarak
onurlandırırlar. Bu… Yani buna karĢı çıkmak bence… Yorum yapmayacağım artık, teĢekkür
ediyorum. (3 dakika 18 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki Sayın SÖZÜPEK. Sayın… Bir dakika arkadaĢlar Cenap Bey
buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Belediyemizin
Yöneticileri, ÇalıĢanları ve Basınımızın Emekçileri ve bizi izleyen Ġzmirliler hepinizi sevgiyle,
saygıyla selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar bir duygunun, tasarımın, güzelliğin dışa vurumunda,
anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu yöntemlerle ortaya konulan üstün yaratıcılığa
“Sanat” denir. Yani sanatın tarifi bu. Burada sanat adına öyle güzel bir etkinlik düzenlenecek ki, ilk
defa düzenlenmiyor. Özgür Bey‟in Ģu Ģekilde bir ifadesi oldu; onu da tashih etmek, düzeltmek
isterim. „„Ne olduğu belli olmayan, ne yapılacağı anlaşılmayan bir etkinlik‟‟ ifadesini kullandı, öyle
değil. Ne yapılacağı bellidir, ne olduğu da bellidir ve ilk kez de yapılmıyor, yıllardır yapılıyor bu ve
buna biz ev sahipliği yapıyoruz. 50 tane gencimiz gelecek, 50 tane gencimiz yarıĢacak ve bu
yarıĢmanın sonunda, iki dönemli bir yarıĢma bu, galası da var. Birinciye 10 bin lira ödül verilecek
ve bu 50 tane gence burada konaklama ve yemek imkânı sunulacak. Bir kere bu milyonlar değil onu
söyleyeyim. Yani bunun bütçesi milyonlarca lira değil.
ÖZGÜR HIZAL: Ne kadar iĢte merak ediyorum?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın…
CENAP BÖRÜHAN: Ne kadar olduğunu rakam olarak verebiliriz, tabii onu da söyleriz.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın, Sayın… Sayın BÖRÜHAN,
CENAP BÖRÜHAN: Ben bitireyim…
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BÖRÜHAN BaĢkan‟a karĢı konuĢur musunuz?
CENAP BÖRÜHAN: Size karĢı konuĢacağım ama…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bana karĢı konuĢun…
CENAP BÖRÜHAN: Özgür Bey oradan bir soru sorunca…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Siz devam edin, sözünüzü kesmeyin.
CENAP BÖRÜHAN: Onun da cevabını vermeye ihtiyacı hissettim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok, hayır hiç Ģeye gerek yok. Buyurun siz. Keseceğim sözü öyle
Ģey mi olur, buyurun.
CENAP BÖRÜHAN: Burada yıllardır yapılan bir etkinlikten söz ediyoruz. Ben Kent Konseyi
Komisyonu BaĢkanı olarak söz aldım. Kent Konseyi Komisyonu olarak bizler, toplumun
sosyolojisine bakarız, kiĢilerin psikolojisine bakarız, kent tarihini, kentin kültürünü ve kentin
geleneklerini inceleriz. Buralara baktığımızda bir aykırılık yoksa, bu tür Önergelere olur veririz.
Aslında önce bir oybirliği kararımız vardı ama sonra kaygı nereden oluĢtuysa, o kaygıları da Ģimdi
dağıtmak için çaba sarf edeceğim oyçokluğuna döndü. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin
Üyelerinin ve Milliyetçi Hareket Partisi‟nin Üyelerinin sanata karĢı çıkacağını, çıktığını
düĢünmüyorum. Evet, o konuda samimiler ama bunun sanat olmadığını zannediyorum ifade
ediyorlar. Bu bir sanat. Hem de gençler yapacak bunu. Biz 1,5-2 yıldan beri Pandemi‟yle
uğraĢıyoruz Sayın BaĢkan‟ım. Pandemi süresince çok fazla bir Ģey yapamadık, bu insanların artık
günü geldi, onlara bir fırsat vermeliyiz, onlara bir imkân vermeliyiz, onlara bir alan açmalıyız.
Burada yapılacak ve bizim salonlarımızda, gösterime girecek olan bir etkinlikte eğer bu gençler,
Balıkesir‟den geliyorlar, Aydın‟dan geliyorlar, Muğla‟dan, Denizli‟den geliyorlar. Belki Ġç
Anadolu‟dan geliyorlar, oradan da gelecek olanlar var. Ne yapalım yani baĢka yerde mi yatıralım?
Biz karĢılamayalım da Valiliğe, Kaymakamlığa veyahut da bir baĢka Kuruma gidip, bu çocukların
paralarını verin mi diyelim? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu kadar inisiyatifi olmayacak mı?
Bunu yapmayacak mı? Tabii bunu yapacağız, yapmaya çalıĢtığımız Ģey budur. Diliyorum o
arkadaĢlarımız gelsinler, o gün buradaki gösterileri izlesinler, her ikisini de, galayı da. O zaman bu
kaygıların olmayacağını düĢünüyorum. Burada bir de bir ifademiz var, aslında bu çok büyük bir
bütçe değil, küçük bir bütçe ve bizim birçok Müdürlüğümüzden karĢılanabilecek bir bütçe. Bir
aleniyet olsun, bir açıklık olsun, ne yapıldığı anlaĢılsın. “Ne yaptınız kardeĢim, parasını nereden
verdiniz?” demesinler diye, Meclise geldi ve bir Önerge olarak sunuldu ve buradan oybirliği
yapacağımızı düĢünüyor idim, ama yapamadık. Yani biz burada oybirliği yapmalıydık. Plan Bütçe
Komisyonu da oybirliği yapmalıydı, çünkü bunun büyük bir masrafı yok. Eğitim, Kültür, Gençlik,
Spor zaten ziyadesiyle oybirliği yapmalıydı. Ben aynı zamanda o Komisyonun da üyesiyim ve biz
Kent Konseyi Komisyonu olarak yapmalıydık. Benim söylemek istediğim budur. Bu kaygılar yerli
değildir, yersizdir. ArkadaĢlarımızı bu anlamda aydınlatmak istedim. Ben bir de Ģunu söylemek
istiyorum; bu tür etkinlikler küçük bütçeli etkinlikler yani Meclise önerge olarak gelemese daha da
doğru olur. Zaten buraya da bir ifade de eklettirdik. Dedik ki; “10 bin lira ve Önergede geçen diğer
hususların Meclis Kararı gerektirmediği hususunda takdiri Sayın Meclis Heyetine ait olmak üzere”
dedik. Bunu bundan sonra Meclislerde görüĢmemizin bir anlamı olmadığını düĢünüyorum, bu
fikrimi de söylemek istedim, teĢekkür ederim. (4 dakika 42 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın BÖRÜHAN. Meclisimize gelmesinin
nedeni Protokol, yapılan bir Rotary Kulübü‟yle yapılan bir Protokol olması hasebiyle yoksa
SALONDAN: Protokol yok...
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Veya bir sözleĢme diyelim, bir iliĢki, bir iltisak var yani izafe
edilen bir Ģey var. Protokol olmayabilir de…
NĠLAY KÖKKILINÇ: Katkı.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi nedeni bu yani. Yoksa Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
yapacağı kültür sanat etkinliklerinin hepsini Meclise getirmiyor tabii biliyorsunuz sizler de. Taner
Bey siz söz istemiĢtiniz buyurun.
TANER KAZANOĞLU: Ben Özgür BaĢkan‟ın Ģey söylediği için, zimmetle ilgili bir konu
gündeme getirdiği için bir de Hukuk Komisyonunda görmemiĢ, görmemesi de normal Hukuk
Komisyonunda yokmuĢ zaten Sevgili BaĢkan‟ım yani. Size… Hukuk Komisyonuna gelmemiĢ.
Benim anladığım tabii bu okuduğumu anladığımı size söyleyeyim. 10 bin liralık kısımla ilgili bir
Meclis Kararına ihtiyaç var, diğer kısmıyla ilgili bir ihtiyaç yok.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok.
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TANER KAZANOĞLU: Yani burada verilecek ödül miktarıyla ilgili. Diğer kısmını belki Ģimdi
yine Grand Plaza‟ya getirecekler iĢte “Zarar ediyorlar” falan deniyor ama yani burada 50 tane genç
arkadaĢımıza da yani feda olsun. Hiç o konuda… Hele bu Pandemi sürecinde çalıĢamamıĢlar, bir
mücadele etmiĢler… Yani burada bir zimmetlik bir durum yok yani 10 bin liralık bir zimmet olursa
olur, ödülle ilgili yani onu ben bile karĢılarım sıkıntı yok. (52 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki Taner Bey. Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar söz
isteyen iki arkadaĢım var, vereceğim ama sanıyorum yani mesele anlaĢıldı, Ģey yapıldı… (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır hayır vereceğim söz
dedim yahu dur hemen Allah Allah yani bir Ģey söylemeye çalıĢıyorum yani Erhan‟cığım. Buyurun
sizi dinleyelim sonra da Sayın TOURCHIAN‟a söz vereceğim. Siz? Nilay Hanım‟a söz vereceğim
ve oylayacağım arkadaĢlar.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan… Bakın…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bakın, Erhan Beyciğim bir dakika. Değerli ArkadaĢlar AK Parti
Grubundan iki arkadaĢa söz vereceğim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsüne söz
vereceğim, ondan sonrada oylayacağım arkadaĢlar. Buyurun.
ERHAN ÇALIġKAN: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar bir kere sapla saman burada karıĢtırılıyor.
Sizin söylediğiniz hiçbir Ģeyi kabul etmiyoruz, biz sanat düĢmanı falan değiliz. ġimdi bakın, bir
Önerge geldi, gelen Önergenin ekinde normalde bir iĢ birliği, Rotary‟le bir ĠĢ Birliği Protokolü olup,
bir yasal dayanağı olması gerekirdi arkasında Protokol, ön yazı. ġimdi size arkasında da Rotary
Kulübü‟nün yazısını okuyorum arkadaĢlar, Talep Yazısını okuyorum yani o yazının altındakini
okuyorum. “İzmir Alsancak Rotary Kulübü, ülkemizin ve ülkemize ait değerlerin yeterince etkin
olarak gün yüzüne çıkarılmadığı düşüncesinden hareketle 2007 yılından bu yana „Ulusal Genç
Solistler‟ adıyla bir yarışma düzenlemektedir.” ArkadaĢlar bu yarıĢmayı Rotary mi düzenliyor biz
mi düzenliyoruz? Devam ediyorum, Ģimdi aradaki maddeleri atlıyorum. Bakın, son cümleyi
okuyacağım arkadaĢlar. “Yarı finalde ve finalde kullanacağımız salonların süslemeleri ve dereceye
girecek olan yarışmacılara 11 adet el buketi, yarışma sırasında jüri üyelerine yapılacak olan
ikramlar, yarışmacıların elemeler esnasındaki su ihtiyaçları ve gala gecesi öncesinde karşılama
kokteylinin (500 kişilik) tarafınızca düzenlenmesini arzu etmekteyiz.” ġimdi soruyoruz, bu
yarıĢmayı biz düzenliyorsak, bakın itiraz noktamızı söylüyoruz; bu yarıĢma bizim yarıĢmamızsa
3 katını harcayalım. Rotary Kulübu bu ülke… Yani Rotary Kulübu, Ege Orman Vakfı değil, Rotary
Kulübü, Çevre Koruma Vakfı değil arkadaĢlar, baĢka bir yer değil. Rotary Kulübü, bu ülkenin en
varlıklı kesiminin üye olduğu bir kulüp. Peki, “Rotary Kulübü bu organizasyonda berabersek ne
harcayacak?” diye sorduk. Görevi ne? Rotary Kulübü burada ne yapacak? ArkadaĢlar Rotary
Kulübü sanatçıları davet edecek… Bizde hiç adam yok, bizde hiç müdürlük yok, daveti biz
yapamayız, mutlaka Rotary‟e yaptırmalıyız, onlar davet etmeli. BaĢka ne yapacak? BaĢka bir Ģey
yok arkadaĢlar. Parayı kim harcayacak? Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi harcayacak. Biz diyoruz ki;
niye o zaman Rotary‟le beraberiz? Rotary dediğiniz en varlıklı kesimin üye olduğu yani bu iĢin
içinde 100 lira harcanacaksa 20 lirasını harcayamaz mı? Biz böyle itiraz ettik, sanata itiraz etmedik.
