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 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur kadro ihdası ve boĢ 

kadro derece değiĢikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerinin incelenerek karara bağlanması 

hususunun görüĢülmesi. (ESHOT-Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.24292/E.222876) 

 

 2. Merkezi Ġstanbul‟da bulunan Türkiye Kalite Derneği (KALDER)‟ne üye olunabilmesi, üyelik konusunda 

gerekli iĢlemlerin yapılabilmesi ile ilgili ESHOT Genel Müdürü Erhan BEY adına yetki verilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (ESHOT-Kalite ve Kur.Gel.Dai.BĢk.E.24580/E.222930) 

 

 3. Konak ilçesi, Tan Mahallesinde, tapunun 119 ada, 4 numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Konak 

Belediyesine ait tarihi Alanyalı Konağının, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından "KurtuluĢumuzun 100. 

Yılı Anı Evi" olarak kullanılmasına yönelik, Emlak Dairesi BaĢkanlığı ve 1. Hukuk MüĢavirliğinin görüĢleri 

doğrultusunda, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Konak Belediye BaĢkanlığı arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Kent Tar. ve Tan.Dai.BĢk.E.223292) 

 

 4. Konak Belediye Meclisinin; Konak ilçe Belediyesince diğer ilçelerle komĢuluk iliĢkisi bulunmayan kendi 

iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiĢ olup; belirlenen bu 

sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 04/06/2021 tarihli ve 108 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 

13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüĢülmesi. (Harita ve Cbs Dai.BĢk.E.218397) 

  

 5. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 2021 yılı içinde yapılması 

planlanan “Selçuk Belediyesi Kent Ġçi Parke TaĢ DöĢemesi ve Bordür Yapım ĠĢi” için 03.8.6.01 bütçe koduna 

aĢağıda belirtildiği Ģekilde toplam 6.500.000,00-TL Ek Ödenek verilmesi ile mülkiyetindeki her türlü 

gayrimenkulü Ġller Bankası A.ġ.‟ye ipotek vermeye, Selçuk Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını 

Ġller Bankası A.ġ.‟ye terhin ve temlik etmeye, Selçuk Belediyesine ait her türlü ticari iĢletmeyi Ġller Bankası 

A.ġ.‟ye rehin vermeye, Ġller Bankası A.ġ.‟nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü 

değiĢiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koĢulların yerine 

getirilmesi kaydıyla krediye konu iĢle ilgili her türlü iĢlemi yapmaya Belediye BaĢkanı Filiz CERĠTOĞLU 

SENGEL‟in yetkilendirilmesi hususuna yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 2021-0084 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.216754) 

 

 6. Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26/04/2021 – 

25/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına; 

KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığının 25/05/2021 tarihli 2313/4136 sayılı ve 28/05/2021 tarihli 2381/4259 

sayılı yazıları ile yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216657) 

 

 7. Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26/04/2021 – 

25/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına;  

Bedri ġENER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216659) 
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 8. Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26/04/2021 – 

25/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Ören Merkez YerleĢimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planına; 

Tamer ġENAY, Rasim ġENAY, Veli ġENAY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.216658) 

 

 9. ÖdemiĢ ilçesi, Orhangazi Mahallesi, 207 ve 208 parsellerde "Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı 

Üretim Tesisi Alanı" (GüneĢ Enerjisi Santrali) olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi ile ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun 

görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.213230) 

 

 10. Bayındır ilçesi, Yakapınar Mahallesi, 132 ada, 82 parselin 3.48 ha'lık kısmının "Enerji Üretim Alanı 

(GüneĢ Enerji Santrali)" olarak belirlenmesi yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile Bayındır 

Belediye Meclisinin 09/04/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216861) 

 

 11. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yalı Mahallesi, 

1391 ada, 3 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.215267) 

 

 12. Aliağa Belediye Meclisinin; Aliağa ilçesi genelinde yeni yapılacak olan yapı baĢvurularında; önergede 

yer aldığı Ģekilde uyulacak usul ve esaslar kapsamında ruhsatlandırma yapılmasına iliĢkin, 08/04/2021 tarihli 

ve 64 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.217970) 

 