Sonra Protokol sorduk ve biz bunu Komisyonda görüĢüp reddettiğimizde ortada bir Protokol yoktu.
Sonra Komisyonda dedik ki; bunun arkasında bir Protokol yoksa, ĠĢ Birliği Protokolü yoksa zaten
bütçeden de para harcayacaksanız bunu niye bize getirdiniz? Biz görüĢtükten sonra bu değiĢiklik
Önergesi, Sayın Grup BaĢkan Vekilimizin önerisiyle “Bunu oybirliğine çevirelim, haklısınız, biz
bunu çıkaralım, sadece 10 bin lira Meclis‟ten geçmesi gereken ödülü verelim.” Yahu 10 değil, 20
verelim. Niye? Soruyorum niye Rotary? Rotary ne yapacak? Yani eğer bu kadarsa yapacağı Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi yazalım istediğinizi yapalım. Bir de bunu Rotary mi düzenliyor, biz mi
yapıyoruz? Bakın çok net söylüyorum, size okudum. Biz nereden sanat düĢmanı olduk arkadaĢlar?
Yani nereden sanat düĢmanı olduk? Tamam, bekliyoruz cevabınızı arkadaĢlar. (4 dakika 4 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, peki. Evet, Erhan Bey teĢekkür ediyoruz. Sayın
TOURCHIAN buyurun. Değerli ArkadaĢlar, buyurun.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis aslında söyleyeceklerim Erhan
Bey‟in söyleyecekleri minvalinde ama biraz daha hukuki konuĢmak adına söz aldım. Birincisi;
sanat düĢmanı… Bu Önergeye ret oyu verdik diye sanat düĢmanı olduğumuza göre yarın sanatla
ilgili gelecek olan oybirliği verdiğimiz Önergeyle de herhalde sanatsever olacağız. Buna da
sanatsever olup olmadığımıza da herhalde CHP‟li Meclis Üyeleri karar veriyor diye düĢünüyorum.
Yarın muhtemelen gelecek olan bu Türkiye Dans Sporları Federasyonuyla ilgili Önergede tekrar
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bizim
sanat
sevip
sevmediğimizi değerlendirirsiniz. ġimdi burada Ģöyle bir
problem var, hukuken açıklamak istiyorum, birincisi; Taner Bey‟in söylediği gibi bir Protokol
olmadığı için Hukuk Komisyonuna gelmemiĢ. Dolayısıyla diğer Komisyonların “Burada bir
Protokol olması lazım.” deyip bunu geri iade etmesi gerekir, bir Protokol düzenlenip, bunun Hukuk
Komisyonuna ve tekrar Bütçe Komisyonuna ve tekrar Eğitim, Kültür Komisyonuna, Kent Konseyi
Komisyonuna gelmesi gerekir. Aksi takdirde hâlâ söylediğimizin arkasında durarak, ki biz sizi
defalarca uyardığımız konularda yine zimmet çıkan hususlarla karĢılaĢtık, buradan zimmet
çıkacaktır, dolayısıyla bunun geri iade edilmesini ve usulüne uygun düzenlenmiĢ bir Protokolle
gönderilmesini talep ediyoruz, usule uygun olsun diye esasa iliĢkin itirazlarımız hâlâ geçerlidir. Bir
de Taner Bey yine Ģeye gelecekler, “Grand Plaza‟ya gelecekler.” falan dedi, “Dönüp dolaĢıp oraya
gelecekler.” dedi. Ben nereye geleceğimi de söyleyeyim; Halkın Bakkalı‟nda 8 liralık alıĢveriĢ
yaptığınızda 17 lira kargo ödüyorsunuz, 100 liralık alıĢveriĢ yaparsanız 22 lira kargo bedeli
ödüyorsunuz.
SALONDAN: Artıyor yani.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Artıyor, teĢekkürler. (1 dakika 48 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kargo fiyatlarını takip ettiğiniz için teĢekkür ederim, Sayın
Sözcüye. Sayın KÖKKILINÇ‟a söz veriyorum ondan sonra oylayacağım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Sayın BaĢkan‟ım…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. Değerli ArkadaĢlar, Sayın
KÖKKILINÇ‟ı da dinleyelim, buyurun.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Türkiye‟nin 3. büyük kenti Ġzmir, sanatla anılması gereken bir kent Ġzmir.
Dolayısıyla Ġzmir‟i temsil eden buradaki tüm Parti Gruplarının bir kere sanatla barıĢık olmasını
dileriz, sanatla ilgili her türlü etkinliğe, her türlü çalıĢmaya destek vermelerini dileriz. Ben de
Hukukçuyum, burada pek çok Hukukçu arkadaĢımız, Burçin Hanım, Özgür Bey, Taner Bey hepsi
söz aldılar. Burada “Katılımcı Demokrasi” dediğimiz bir kavram var ve biz 3 yıldır Katılımcı
Demokrasiyle çalıyoruz. Bu çoğu zaman ĠĢ Birliği Protokolleriyle önümüze geliyor, sivil toplum
örgütleriyle, vakıflarla, derneklerle… Belediye Kanunu‟nun 75. maddesine göre ĠĢ Birliği
Protokolleri yapıyoruz, bunları uyguluyoruz ama her zaman Protokol yapmak durumunda değilsiniz
Katılımcı Demokrasi‟de. Bir Sivil Toplum Örgütü veya Aktivist Grup, bir platform her zaman
gelebilir, bir projesi olabilir, sizden destek isteyebilir, o zaman da dersiniz ki; “Gelin siz de katkı
sunun, biz BüyükĢehir Belediyesi olarak üstlenelim, birlikte yapalım.” dersiniz. Rotary Kulübü‟nü
çok değerli bir STK olarak değerlendiriyoruz. Bugüne kadar yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda… Evet
varlıklı insanların kurduğu, bir araya geldiği bir kulüp ama son derece değerli kamu hizmetleri de
yapan bir kulüp. Dolayısıyla 14 yıldır uygulanan bir yarıĢma, bir ses yarıĢması. Eskiden liselerarası
yarıĢmalarda vardı, bugün pek çok ünlü olarak tanıdığımız insanlar bu yarıĢmalardan gelmiĢlerdir.
Dolayısıyla sanatın desteklenmesi, sanatın teĢvikidir. Burada hukuken hiçbir yanlıĢ bir Ģey yok.
Zaten Plan Bütçe Komisyonu, Kent Konseyi ve Eğitim Komisyonu buradaki Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nin ev sahipliğinde, hatta bu salonda yapılacak olan bir yarıĢmada, ki tarihleri de ġubat
Ayında, buna destek veriyorlar, bu organizasyona destek veriyorlar Rotary Kulübü. Dolayısıyla
bizim Belediye Meclisimizin yetkisinde Protokol olmadığı için, Belediye Meclisimizin yetkisinde
olan tek bir konu var; o da ödül vermek. Biz burada birinci olan arkadaĢımıza sadece 10 bin lira bir
ödül vereceğiz, bunun dıĢında Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin almıĢ olduğu bir sorumluluk
yok. Bundan sonrasını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ev sahipliğinde yapıldığı için Rotary
Kulübü ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin Ġdaresi Kültür Sanat Daire BaĢkanlığı birlikte
yürütecekler. Umarım katılır AK Partili Meclis Üyelerimizde o gece yarı finale, galaya. Kim bilir ne
kadar değerli, yetenekli gençler çıkacaklar. Gençlerin önünü açmamız lazım, gençlere destek
olmamız lazım, dolayısıyla bu Ģekliyle oylansın diyoruz. Ben sadece Ģundan çok rahatsız oldum;
Halkın Bakkalı‟ndan yapılan satıĢlarla ilgili kargo fiyatlarına takmıĢ vaziyette arkadaĢlarımız
gördüğüm kadarıyla. ArkadaĢlar Halkın Bakkalı esasında, birebir giderek alıĢveriĢ yaparsanız, ki bir
tanesi de Kemeraltı‟ndadır merkezde, burada. Pek çok ilçeden de talep gelmektedir Halkın
Bakkalı‟nın açılması için. Üretici kooperatiflerden almıĢ olduğumuz ürünlerin pazarlandığı,
sunulduğu yerlerdir. Dolayısıyla eğer siz, birebir giderek alamıyorsanız, eğer siz internetten bugün
diğer firmalardan yaptığınız sipariĢler gibi sipariĢle evinize kooperatif ürünlerinin, doğal ürünlerin,
organik ürünlerin gelmesini istiyorsanız, kargo bedelini de ödemek durumundasınız. Biz herhangi
bir firma değiliz ki, burada da yapacağımız her Ģeyde Kamu Ġhale Kanunu‟na göre de hareket etmek
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durumunda olduğumuz hususlar var. Dolayısıyla 17 liraydı, 22 liralıydı… Siz yeter ki alıĢveriĢ
yapın, ben de sizin kargo ücretlerinizi ödeyeyim arkadaĢlarım, çok teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın. (3 dakika 46 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar 3 no‟lu Komisyon
Raporunu, 3 no‟lu Komisyon Raporunu Meclisimizin… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kemal Bey söz mü…
KEMAL SEVĠNÇ: BaĢkan‟ım bir açıklık getirsin Nilay Hanım, bir…
NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle; Belediye Meclisimiz sadece birinci olacak gencimize verilecek olan
ödül bedelini belirledi.
KEMAL SEVĠNÇ: Onu bir, onun kararını alacağız.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Bunun dıĢındaki, aynen, bugün aldığımız karar bu karardır, bunun
dıĢındaki her Ģey Ġdareye ait bir konudur.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eyvallah.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Rotary Kulübü‟yle Ġdareye ait bir konudur. (13 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar 3 no’lu Komisyon
Raporunu Komisyondan geldiği Ģekilde kabulünü Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4?
NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan‟ım diğer bütün Komisyon Raporlarımız oybirliğiyle gelmiĢ
Komisyonlarımızdan, geldiği Ģekliyle oylansın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani 4 dâhil...
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: 13, 13 numara, 13 numarayla ilgili.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon, özür dilerim.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Komisyon Üyemiz.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam. 4 dâhil, 16 dâhil. Evet, oybirliği.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon anladım, anladım ama Sayın TOURCHIAN bir Ģey…
Buyurun efendim.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Evet, 13 numarayla ilgili Komisyonumuz Üyemiz söz alacak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam oylayalım, söz alın. ġimdi, Değerli Meclis Üyeleri 4
no‟lu Komisyon Raporu dâhil, 16 no‟lu Komisyon Raporu dâhil…
TANER KAZANOĞLU: BaĢkan‟ım 13 numarayla ilgili söz almak istiyorsa arkadaĢlar, önce söz
alsınlar, 13‟e kadar oylatın ondan sonra…
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Evet aynı Ģey…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Yani 13‟e kadar oylatın, evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: 13‟e kadar oylatın.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam Tanerciğim, uyarınız için teĢekkür ederim. 4 dâhil, 13
dâhil… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 12 dâhil
özür dilerim. 4 dâhil, 12 dâhil Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde
kabulünü Meclisin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 4 no‟lu Komisyon Raporu
dâhil, 12 no‟lu Komisyon Raporu dâhil oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 13? Söz hakkı, söz istediniz.
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Komisyon Üyemiz…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kim?
BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Fikret Bey söz alacak.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fikret Bey buyurun. Bugün siz Meclisin primer yıldızı olmaya
yaklaĢtınız.
FĠKRET MISIRLI: Kısa kısa ama BaĢkan‟ım çok fazla da Ģey yapmıyorum. ġimdi burada Ege
ġehir Planlama, ki bizim kendi Ģirketimiz. Bununla alakalı dün bize gelip bize bir sunum yaptı.
Personellerimize yapacak olduğumuz bu kooperatifle ilgili iĢte bunun gerek ruhsat bedelleri ve
harçlarıyla alakalıydı, zaten bunu biz oybirliği yaptık. Sadece bunun içerisindeki bu talepli olan
konu parasal rakamlarda içinde 7,5 milyon lira TARKEM A.ġ.‟ye verilecek bir paradan dolayı
bizim bir çekincemiz oldu. Ancak bunu oyçokluğu yapmayalım ama çünkü bütününü reddetmiĢ
olacağız. Buradan tabii TARKEM‟i biz uzun zamandır da eleĢtiriyoruz, özellikle TARKEM‟in
bugüne kadar Belediyemiz hibe mahiyetinde 2020 ve 2021 senesinde 15 milyon para verdi.
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TARKEM‟in sermayesi 25 milyondu yani 7,5 milyon liralık bizim bir %30‟luk hissemiz vardı,
Ģimdi 50 milyona çıkıyor ve yine bir 7,5 milyon lira para vereceğiz TARKEM‟e. Biz bugüne kadar
15 milyon lira hibe ettik, zaten baĢından beri de söylediğimiz de buydu. Yani TARKEM sermaye
arttırsın, biz hibe yapmayalım. Çünkü hibe yaptığın zaman boĢa giden bir paradan bahsettik ama
geriye dönük bu 15 milyon maalesef bana göre havaya uçtu. ġimdi 7,5 milyon lira para veriyoruz
ki, bu sermaye artıĢı ama bu 2026‟ya kadar apellerin toplanma dönemi. Biz niye bunu 2022‟de
Ģimdiden veriyoruz? ġimdiden TARKEM‟e aktarılacak olursa, ki tahminim öyle. TARKEM… Daha
önceki Meclislerde de dile getirmiĢtim, Ģu an iĢletme olarak baktığında maaĢlarını ödeyemeyecek
durumda. Herhalde diğer ortakların katkısı eĢ zamanlı olmasa, herhalde bu rakamla belki de bir süre
daha maaĢlarını öder. Yani TARKEM, bizim BüyükĢehir Belediyesi‟nin bugüne kadar yapmıĢ
olduğu ve sonuçlarına da baktığımızda maalesef amacına uygun ve Belediyemizin de beklenti
içinde olduğu birçok konuyu karĢılayamamıĢtır. Yani biz bu nedenden dolayı söz almak ihtiyacı
duyduk, teĢekkür ediyorum. (2 dakika 1 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ediyorum. Değerli ArkadaĢlar 13 dâhil 16 dâhil
Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabulünü Meclisin oylarına
sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar Ģu anda diğer maddede Gündem DıĢı
KonuĢma Taleplerimiz var. Salahattin Bey Gündem DıĢı KonuĢma talep ediyor, Hüsnü Bey talep
ediyor. Bir önce alayım; Hüsnü Bey, Salahattin Bey, Nilay Hanım, Özgür Bey, Özgür Bey… Evet,
gözlüğümü takayım arkadaĢlar. Evet, ama bir… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır maskeden seçemiyorum özür dilerim.
Saadet Hanım, Saadet Hanım siz de istiyorsunuz, Fikret Bey istiyor, Murat Bey istiyor. Peki
arkadaĢlar buyurun, buyurun Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri. Özgür Bey buyurun, Özgür Bey
buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Önce ben mi konuĢayım?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun konuĢun, Gündem DıĢındayız sonra, isterseniz
Salahattin Bey konuĢsun.
ÖZGÜR HIZAL: Salahattin Bey konuĢsun.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun. (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, Salahattin Bey‟e izin veriyoruz. Özgür
Bey buyurun... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Yok
konuĢacak
Salahattin
Bey
Taner.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Peki, Özgür Bey buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Evet.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Biraz sessizlik.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Kıymetli Meclis tekrar saygılar sunuyorum. ġimdi asıl konuma
girmeden önce yaptığımız eleĢtiriler üzerinden gerek Nilay Hanım, gerekse diğer Meclis Üyesi
ArkadaĢlarımız Taner Bey baĢta olmak üzere çok rahat bir Ģekilde; “Siz yapın, gerekiyorsa parayı
biz öderiz.” gibi bir ifade kullandılar. Siz kendi paranızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, hiç bizi
ilgilendirmez, paranız çoktur, azdır ona da bakmayız ama biz burada bu eleĢtirileri yaparken
kamunun parasını istediğiniz gibi kullanamayacağınız için eleĢtiriyoruz arkadaĢlar. Kendi paranızı
kullanın, mesele o kadar da basit değil. “Siz alıĢveriĢ yapın, biz Ģu kadar kargo ücreti öderiz.”
demek gerçekten bu iĢi çok küçük, basit görüyormuĢ gibi bir izlenim ortaya koyar ki, bu Ġzmirlilere
büyük haksızlık olur. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar Pazartesi, Sayın BaĢkan, Pazartesi biz bu Meclis‟te
gerçekten çok önemli konular konuĢtuk. Depremi konuĢtuk, emsal artıĢını konuĢtuk ve maalesef bu
emsal artıĢı konusunda da Odalar yine yapacaklarını yaptılar, o baĢka bir Meclisin konusu olacak
elbette ki, dava açmıĢlar zannedersem, Ġzmir‟in dönüĢümünü konuĢtuk, bazı eleĢtiriler ortaya
koyduk. Beklerdik ki, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve o gün Meclisi yöneten Sayın SOYER,
bizim bu eleĢtirilerimiz üzerinden bazı cevaplar vermesini dilerdik ama maalesef kendisi bu konuda
cevaplar vermediği gibi, Ģehirde de gündemi değiĢtirmek adına meseleyi baĢka bir noktaya taĢıdı ve
bir Ankara seyahati ya da Ankara programı üzerinden birtakım eleĢtiriler ortaya koydu. ġimdi ben
bununla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Birincisi, tabii, Sayın BaĢkan burada olsaydı çok daha
iyi olurdu Sayın SOYER ama muhtemelen bizi dinliyordur ya da sonrasında bilgi sahibi olacaktır.
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Birincisi; o programın randevularını ve programın organizasyonunu Sayın BaĢkan‟ın,
bilgiye dayanarak söylemiyorum ama muhtemelen her hafta görüĢtüğü Ticaret Odası ve Sanayi
Odası BaĢkanları yapmıĢtır ve randevuları kendileri almıĢtır. Bu bir Meclis konusu değildi elbette
ki, kendisi bu görüĢmelerde bu Oda BaĢkanlarından bu bilgiyi elbette ki alabilirdi. Burada konu
aslında hiç tartıĢılmaması gereken bir meseleydi. ġimdi Sayın Ġzmir Valimiz bu programlara katıldı
evet, bu programların bazılarına katıldı. Sayın Valimiz Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı‟nda
yapılmıĢ olan görüĢmelere katıldı. Ticaret Bakanlığı‟nda yapılan görüĢmenin temelinde Ģu vardı;
KemalpaĢa‟da… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
Oraya geleceğim, geleceğim ağabey. KemalpaĢa‟da yapılan Sayın BaĢbakanımızın, Ġzmir
Milletvekili Sayın Binali Bey‟in vaatleri arasında bulunan “Lojistik Köy”ün yapımıyla alakalı bir
görüĢmeydi. Bu “Lojistik Köy” yapılıyor ve Ticaret Odası ile Sanayi Odası‟nın ortak kurduğu ve
içerisinde de Valiliğin olduğu bir Ģirkete devredilecek arkadaĢlar. Biz, Ġzmir‟in lehine bir faaliyetin
içerisindeyiz. Ama siz ne yaptınız, siz ne yaptınız? Bu iki Oda BaĢkanı‟nın talep ettiği Meslek
Fabrikası‟nı vermediniz bu iki Oda‟ya, Ġstanbul‟da ne idiği belirsiz bir vakfa tahsis etmek için
Protokol yaptınız, bizim bütün itirazlarımıza rağmen. Ġkincisi; biliyorsunuz gerek Kınık‟ta, gerekse
Bergama‟da yapılacak olan Organize Sanayi Bölgeleri. Önemli bir yatırım değil mi? Bununla ilgili
bir görüĢme yapıldı ve bu görüĢmelerde de bayağı yol kat edildi. ġimdi Sayın BaĢkan, “KeĢke ben
de orada olsaydım.” diyor. Kıymetli ArkadaĢlar nasıl bir çeliĢki içerisinde bu Ģehir ve nasıl
çeliĢkilerle yönetiliyor? Bu sanayi, organize sanayi bölgeleriyle ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi
27/10/2021 tarihinde, düzeltiyorum, tarihi düzeltiyorum 25/12/2020 tarihinde ve 14/01/2021
tarihinde olumlu görüĢ veriyor, olumlu görüĢ veriyor. Sonra ne değiĢtiyse, ne olduysa, bilemiyoruz
tabii bunlar araĢtırılacak, 27/10/2021 tarihinde olumsuz görüĢ veriyor arkadaĢlar, olumsuz görüĢ de
elimde, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin. Yani, yani bu Organize Sanayi Bölgelerinin, bu
yatırımların burada Ġzmir‟e yapılmamasını istiyor. ġimdi hâl böyleyken çıkıp burada, “Ben neden
davet edilmedim?” gibi bir yeni polemik ortaya koymak hayatın olağan akıĢına aykırıdır arkadaĢlar.
Kaldı ki, Kıymetli ArkadaĢlar bizim aslında konuĢacak çok fazla konumuz var Ġzmir‟e iliĢkin. Sizin
var mıdır yok mudur bilmiyorum ama biz AK Parti Grubu olarak Ġzmir‟e dair çok konuĢacağız,
konuĢmak zorundayız. ġimdi, bu konu öyle farklı bir noktaya geldi ki, bazı CHP‟li Ġzmirli
siyasetçiler adeta bir hazine bulmuĢ gibi üzerine atladılar. Durum ortada, az önce söylediğim gibi.
Kaldı ki, bu görüĢmeleri organize eden, Ġzmir Ticaret Odası ve Ġzmir Sanayi Odası. Sayın BaĢkan
her iki Oda‟nın da BaĢkanlarıyla sık sık görüĢüyor ve bilgi alabilir. Kaldı ki, Sayın BaĢkan, yurt
dıĢına çıkıyor ne için gidiyor? Turistik geziye gitmiyor elbette ki. Asla böyle bir iddiamız yok,
Ġzmir‟e dair gidiyor. Bir gün Sayın Vali‟ye “Ben Ģuraya gidiyorum, Ġzmir‟e dair bir görüĢme
yapacağız, Sayın Valim siz de gelin.” dedi mi? Yok. Bekliyor muyuz? Hayır, hayır. ġimdi, Ģimdi,
Ģimdi ve orada bir Ģey daha söyledi, “AK Parti Milletvekilleri.” Evet, AK Parti Milletvekilleri Sayın
BaĢbakanımız baĢta olmak üzere, tüm AK Parti Milletvekillerimiz hiçbir siyasi parti ayrımı
yapmaksızın bütün Belediyelerin, BüyükĢehir de dâhil olmak üzere bütün Belediyelerin sorunlarını
Ankara‟da çözmek için mücadele veriyor. Örnek mi? Örneği veriyorum arkadaĢlar; Buca. Buca‟nın
yıllarca kanayan yarası Buca Cezaevi. Kimle gidildi oraya? Buca Belediye BaĢkanı‟yla gidildi.
Sayın Genel BaĢkan Yardımcımız Hamza DAĞ, Sayın Ġzmir Milletvekilimiz Atilla KAYA‟yla
birlikte gidildi. Öyle bazı Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilleri gibi meseleyi sadece eleĢtirmek
üzerinden görürseniz, oturup klavye üzerinden eleĢtiriler yaparsanız, bu Ģehre hiçbir katkı
koyamazsınız, bu Ģehre katkıyı, bu görüĢmeleri sağlıklı bir Ģekilde yaparak koyarsınız arkadaĢlar.
TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (7 dakika 40 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın HIZAL teĢekkür ediyorum. Salahattin Bey buyurun.
SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan‟ım, Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın
Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, dünkü Meclisimizde, pardon
bir önceki günkü Meclisimizde sunum yapıldı. Evet, ĠZBETON‟la ilgili de sunumda yapıldı. Sayın
BaĢkanımız Tunç SOYER Beyefendi de söyledi; “1.1 milyar liralık yatırım yaparak yaklaşık 1000
kilometrelik yol çalışmasına imza attık, kentsel dönüşüm sürecini hazırladık, işte asfaltlamalar
yaptık.” Evet güzel. Ama… Evet Ģu anda örneğin; Buca, Buca‟dan bana gönderildi. Mahallelerde
asfaltlar eĢilmiĢ, bozuk yollar, Göksu Mahallesi, BelenbaĢı Mahallesi Köyü, Çamlıkule Mahallesi,
Efeler Mahallesi, Kozağaç Mahallesi YeĢilbağlar Mahallesi, ĠZKENT Mahallesi, Mustafa Kemal
Mahallesi, Çaldıran Mahallesi, Dicle Mahallesi hep buradan eĢilmiĢ yollar görüntüleri var. ġirinkapı
Mahallesi, Seyhan Mahallesi, Akıncılar Mahallesi, Adatepe Mahallesi, Karanfil Mahallesi, ÇağdaĢ
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Mahallesi. Evet eĢilmiĢ yollar ve görüntüler bunları verebilirim, daha sonra. Evet, onun için
Ġzmir‟de evet yağmur yağmıyordu, son dönemde birazcık yağmur yağdı, gerçekten yollar eĢildi, bu
her yerde var, bütün bölgelerde var, bunların giderilmesi gerekiyor, çünkü bunlar araçların
lastiklerine zarar veriyor. Evet, yine Gaziemir‟imizde BinbaĢı ReĢat Mahallesi, 351 Sokak,
Sarnıç‟tan doğru Beyazevler BinbaĢı ReĢat burasının birbirine bağlanması gerekiyor, burada daha
önce Muhtarımız BüyükĢehir‟e bir yazı yazmıĢ bir kere cevap verilmiĢ ama bu cevap yanlıĢ
anlaĢılmıĢ zannediyorum, bu cevabı da verebilirim. Çünkü orada 30 metrelik bir köprü yapılması ya
da köprü yapılmadan da bağlanabiliyor, bir servis yolu Ģeklinde bağlanabiliyor, çünkü burada bir
yangın olmuĢ, itfaiye gidememiĢ, ev yanmıĢ evde de bir tane gencimiz kurtarılamamıĢ, vefat etmiĢ
yangınla ilgili, Muhtarımız ziyaretimizde bunu anlattı. Sarnıç, 9 Eylül Mahallesi ve Beyazevler
sonra da BinbaĢı ReĢat‟ın Gaziemir‟le bir bağlantısı yok efendim, evet bu bağlantı sağlanabilir, çok
fazla bir Ģey gerektirmiyor. Onun için yine aynı zamanda Sarnıç‟ımızda yol, kaldırıma çöp bidonları
koyulmuĢ, elektrik direkleri dikilmiĢ kaldırımdan yürünemiyor. Evet, BinbaĢı ReĢat Mahallesi‟nde,
Gaziemir. Yine evet Aktepe-Emrez Mahallemize kentsel dönüĢüm baĢlaması nedeniyle pazar yeri
iki etap, yeni pazar yeri yapılmıĢ ama pazarcılar; “Buraya biz taĢınamayız.” diyor çünkü bir defa
yapılan düzenlemeler yağmur yağdığında çökmüĢ, yine etrafı çöküyor, çok sağlıklı değil, buranın
etrafı duvarlarla çevrilmeli, daha da sıkıĢtırılmalı burası efendim. Evet, BinbaĢı… Emrez
Mahallesi‟ndeki köprü yapılmıĢ, çok teĢekkür ederiz, ama biraz yüksek yapılmıĢ. Bu 220 Sokağa bu
Ģekliyle girilemez, hani bu daha bitmemiĢ köprü tamamen ama bunun dikkate alınmasını istirham
ediyorum bu anlamda. Evet, yine Ģu anda Sarnıç‟ta, Sarnıç beldemizde… Yine 1197 Sokak‟ta iĢ yeri
kiralamıĢ vatandaĢ, oraya Belediyemize yapacağı yolun asfaltlanmasıyla ilgili esnaf ödemelerini de
yapmıĢ ama yol ne zamandır asfaltlanmamıĢ, bunu zannediyorum Ġlçe Belediyemiz Sarnıç
Belediyemiz yapmakla yükümlü, Gaziemir Belediyemiz pardon. Bunları belirtmek istedim. Yine
aynı zamanda biraz önce Grand Plaza‟dan bahsedildi, söz almak istedim ama BaĢkan‟ım görmedi,
geçti tabii oylandı ama yine de belirtmek isterim. Grand Plaza gerçekten kurumsal bir yapı,
BüyükĢehir Belediyemizin Ģirketi, önemli bir iĢtigali var. Yiyecek, içecek… Evet bir ekmek, tamam
ama bugün Marina‟da ya da Yasemin Kafe‟nin yaptığı iĢletmelere baktığımız zaman zarar etmemesi
gerekmekte. Erhan Bey belirti gerçekten personel maliyeti yüksek. Tamam, BüyükĢehir
Belediyemiz çok hizmetlerde zarar ediyor, taĢımada iĢte ESHOT‟ta çeĢitli hizmetlerde zarar ediyor
ama Grand Plaza‟da bu yiyecek içecekle ilgili iĢtigali zarar etmemesi gerekiyor, hatta daha
yaygınlaĢması lazım. Çünkü geçmiĢten bugüne bu hizmeti sürdürüyor, kurumsal bir yapı. Evet, yine
mesele bu. Sanat etkinliği, Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı bunu… Evet Rotary Kulübü dâhil
edilmiĢ, burada parayı, ödülü BüyükĢehir Belediyemiz veriyor, ödüyor. Ama burada Rotary Kulübü
de bu iĢin içine dâhil. Buraya baĢka sivil toplum kuruluĢları da, Sanayi Odası, Ticaret Odası da
dâhil edilebilirdi. Bu ödemeyi, o sivil toplum kuruluĢları ya da iĢletmeler de yapabilirdi. Hani bu
anlamda Rotary Kulübü‟nün aslında burada bulunmaya yapısal olarak ihtiyacı da yok, yani
bakıldığı zaman. Hani burada daha somut anlatılabilir, neden böyle? Evet, Ģu anda anlaĢılmamakta.
Evet, teĢekkür ederim. (7 dakika 13 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederiz, Sayın ġAHĠN. Sağ olun. Taner Bey
buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Kürsüye çık…
TANER KAZANOĞLU: Yok kürsüye çıkmayacağım bu sefer. ġimdi Özgür BaĢkan sataĢma yaptı
10 bin lirayla ilgili de. Biz gençlerimize 10 bin değil, bütün servetimiz feda olsun, hiç o konuda bir
sıkıntımız yok, biz gençleri seviyoruz. Ama Özgür BaĢkan‟ın bir devamındaki konuĢması ve
BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın davet edilmemesiyle ilgili ve Buca‟yla ilgili de cevap
vereceğim. ġimdi Tunç SOYER öyle veya böyle Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız, 4 milyon
600 bin kiĢiyi temsil ediyor, onun her ortama temsil edilmesi lazım. O Cumhuriyet Halk
Partisi‟nden seçilmiĢ olmasına rağmen, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanıdır. Çünkü artık o
Belediye BaĢkanlığı makamına oturduğu zaman siyasi kimliği biraz ikinci plana düĢüyor. Vali
dediğimiz arkadaĢımız, Vali bir Ģekliyle atanmıĢtır. Tamam, Devleti temsil etmektedir, ama seçilmiĢ
birinin, atanmıĢ birisinden bu Ģekilde izin talep etmesini falanda doğru bulmuyorum. Yani seçilmiĢ
bir insana her zaman saygı… Yani biz buradaki arkadaĢlarımızın çoğu seçilmiĢ. Ġkinci olarak da;
Ģimdi AK Parti‟de Ģöyle bir yanılgı var, evet sen Hükümetsin, “Ben yaptım, sen yapmadın.” O
Hükümetin her Ģeyinde biz de varız. Ben de o Grubu… ġu anda CumhurbaĢkanımız iktidarda, AK
Parti iktidarda, onların iktidarda olması beni oyunun dıĢına mı atıyor, sokağa mı atıyor? Biz… Bu
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Türkiye Cumhuriyeti‟nin CumhurbaĢkanıdır. Hamza DAĞ Türkiye Cumhuriyeti‟nin AK Parti
Milletvekilidir. Siz kanayan Buca‟da böyle bir yara var da, o yarayı sırf siyasi bir kimlik ve politik
bir malzeme yapıp, bize bir lütuf mu yaptınız? Evet, Buca‟nın ihtiyacıydı, o ihtiyacın, o cezaevinin
oradan kaldırılması lazımdı, bugüne kadar yapmamanız ayıp. Bugüne kadar kaç yıldır… Ben bildim
bileli Buca Cezaevi, ki çocukluğumuzun geçtiği bölgedir ġirinyer, yani devamlı sorundu.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sen Bucalı mısın?
TANER KAZANOĞLU: Evet. Babamın mezarı Buca‟da Sayın Hüsnü BOZTEPE... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam mı? Git Kaynaklar
Mezarlığında Ġbrahim KAZANOĞLU diye yazıyor, Yani hiç o konuda Ģeyimiz yok.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KAZANOĞLU…
TANER KAZANOĞLU: Yani Ģimdi sorunun özü Ģu, yani biz… Sanki bize lütuf yapıyor,
Hükümet bir Ģey yapıyor, “Ben yaptım.” Babalarının paralarıyla mı yapıyorlar? Senden benden
toplanan vergiyle yapıyorlar, böyle bir dünya yok.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.
TANER KAZANOĞLU: Tabii ki yardımcı olacaksınız.
HÜSNÜ BOZTEPE: Bunu kendi BaĢkanına söyle iki de bir diyor ki “Biz yaptık” diyor.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE…
TANER KAZANOĞLU: O da yanlıĢ, eğer o üslupla konuĢuyorsa o da yanlıĢ.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Taner…
TANER KAZANOĞLU: Ġzmir‟in daha hiç… TeĢekkür ediyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar bitirin, devam edin... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
TANER KAZANOĞLU: Bu kadar BaĢkan‟ım yani…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim sağ ol.
TANER KAZANOĞLU: ġimdi ben bakıyorum yani “Hep biz yaptık.” Yahu siz kimsiniz ağabey?
Biz yaptık. (3 dakika 8 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim.
ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan Buca Meclis Üyeleri…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, peki…
ÖZGÜR HIZAL: Biz de “Hep beraber yaptık.” diyelim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar. Fikret Bey buyurun. Değerli ArkadaĢlar,
Fikret Bey buyurun.
ÖZGÜR HIZAL: Sizin yapamadıklarınızı tabii ki biz yapıyoruz.
FĠKRET AKTAġ: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri saygıyla selamlıyorum sizleri.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü Bey, lütfen
dinler misiniz? Kıymetli BaĢkan‟ım, ben iki konu üzerine söz aldım, bunlardan bir tanesi hepimizin
içini acıtan, derin üzüntüye boğan Enes KARA kardeĢimin iç çığlığının bir türlü duyurulamaması ve
bunu ölümüyle, ölümüyle duyurmak durumda kalması, derin bir acı, ızdırap içerisinde kamuoyunu
da beni de… Bu üzüntüyü paylaĢmak istiyorum ve otoritenin hiçbir zaman eğitim aracı olarak
kullanılmamasını, ancak akademik olarak belki baĢarı sağlar ama asla huzurlu insanlar yetiĢtiremez
ve mutlaka bu derin sorunların, derin olarak yaĢayarak devamına neden olur, buna dikkat çekmek
istedim ve onun üzüntüsünü derin paylaĢtığımı ifade ediyorum. Diğer husus da; Buca‟da biraz önce
Özgür Bey ifade ettiler, Taner KardeĢim de söyledi; Buca Cezaevi‟nin taĢınma meselesi. Buca
Cezaevi‟ni evet Hükümetle Belediye iĢ birliği yaptılar ve oradan cezaevi kaldırılacak, bunun için de
AK Parti Grubuna da teĢekkür ediyorum, Ģey adına. Fakat burada esas önemli olan bir baĢka husus
var; AK Parti Grubundan da istediğimiz… Sorun Ģu; Buca‟da o büyüklükte bir yer yok kentin
ortasında, buranın tekrardan inĢaat alanı olarak kullanılmadan bir park alanı olarak… Ġster millet
bahçesi yapsınlar, isterse BüyükĢehir Belediyemiz burayı bir park alanı yapsın. Çünkü orası,
Hasanağa Bahçesi binlerce insana hizmet veriyor, daha bu tarafta yine konutların çok yoğun olduğu
bir alan, oranın da bir park olarak kalması Buca‟nın en az 100-150 yıllık bir dönemine imza atmak
demektir, bu konuda da arkadaĢların desteğine rica ediyoruz. Bu Buca için çok kıymetli, yani bir
baĢka cezaevi gidip, mekânsal cezaevi gelmesin oraya.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.
FĠKRET AKTAġ: Saygıyla selamlıyorum hepinizi. (2 dakika 9 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fikret Bey çok teĢekkür ederim. Evet, Ġbrahim Bey buyurun.
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ĠBRAHĠM ÖZKARA: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Basınımızın
Değerli Temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. ġimdi Salahattin BaĢkanımız bir konuĢma
yaptı, Salahattin ġAHĠN Gaziemir‟le ilgili Dilek ve Temennilerini anlattı. Ben de Ģunu söylemek
istiyorum, Merkezi Hükümetin daha önce de söylemlerinde var. “AK Parti‟nin İl Başkanlıkları gibi
davranıyor Valiler, Kaymakamlar.” demiĢtim. Aynen bu noktada iĢte Tunç BaĢkanı davet
etmemeleri…
ÖZGÜR HIZAL: Yahu Valilik yapmadı bunu…
ĠBRAHĠM ÖZKARA: Valilik yaptı veya yapmadı beni dinler misiniz? Lütfen, lütfen dinler
misiniz?
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġbrahim Bey, siz BaĢkana… (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika arkadaĢlar… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söylediniz, Sayın HIZAL
söylediniz, söylediniz bırakın Hatip… Ġbrahim Bey bana... Lütfen.
ĠBRAHĠM ÖZKARA: BaĢkan‟ım Ģimdi geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediyesi‟nde bir Meclis
Kararı aldık, oybirliğiyle bir karar aldık. Niçin aldık bu kararı? Ġçimizden bir arkadaĢı…
Davetliydik biz oraya Bulgaristan‟a, Bulgaristan Türklerinin DireniĢinin sembolü Türkhan Bebeğin
35. Yılını kutlayacaklardı, o kutlamaya bir davet aldık. Bu daveti gitmek için aramızda Tasarruf
Genelgesinden dolayı, hepimizin gidemeyeceğine göre içimizden temsilen bir arkadaĢı seçelim
dedik, Ġzel ArkadaĢımızı oybirliğiyle seçtik. YazıĢmaları yapıldı. Ne oldu arkadaĢlar biliyor
musunuz? Valilik izin vermedi. Valilik arkadaĢımızın oraya gitmesine izin vermedi.
SALONDAN: Covidden dolayı.
ĠBRAHĠM ÖZKARA: Covidden dolayı, sen kafana göre uydurma bunu. Her zaman aynı Ģekilde
yapıyorlar. Gri Pasaportla kendilerinin gönderdiği insanlar gelmediği için, potansiyel tehlike
gördüler herhalde Ġzel Hanım‟ı da, göndermediler. ġimdi arkadaĢlar, Gaziemir Belediyesi‟nde bizim
yaĢadığımız olayları burada da dile getirmiĢtim daha önce. Diğer ilçelerde de böyle bir talepler söz
konusu. “Mezarlık sorunumuz var.” demiĢtik. Hani arkadaĢlar diyorlar ya iĢte “Ankara‟ya
gidiyoruz, Ġzmir için Ģöyle çalıĢıyoruz, böyle çalıĢıyoruz.” Bornova‟da, Gaziemir‟de ve diğer
ilçelerde mezarlık sorunumuz var, mezarlık tahsisini biz Orman Ġl Müdürlüğüne yazdığımızda
tahsis olumlu karĢılandı, fakat ne hikmetse mezarlık tahsisi gerçekleĢmedi, „„Veremeyiz‟‟ dediler.
ġimdi bu ne biçim bir anlayıĢtır, nasıl bir bakıĢ açısıdır? Yani insanlar torpille mezar arıyorlar, acısı
düĢtüğü zaman bizi arıyorlar. Biliyorum ki kendilerini de arıyorlar. Yani bu kadar yanlı
bakacaksınız, bu kadar ön yargıyla bakacaksınız, ondan sonra geleceksiniz Ģurada çukur var, burada
bilmem ne var. Daha öncede söyledim, en büyük mahallemize okul yapılmadığını. Bunun bir tercih
meselesi olduğunu, burada defalarca konuĢtuk, dile getirdik, yani anlayıĢ bu. „„Cumhuriyet Halk
Partili Belediyeler başarılı olmasın, tahsisleri yapmayalım, onları zor durumda bırakalım.‟‟ Her
Ģeye rağmen, onlara rağmen biz ne gerekiyorsa yapacağız, bu çalıĢmaları biz yapacağız, biz
gerçekleĢtireceğiz. “Geliyor gelmekte olan.” Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (3 dakika 44 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim, teĢekkür ederim.
HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben konuĢayım.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE buyurun. Sırayla diğer arkadaĢlara söz
vereceğim arkadaĢlar. Bu arada kaç arkadaĢımız kaldı onu merak ediyorum? KÖKKILINÇ‟a en son
söz vereceğim. Murat Bey var, Saadet Hanım var. Tamam 2, bir de BOZTEPE, evet baĢka?
2 arkadaĢım, 2 arkadaĢım Sayın BOZTEPE, Hakan Bey 4, Cumhuriyet Halk Partisi Grup
Sözcüsüyle bitireceğim arkadaĢlar. Bakın söylüyorum Sayın BOZTEPE, Hakan Bey, Saadet Hanım,
Murat Bey ve Nilay Hanım‟la bitireceğim, Gündem DıĢı KonuĢmaları bunlarla bitireceğim,
buyurun BOZTEPE.
TANER KAZANOĞLU: Ama sataĢma olduğu için cevap hakkımız doğar.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem dıĢında doğmuyor arkadaĢlar, buyurun... (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yarına, yarına… Efendim?
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ali pardon. Ali
Bey‟e de, tamam peki. ArkadaĢlar bir daha söylüyorum; Sayın BOZTEPE, Ali Bey, Hakan Bey,
Saadet Hanım, Murat Bey ve Nilay Hanım‟la bitiriyorum. Tamam mı arkadaĢlar? Buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar
kürsüye çıkmamın sebebi gerçekten de yerimde konuĢmak zor oluyor, hele elinde evrak var ise.
ĠnĢallah 14-15 ay oldu deprem olalı, 2023-2024 yılına yakın kendi bir salonumuz olur, Toplantı
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Salonu, Meclis Salonu orada daha rahat ederiz. Yoksa buraya çıkmamın sebebi, baĢka da bir Ģey
değil, yerimde konuĢmak zor oluyor. Değerli ArkadaĢlar ilk önce Taner KardeĢim son
2-3 Meclistir konuĢmaya baĢladı, hoĢuma da gitti gerçekten de. “Hareket olan yerde bereket olur.”
Herhalde Ġstanbul‟a gelip gelirken bir yerde baĢına bir taĢ düĢmemiĢtir. Ġstanbul siyaseti yapıyor,
hakikatten de Ġstanbul siyaseti yapanlardan korkulur. GeçmiĢte çok uğraĢtık, Ġstanbul siyaseti
yapanlarla uğraĢmak hakikatten zor. O yüzden Taner‟in topa girmesi güzel, girerse hareket olur, hoĢ
geldin, Ġzmirli olmaya baĢlıyorsun yavaĢ yavaĢ. Evet, Meclisimizin bazı müzmin konuĢmacıları var,
Süre gelen konuĢmacılar. Bizim nasıl muhalefet edeceğimizi, neler söylememiz gerektiğini,
kendileri konuĢunca Türkiye‟nin, dünya‟nın, Ege‟nin bütün coğrafyanın her tarafına giriyorlar. Biz
ama asla Ġzmir‟in sınırlarının dıĢına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmayacağız da. Pazartesi günü
burada birçok Ģey konuĢtuk. Ben 100.000‟likte, 25.000‟liklerle ilgili Suphi Bey‟in konuĢmasından
sonra, sunumundan sonra, aynı sunumu daha önce yine yapmıĢtı Suphi Bey, o zaman da teĢekkür
etmiĢtik. Fakat Değerli ArkadaĢlar sonra kürsüden çıkınca unuttum söylemeyi ama hemen
Menderes ile, Menderes ile mandalina bahçeleriyle ilgili baktık, Görece, Cumhuriyet, Hürriyet ve
KasımpaĢa Mahalle sınırları içindeki tamamen mandalina bahçeleri olan bir plan değiĢikliği
önerisinin Ek Gündemle geldiğini gördük. Komisyonumuz da bakacağız, daha önce oybirliğiyle
reddetmiĢtik. Ama bu ısrar niye? Onu da bilmiĢ değilim. Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı bu
ısrarında devam ediyor, bakalım. Yine Taner Bey bir Ģey daha sordu bağırarak. Dedi ki;
“AK Parti‟nin içinde çok dedi, Rotary Kulübü Üyesi var.” Vallahi bizde ben kimseyi bilmiyorum,
Fikret Ağabey belki olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi‟nden kimin olduğunu, kimin eĢlerinin
olduğunu, kimin hepsini yaptığını biliyoruz, hayırlı olsun. Ayıp bir Ģey de değil, doğru bir Ģey de,
bunlara devam etsinler. ġimdi yine demin “muhalefet” derken, tabii ki sizlerin, bizim nasıl
muhalefet edeceğimizi Gündeme devamlı getirdikten sonra… Artık kendi yanınızdaki, ben
sevmiyorum o “YandaĢ, candaĢ gazetecilik” kelimelerini, size yakın olan, daha doğrusu Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi‟nin Ģirketlerinden geçinen bir gazeteci arkadaĢımız, özellikle benim
“Ġzmir‟de, BüyükĢehir‟de çok sert muhalefet yaptığımı fakat Çiğli‟de yapmadığımı…”
Oysa o arkadaĢımız tabii devamlı sadece BüyükĢehir‟i takip ettiği için, orada mesela 2019 yılında
130 sayfaya yakın bir muhalefet Ģerhi yazdığımı bilmiyor ve o muhalefet Ģerhinde de,
o arkadaĢımızın bu bir tane faturası, Ģu faturayı da ben Denetim Komisyonuna koymamıĢtım. Niye?
Çünkü gerçekten de ben Ġzmir‟de, bu ikinci gazeteci oluyor. Yani gazeteciler hakkında konuĢtuğum
ikinci gazeteci oluyor bu arkadaĢ, tanımıyorum, elini sıkmıĢlığım yok. Ġzmir‟e geldiği zaman,
Ġzmir‟de yediği balığın, marulun, salatanın daha artığı Çiğli Sasalı Arıtma‟ya varmamıĢ bir
arkadaĢımız. Bu arkadaĢımız çok da ciddi bir fatura kesmiĢ, 2019 yılında 81 bin lira. Bu bir tanesi
ve ben bunu Denetim Komisyonuna yazmadım, koymadım. Dedim ki; yer almasın, destek vermeli
ve bunu da… Çünkü biz raporu Belediye BaĢkanına yazdığımız için, Belediye BaĢkanına söyledim,
kendisi de teĢekkür etti… Peki bu arkadaĢımız bir gazete çıkarıyor, bayilerde 25-30 tane satılıyor
toplam, çıkan sayı 25-30. Peki kime satıyor gazeteleri? Ve Türkiye‟nin en pahalı gazetesi, 2,5 lira.
Cumhuriyet kaç para Ģu anda arkadaĢlar? Ben son zamandır almadım, herhalde o da 2,5 lira.
(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 3 lira mı oldu?
Tamam, teĢekkür ederim.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem DıĢı konuĢuyoruz arkadaĢlar.
HÜSNÜ BOZTEPE: ĠZDOĞA, ĠZBETON, Grand Plaza… Demin Grand Plaza‟dan bahsettik
Değerli ArkadaĢlar, bütün günlük bastığı gazeteleri Değerli ArkadaĢlar ve Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟nin birçok tanıtımını yapan arkadaĢımız, Belediye‟nin Ģirketlerine gazeteleri veriyor ve
Türkiye‟nin en pahalı gazetesi, Cumhuriyet‟ten sonraymıĢ 2,5 lira. Peki bu arkadaĢımız ne yapıyor
baĢka? Bize muhalefet yapmasını söyleyen, benim üzerimden Çiğli‟de ondan sonra bir daha fatura
kesemeyince sanırım… Yani biz orada kavga çıkaralım, onun içinde kendisi herhalde kafasında bir
Ģeyler vardır. Seferihisar‟a test kiti satıyor gazeteci arkadaĢ, Selçuk‟a dezenfektan satıyor, Selçuk‟ta
tiyatro buluĢmalarını yapıyor ve Değerli ArkadaĢlar, bu arkadaĢımız bu iĢleri yapmaya devam
ediyor. Etsin hiç bir Ģey demiyorum ama bize nasıl muhalefet yapacağımızı, nerede ne
konuĢacağımızı hiç aklından bile geçirmesin, demin de söylediğim gibi bu arkadaĢımız Ġzmir‟e
geldiği zaman Ġzmir‟de yediği çipuranın, levreğin daha Sasalı Arıtma‟ya varmadığını da
söyleyelim. Değerli ArkadaĢlar…
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Kültür sanat…
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bitiriyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özür dilerim. Sayın BOZTEPE…
HÜSNÜ BOZTEPE: Bu konuyu bitiriyorum. Sayın BaĢkan‟ım 1-2 cümle daha söyleyeyim,
kapatıyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam buyurun.
HÜSNÜ BOZTEPE: Ben… Demin BaĢkan‟ım söylerken Organize Sanayi Bölgesi olumsuzluğu
sakın ola tarımla ilgili olunca bizim Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizde tarımla ilgili çalıĢmalar
devamlı var. “Hani bir kooperatifçi falan araya girip de bu olumsuz raporu vermiĢ olmasın.” diye
aklımda geçirdim, bir Meclis duysun diye söylüyorum da ondan dolayı. Ben gerçekten bu Meclis‟te
Cenap Bey‟in konuĢmalarını hep beğenmiĢimdir. Bugün Cenap Ağabey de bazı konuları yanlıĢ
anladı sanıyorum. Nilay Hanım, gerçekten yapmayın artık çok laf kalabalığı yapıyorsunuz bazen,
üzüyorsunuz bizi. Bakın birçok Ģey de dediniz ki; “Burada zimmet çıkmaz.” Hepsinde zimmet çıktı.
Bu arkadaĢlarımıza da yazık ve bu arkadaĢlar burada demin doğru karar aldınız sanırım Kemal
Ağabey o kararı aldırttı. Biz 2009-2020 yılı arasındaki bütün verdiğimiz kararlar öyleydi. Madalya
verdik, altın verdik, para verdik, öyle değil mi Kemal Ağabey? Beraberdik. Bunların hepsini de
oybirliği yaptık. Ama içinde 500 kiĢilik, 1000 kiĢilik yemekler Ģunlar bunlar yoktu, hatta bırakın
yemeği, yemeği Grand Plaza yapsın, Grand Plaza‟ya yaptırmıyoruz, dıĢarıda bir tane Ģirkete
yaptırıyoruz arkadaĢlar. Bunları yapmayın bari ve fiyatları uçuk fiyatlar. Değerli ArkadaĢlar,
hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biz burada, bu Meclis‟te, AK Parti Grubu, Cumhur Ġttifakı olarak
devamlı Ġzmir‟i, sadece Ġzmir‟in sınırlarını konuĢacağız hiç dıĢına çıkmayacağız. Hepinizi sevgiyle
selamlıyorum, sağ olun. (8 dakika 19 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederiz Sayın BOZTEPE. Sayın GÖNEN buyurun.
Sayın GÖNEN buyurun.
ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri Çok Kıymetli Hazırun, hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlarım. Öncelikle Rotary Kulübü‟nün gerçekleĢtireceği sanat etkinliğiyle ilgili konular
tartıĢılırken Bülent Bey tarafından AK Parti‟nin sanat düĢmanlığıyla ilgili bir tabir ima edildiğini
gördüm, tabii buna çok üzüldük. AK Parti‟nin sanata dair ne yaptığını bence söylemlerle değil,
icraatlarla bakmak lazım, diye düĢünüyorum. Gerçekten biliyorsunuz Ġstanbul‟da meĢhur bir
Atatürk Kültür Merkezi vardı. Bu merkezi yıllardan beri biz yenileyelim istedik, yeniden yapalım
istedik, Ġstanbul‟a yakıĢmadığını söyledik ama bize her defasında, her harekete geçtiğimizde;
“Burayı yıkacaklar, yapmayacaklar” diye çok ciddi eleĢtiriler geldi ama biz o binayı yıktık ve yerine
2, yerine 2,5 yılda pırıl pırıl bir kültür merkezi yaptık, göğsümüzün gururla ismini anabileceğimiz
güzel bir merkez oldu. Senfoni, Londra Senfoni Orkestrası bildiğiniz üzere 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı‟nda geldi, orada konser verdi ve böyle bir sanat merkezinde bu konserin verilmesi de çok
önemliydi. Biliyorsunuz çok büyük bir merkez, yaklaĢık 96 bin metrekare kapalı alanı var, 49 bin
metrekare de opera için ayrılmıĢ bir alan var 96 bin metrekarenin içinde. Bu AK Parti‟nin sanata
yaklaĢımını göstermesi anlamında somut bir yapılmıĢ bir icraattır bu. Söylemlerle değil, yapılan
icraatlara bakmak lazım. AK Parti Hükümetleri her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmuĢtur,
bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Diğer taraftan Ġbrahim Bey‟in mezarlıklarla ilgili
konuĢmasına istinaden bir açıklama getirme ihtiyacı hissettim. Gerçekten Ġbrahim Bey haklı, birçok
BüyükĢehir Belediyemizin ilçe, ilçelerinin birçoğunda mezarlıklarla ilgili sıkıntılarımız var. Bizde
de Gaziemir Mezarlığı doldu, Görece öyle doldu, Tınazlı‟da çok az bir yer kalmıĢtı, belki orası da
kapanmak üzere… Sarnıç‟ta yer yok. Burada yeni bir mezarlık kazandırılması anlamında gerçekten
BüyükĢehir… Milletvekillerimiz gerekli giriĢimlerde bulundular, çalıĢmalar devam ediyor, umarım
yakında Gaziemir‟imizin yeni bir mezarlığa kavuĢması noktasında sonuç alacağımızı umuyorum.
Diğer taraftan bizim de yaĢadığımız bir sıkıntı oldu, bir definle ilgili olarak. Mezarlık müdürüyle bir
görüĢmemiz oldu, geçtiğimiz Cuma‟ydı ve muhtemelen Pazartesi günü Kırıklar‟da yeni bir
mezarlık alanının hazırlandığını ve faaliyete geçeceğini bize ifade etti. Bunu da paylaĢmak ihtiyacı
hissettim, teĢekkür ederim, iyi akĢamlar diliyorum. (3 dakika 02 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki Ali Bey çok teĢekkür ediyorum. Hakan Bey buyurun, Hakan
Bey buyurun.
HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Çok Değerli Ġzmirliler, tekrar hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum. ġimdi bir, burada tabii ki Meclis Üyeleri hep kendi bildiği doğrultusunda
konuĢuyor ama bir Ģeyleri düzeltmek gerekiyor bazen, o yüzden ikinci defa söz aldım çok da arzu
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etmiyordum. Bir arkadaĢımızın gri pasaportunu Vali‟nin vermemesinden kaynaklı yurt dıĢı çıkıĢı
için ama bu ülke, ülkemizde pasaportun verilme Ģekli vardır. “Gri Pasaport” dediğiniz Ģey, görev
pasaportudur. Yani bir görev için üç günlük, beĢ günlük verilebilecek olan bir süreyi kapsar. Normal
memurların derecesine göre aldığı yeĢil pasaport vardır, diplomatik pasaport vardır ve normal bizim
gibi vatandaĢların kullandığı kırmızı kaplı normal pasaport vardır, gidersiniz, vizenizi alırsınız,
istediğiniz yere gidersiniz. ġimdi açık ve net söyleyeyim; yani o ifadede hani Gri Pasaportu
vermemesinden kaynaklı bir sıkıntı beni hiç ilgilendirmiyordu ama anlayıĢ bu, zihniyet bu, bu
yüzden bize verilmiyor, izin verilmiyor söylemi son derece yanlıĢ, son derece yerine oturmayan bir
söylem. ġöyle ifade edeyim; yani biz geçtiğimiz yıl muhtarlarımızı bir plan dâhilinde dedik ki; “Ulu
Önder ATATÜRK‟ümüzün Selanik‟teki evine üç günlük bir program yaptık, oraya götürelim.”
dedik. Biz de Aliağa Belediyesi olarak Valiliğe eĢleriyle beraber muhtarlarımızı götürebilmek için
Gri Pasaporta baĢvurduk. Yani her muhtarda pasaport yoktu, orası da Avrupa Birliği sınırları
içerisinde olduğu için bir Avrupa vizesi gerekiyor idi. Valilik bizim bu organizasyonda, o Gri
Pasaportları vermedi, maalesef geçtiğimiz dönemde Gri Pasaportlarla ilgili bazı kamu kuruluĢlarını,
Belediyelerin diyelim, birtakım suistimalleri oldu, Gri Pasaportun verilme Ģekli de Vali‟nin
onayında… Bu konuda imtinada bulunmuĢ olabilir ve Gri Pasaport vermeme konusunda sıkıntı
yaĢanmaması için böyle bir uygulamaya gitmiĢ olabilir. Yoksa yurt dıĢına çıkıĢ izni için belli
görevlerin dıĢındaki kiĢiler hariç, vatandaĢlar hariç benim pasaportum arabamın torpido gözünde,
buradan havaalanına giderim, istediğim yere uçarım, kimseden izin almak zorunda değilim. Ben
çünkü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢıyım. Vizemin olduğu her yere kimseden izin almadan,
eĢim hariç bunu da söyleyeyim, istediğim yere giderim. O yüzden bir yanlıĢ anlaĢılmanın önüne
geçmek için söz aldım, teĢekkür ediyorum. (2 dakika 58 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ediyorum. Saadet Hanım, buyurun. Mikrofonu
alabilir miyiz Saadet Hanım? Buyurun.
SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli ArkadaĢlarım, ben sözlerimi bir hastalıkla ilgili
bilgi vermekle baĢlayacağım. Toplumda Çölyak Hastalığı diye bilinen glüten içeriği olan buğday,
arpa ya da yulaf gibi hububatların kullanıldığında yapılan ürünleri tüketen vatandaĢların bir ince
bağırsak sindirim sistemindeki rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık çocuk doğumundan 1 yaĢından sonra
normal beslenmeye baĢlamasıyla birlikte ömür boyu sürer ve çölyak hastaları glütensiz ürün
tüketmek durumundadırlar ömür boyu. Bu da, bu vatandaĢlarımız için tabii ki büyük önemli bir
unsur, çünkü ekmek sonuçta hepimizin üç öğün tükettiği bir ekmeği onlar glütensiz olarak ulaĢmak
durumundalar ve bunun üretimi çok kısıtlı ya Sosyal Belediyecilik adına bir Belediye bunu üretecek
ya da bakacaksınız internette ya da diğer Ģeylerde satıĢ noktalarında 280 gramı 25 liradan baĢlayan
450-500 gramı 50 liraya 60 liraya gelen glütensiz ekmek alacaksınız, onu birkaç gün tüketeceksiniz,
tekrar alacaksınız. Sözlerime tabii neden buradan baĢladığımı siz de düĢündünüz, sonuçta Özgür
Bey belki orada rastgele bir örnek vermek istedi ama glütensiz ekmek örneği verdi ve 4 lira dedi, 4
lira 450 gram glütensiz ekmek. Normal ekmek 230 gram 2,5 lira yani bir normal ekmek ücretinde
glütensiz ekmek üretiyor kent, Kent Ekmek fabrikamız. Bu konu… Ben çok bu konuda
vatandaĢlarımızla iĢim gereği, geçmiĢteki iĢim gereği çok karĢılaĢtım ve bunun teĢekkürünü de çok
aldım ayrıca BüyükĢehir Belediyesi yine Grand Plaza aracılığıyla bu ekmeği ekonomik olarak elde
edemeyen, alım sıkıntısı çeken vatandaĢlarımıza da gönderiyor ücretsiz olarak. Bu nedenle ben
Kent A.ġ‟ye, Kent Ekmeğe çok teĢekkür ediyorum ve Grand Plaza‟ya. (2 dakika 32 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Saadet Hanım çok teĢekkür ediyorum, Murat Bey. Buyurun
Murat Bey.
MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bunu
konuĢmayacaktım ama hani söylediler ben de onu söyleyeyim yani. Hüsnü Bey‟in bazen yaptığı
polemikleri biliyoruz, görüyorum ama ima ettiği çirkin sözü bu Meclis kürsüsünden dile getirmesini
yakıĢıksız buluyorum, onun için de yakıĢıksız. Yani Sasalı Arıtma‟yla ilgili imasının ne olduğunu
buradaki herkes anladı, bu Meclis kürsüsüne yakıĢmaz böyle sözler. Ġkincisi… (Salondan ses
kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Murat Bey buyurun, Murat Bey buyurun.
MURAT AYDIN: Peki, sözümü geri alıyorum Hüsnü Bey‟e yakıĢmıĢ, itiraz ettiğine göre...
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Murat Bey.
MURAT AYDIN: KiĢisel bir meselesini bu tonla buraya dile getirmesi yakıĢmamıĢtır. (Salondan
ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. Buyurun.
(Salondan
ses
kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hüsnü Bey, Hüsnü Bey, Hüsnü Bey… Murat
Bey devam edin, Murat Bey devam edin.
MURAT AYDIN: Hüsnü Bey kendisine, Hüsnü Bey kendisine yapılan her benzetme…
Benzetmelerden hoĢlanmıyor onu anladım yani süt dökmüĢ kedi benzetmesinden de hoĢlanmamıĢ
belli ki, hoĢlanmaya da bilir saygı duyarım ama bunu bu Meclis kürsüsünde ima ettiği çirkin sözle
dile getirmesini yakıĢıksız bulduğumu söyledim, söylediğim bundan ibarettir.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam buyurun.
MURAT AYDIN: Ġkincisi Ģu… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Ben anladım efendim, siz de… Buradaki pek çok, pek çok kiĢi anladı bunu, çok
yakıĢıksız bulduğumu söylemek istedim sadece. Asıl konuĢmak istediğim konu Ģu; Erhan Bey‟e
teĢekkür ederim, kendisi burada mı, gitti mi bilmiyorum.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: GitmiĢ.
MURAT AYDIN: Bizimle, yani Cumhuriyet Halk Partisi‟yle kendi partilerinin arasındaki ideolojik
farkı, dünyaya bakıĢ açısını ancak bu kadar güzel özetleyebilirdi. Dediler ki; bu sektörde iĢçi
maliyetleri %17‟dir, siz %40 civarında, %47 civarında iĢçi maliyeti yapıyorsunuz. Verdiği rakam
doğru mu bilmiyorum rakam üzerinden söylemiyorum ama kendisi söylediğine göre herhalde
doğrudur. Değerli ArkadaĢlar Cumhuriyet Halk Partisi ve savunduğu sosyal demokrasi, iĢçinin
hakkını bitamam vermek üzerine kurulmuĢtur. Biz hiç kimseyi kölelik ücretleriyle, açlık sınırının
altındaki ücretlerle sendikasız, izinsiz, toplu sözleĢmesiz fazla mesai ücreti ödemeden ve sigortasız
çalıĢtırmayız. Kendileri… Yasak olan bu ülkedeki toplam çalıĢan sayısıyla, ülkenin normal nüfus
sayısını oranına bakarlarsa kaç kiĢinin kayıt dıĢı çalıĢtığını herkes görür. O yüzden bizim
Ģirketlerimizin iĢçi maliyetleri yüksektir, bundan gurur duyarız.
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan
sesler ve sözler.) Buyurun, devam edin Murat Bey... (Salondan ses kayıtlarında
anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)
MURAT AYDIN: Dinlemek bir sabır iĢi tabii. Bir Ģeyi yüksek tonla söylediğiniz zaman haklı
olmak anlamına gelmiyor, gayet basit ve doğru bir tonla konuĢmaya çalıĢıyorum. Biz Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi‟ni yöneten Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı iĢçilerini kölelik ücretleriyle
çalıĢtırmaz, iĢçilerini sigortasız çalıĢtırmaz, sendikasız ve toplu sözleĢmesiz çalıĢtırmaz. 12 saat
çalıĢtırdığı iĢçiyi, 6 saat gösterip sigorta primini eksik ödemez. Bu bizim iĢçi maliyetimizi
yükseltirse yükseltir, bundan hiç gocunmayız. ġimdi bir iĢletmenin, hele hele hizmet sektöründe
çalıĢan bir iĢletmenin 100 liralık maliyetinin sadece 17 lirası iĢçi ücretiyse orada kölelik düzeni var
demektir. Bunu gelip bu Meclis‟te Cumhuriyet Halk Partisi‟nin yönettiği Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‟ne tavsiye etmesinler, biz bunu yapmayız, yapmayacağız. Bugün açlık sınırının,
yoksulluk sınırının ne rakamda olduğunu asgari ücret rakamlarının ne olduğunu hepimiz görüyoruz.
Bugün Türkiye‟de çalıĢanların %10‟nun… %5‟i civarında çalıĢan sendikalı. Bugün kamudaki sözde
toplu sözleĢme düzenini bir kenara bırakırsak, çalıĢanların çok büyük oranı %70 küsurlar
80 küsurlara oranı toplu sözleĢme düzeninin dıĢındadır, biz bu düzeni değiĢtirmeye çalıĢıyoruz iĢte.
O yüzden bu yerel yönetimde, iktidarda olduğumuz yerel yönetimde tam da bu düzeni değiĢtirmeye
çalıĢıyoruz. O yüzden kendisine bizim tam da yapmak istediğimiz Ģeyi bu Ģekilde vurguladığı için
aramızdaki sınıfsal, ideolojik yaklaĢımı, iĢçi haklarına bakıĢ açımızı ortaya koyduğu için
Ģükranlarımı sunarım, teĢekkürler. (5 dakika 04 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın AYDIN teĢekkür ederim, buyurun Nilay Hanım.
NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, Sayın BaĢkan‟ım yine pek çok arkadaĢımız söz aldı ve pek çok
değerli konulara iĢaret ettiler. Ben önce Hüsnü Bey‟den baĢlayayım aslında. Gerçekten de
yakıĢtırayım mı, yakıĢtıramayayım mı ben de artık kararsızım. Çünkü dedi ki; “Yani laf kalabalığı
yapıyorsunuz, iĢte bu Meclise yine zimmet çıkacak.” 3 yıldır biz burada hizmet ediyoruz, yani 3
yıldır Belediye Meclis Üyelerimize çıkmıĢ bir zimmet henüz yok. Muhtarlarımıza ücretsiz ulaĢımla
ilgili bir çalıĢma yapmıĢtık, ilk çalıĢmada tüm Meclis Üyelerimizle beraber çalıĢmıĢtık, daha sonra
sisteme uyarlamak adına yeni bir çalıĢma daha gelmiĢti. Bununla ilgili SayıĢtay‟ın bir eleĢtirisi
olmuĢtu, biz de bunu tekrar iptal ettik ve ilk Kararımıza geri dönmüĢtük, ben de bizzat hukukçu
olarak o çalıĢmaların içindeydim. Dolayısıyla bizim Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisimize çıkmıĢ
bugüne kadar baĢkaca hiçbir zimmet yok, hiç zimmet yok, bir kere burada ben bu düzeltmeyi
yapmak istiyorum. Bu bir haksız itham, gerçek dıĢı bir itham olarak değerlendiriyorum bir hukukçu
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olarak. Ġkincisi “Laf kalabalığı yapmak” demek ne demek? Bu da bir saygısızlık… Ben bu tür
üsluptan da vazgeçmesi gerektiğini düĢünüyorum. Çünkü bu bütün Meclisi geriyor, yani bütün
arkadaĢlarımız için de aynı Ģey geçerli. Dolayısıyla Hüsnü Bey‟le ilgili söyleyeceğim Ģeyler bunlar.
Bergama Organize Sanayi Bölgesi‟yle ilgili zaten bir Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nden görüĢ
sorulmuĢ, yazılı olarak da bu konuda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi görüĢünü ifade etmiĢ, burada da
yapmıĢ olduğu Ģey resmi bir tasarruf. Ankara seyahatiyle ilgili bir, BaĢkan‟ımızın Taner Bey‟in son
derece açık bir Ģekilde yanıtladı zaten. Umuyorum ki, bundan sonraki bu tür organizasyonlarda, bu
Ģehrin seçilmiĢ BaĢkan‟ı da bu tür organizasyonlara davet edilsin, Sayın Valimizle birlikte
Milletvekillerimizle, Oda BaĢkanlarımızla birlikte Ankara‟da, Ġzmir‟in sorunlarını görüĢsün. Ben
baĢka bir Ģey söylemek istiyorum Ali Bey… Pardon bir Ģey daha, bir eleĢtiriye daha cevap vereyim;
az önce bürokratlarımıza da sorduk; “Halkın Bakkalıyla ilgili yapılan alımlarda, internet üzerindeki
alımlarda kargo ücretleri nedir, doğru mudur?” iddiaları noktasında. Onlardan gelen yanıt PTT
Kargoyla çalıĢıyorlarmıĢ, isterlerse PTT kargo ücretleri neden böyle? PTT Genel Müdürlüğüne
sorsun AK Partili Meclis Üyelerimiz. Benim asıl söz almaktaki amacım Ģuydu; Ali Bey de çok
güzel söyledi aslında. Ġstanbul‟da Atatürk Kültür Merkezi‟ni nasıl kazandıysak, buna bütün Türkiye
olarak, Ġzmir olarak da Ġstanbul‟daki bir Kültür Merkezi için büyük bir mutluluk duyduk. Bugün
basında da tartıĢılıyor, Ġzmir‟de Ege Üniversitesi‟ndeki Atatürk Kültür Merkezi Resim Heykel Sergi
Salonu‟yla ilgili de amacı dıĢında kullanılacağına dair ve Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü‟ne 5 yıllığına
tahsis edileceğine dair, basında haberler yer aldı. Bunun üzerine Mimarlar Odası bir açıklama yaptı.
'Bir kültür merkezinin amacı dıĢında hiçbir Ģekilde tadilata konu olmayacağına dair bir açıklama
yaptı. Ben de burada tüm Meclis Üyelerimizin, tüm partilere mensup Meclis Üyelerimizin Atatürk
Kültür Merkezi‟ne sahip çıkmasını istiyorum. Ġl Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyacı baĢka
taĢınmazlarla mutlaka karĢılanabilir ama Konak bir prestij merkezidir, Kemeraltı, Kadifekale‟den
baĢlayıp, Bahribaba Parkı‟nı dolaĢıp, Konak Pier‟le sonlanıp, içinde Atatürk Kültür Merkezini de
alan, Sabancı Kültür Merkezi‟nin de olduğu bir alandır, bu alanı biz Resmi Kurumlarla ne
olursunuz doldurmayalım, lütfen hepimiz Atatürk Kültür Merkezi‟ne sahip çıkalım. 1980 senesinde
açılmıĢ, 42 yıldır Ġzmir‟in kent belleğinin, Ġzmir‟in sembollerinden birisidir. Eminim hepimiz orada
çok fazla oyun seyrettik, çok fazla konser seyrettik, bugün Ġzmir‟le ilgili benim en çok içimi acıtan
haberlerden birisi bu oldu. Lütfen Sayın Valimizden de rica ediyoruz, AK Partili Meclis
Üyelerimizden, Cumhur Ġttifakı‟nın Meclis Üyelerinden de rica ediyoruz, burasını kültür merkezi
olarak koruyalım. Çünkü hiç kolay değil kültür merkezi kurmak, tesis etmek, inĢa etmek, açmak.
ATATÜRK‟ün de bir sözü var biliyorsunuz, yani kültür sanat son derece önemli. “Sanat; Milletin
hayat damarlarından biridir, kesilirse yaĢayamaz.” mealinde bir sözü vardır. Dolayısıyla ben bunları
ifade etmek istedim, çok teĢekkür ediyorum. (4 dakika 43 saniye)
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın Grup Sözcüsüne de çok teĢekkür ediyorum. Değerli
ArkadaĢlar, bugünkü Meclis Toplantımızı gayet verimli ve seviyeli bir Ģekilde sonuçlandıracağız.
Ama benim Meclis BaĢkan Vekili olarak hepinize ve Ġzmir Kamuoyuna, kayıtlara da not düĢmesi
adına bir küçük hususu dile getirmek isterim. Sayın HIZAL‟ın dile getirdiği bu Ticaret Odası,
Sanayi Odası, AK Partili ArkadaĢlarımızın ve Sayın Valimizin de içinde olan Ankara Programıyla
ilgili olarak bu programın, davetinin Sanayi ve Ticaret Odası tarafından organizasyonu düzenlenmiĢ
olması, Sayın HIZAL‟ın ortaya koyduğu gerekçeleri ortadan kaldırmaz yani doğrudur, onlar
yapmıĢtır, hiçbir itirazım yok. Sayın BaĢkanımız zaten; “O yaptı, bu yaptı.” demedi, bir sitemini
dile getirdi. Mesele Ģu, mesele Ģu; tabii ki Sayın Valimizle, Sayın Belediye BaĢkanımızın, Sayın
Tunç SOYER‟in iliĢkileri son derece gayet iyi ve Ġzmir menfaatleri ve Ġzmir‟i ilgilendiren iĢler
konusunda, kriz anlarında da en baĢta olmak üzere bütün süreçlerde gayet uyumlu bir Ģekilde bir
çalıĢma yürütülüyor. Birbirlerinin sorumluluk alanları da farklı farklı ve o sorumluluk alanlarındaki
görevlerinin, sorumluluklarının gereği olarak da bir iliĢki yürütüyorlar. Fakat Ģu söze katılmak
mümkün değil mesela, böyle bir örnek veriliyor. Bir de yurt dıĢına giderken Sayın Valimizi niye
davet etmiyor? Görev alanıyla ilgili bir Ģey değil ki o. Peki, ĠçiĢleri Bakanlığı toplantısında Sayın
Valimiz giderken Sayın Tunç SOYER‟i davet eder mi? Etmez, etse absürt olur zaten, gerek yok.
Ama eğer HIZAL, Ġzmir‟in meseleleri orada konuĢulmak üzere gidilmedi, aslında Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesini ki, böyle bir Ģey söylenemez, ilgilendirmeyen meseleleri biz gittik konuĢtuk, derse
hani tevil ettirilebilir ama inandırıcı olmaz. Yani bal gibi Ġzmir‟in meseleleri orada konuĢuldu,
konuĢulsun zaten bir sıkıntı yok, orada bir sıkıntı yok ama kendisi de AK Parti‟yi temsil eden Grup
BaĢkan Vekili olarak seçilmiĢ, Ġzmir‟in oylarıyla seçilmiĢ bir arkadaĢımız olarak, Ġzmir BüyükĢehir
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Belediye BaĢkanı‟nın orada, orada eğer davet Sanayi Ticaret Odası‟ndan gelmemiĢ olsa dahi,
gelmemiĢ olsa… Velev ki gelmemiĢ olsun yani. Yahu orada arkadaĢ, “BüyükĢehir Belediye
BaĢkanımız niye yok? Neden yok?” diye sormasını da ben beklerdim yani orada bulunan
arkadaĢlarımız. Bu bir BaĢkan‟ımızın sitemiydi. Yürekten gelen, içten gelen bir sitemiydi ve haklı
bir sitemdi Değerli ArkadaĢlar. Hani ortak akıl diyoruz ya, hani samimiyet diyoruz ya, bunu
gösterebileceğimiz bir fırsat vardı orada. Yahu Sanayi Odası, yahu Ticaret Odası arkadaĢ, “Tamam
yaptınız ama unuttunuz galiba pardon.” denebilseydi, zaten Sayın BaĢkanımız da bunları
söylememiĢ olacaktı, bunları da konuĢmamıĢ olacaktık, teĢekkür ediyoruz.
V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLĠS ÜYELERĠMĠZĠN MAZERETLERĠNĠN
GÖRÜġÜLMESĠ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerimizin Mazeretlerinin
görüĢülmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: III. BirleĢim 13 Ocak yani yarın PerĢembe günü saat:18.00‟de
yine buradaki Salonda yapılacaktır. TeĢekkür ederim arkadaĢlar, sağ olun.
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