 13. Aliağa Belediye Meclisinin talebi doğrultusunda; Aliağa ilçesinde belirlenen ve önergede yer alan 

mahallelerin “Kırsal Mahalle” olarak, Samurlu Mahallesinde önerge eki çizelgede koordinatları belirlenen 

alanın ise “Kırsal YerleĢik Alan” olarak kabul edilmesine iliĢkin, 17/05/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararının 

incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.216899) 

 

 14. Buca Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli  ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; BarıĢ Mahallesi, 6076 

ada, 31 parselin yükseklik koĢullarının „'Yençok: 15 kat„' olacak Ģekilde yeniden düzenlenmesine iliĢkin 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.217655) 

 

 15. Buca Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dumlupınar 

Mahallesi, 7648 ada, 1 parselin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği doğrultusunda 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.217599) 

 

 16. Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 62 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planındaki kullanım kararı Semt Spor ve Oyun Alanı olan alanın bir kısmının „'Kapalı 

Spor Tesisi Alanı'' olarak düzenlenmesine iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisi.  (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.217714) 

 

 17. Bornova Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik 

Mahallesi, Ege Üniversitesi Hastane Alanında bulunan 11 ada, 12, 13, 26 no‟lu parseller ve çevresine iliĢkin 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.215836) 

 

 18. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Manavkuyu 

Mahallesi, 25O-IVa, 25O-IVb pafta, 2849 ada, 2 ve 3 no‟lu parsellerde belirlenen Ġlkokul Alanı YapılaĢma 

KoĢullarının ve bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.220033) 

 

 19. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/06/2021 tarihli ve 49 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolak Ġbrahim 

Bey Mahallesi 3319 ada 1, 2, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.220482) 
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 20. Foça Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 121 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenibağarası 

Mahallesi,1/1000 ölçekli Bağarası 1231 Parsel Mevzi Ġmar Planı Plan Notu DeğiĢiklik Önerisi. (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.218830) 

 

 III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 1. Ġzmir‟de yaĢayan yoksul ve göçmen çocukların yakından izlenmesi, çocukların ve ailelerin, eğitim, sosyal, 

kültürel durumlarıyla ilgili çalıĢma ve araĢtırma yapılabilmesi için Aile ve Çocuk Komisyonuna yetki 

verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk – Göç ve Uyum Komisyonlarınca “Önerge doğrultusunda Aile 

ve Çocuk Komisyonuna yetki verilmesi”nin  oybirliği ile uygun bulunduğuna, Aile ve Çocuk – Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca “Çalışmalar devam ettiği için Önergenin Gündemde 

bırakılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye Meclis 

Üyeleri Bahar GÜRSUL, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, ġamil Sinan AN, Dolunay BAYER.E.192817) 

 

 2. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği kapsamında kadınların güçlendirilmesine iliĢkin Barınma ve dayanıĢmayı 

kapsayan “Mor Konaklar” ismiyle yeni mekânlar oluĢturulmasına yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk - 

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği - Kent Konseyi - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca oybirliği ile 

uygun bulunduğuna, Aile ve Çocuk Komisyonunca “Gündemde bırakılması”nın oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediye Meclis Üyeleri Nilay KÖKKILINÇ, Nilüfer 

BAKOĞLU AġIK, Birgül SURAL ÜNER, Sultan ĠPEKLĠ, Fatma EKĠCĠOĞLU, Hüsniye YILDIRIM. 

E.192863) 

 

 3. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ġzmir Havacılık Kulübü Derneği (ĠZHAK) arasında imzalanmak 

üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol‟ün kabulü ile söz konusu Protokol‟ün imzalanması için 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan 

ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.196496) 

 

 4. Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğünce; 9 adet 13+1,5 m³ 

ile 6 adet 8+1 m³ Hacimli Hidrolik SıkıĢtırmalı Çöp Toplama Araçlarının 2021 Yılı T-Cetveline eklenerek 

Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı Makine Ġkmal ġube Müdürlüğünün Kara TaĢıtı Alımları 

bütçe kodundan satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (Makine Ġkmal Bak. ve On.Dai.BĢk.211366) 

 

 5. ĠZBETON A.ġ.‟nin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalıĢmalarında kullanılmak üzere 

60.000.000,00-TL iç borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmiĢ olup; borçlanılacak tutarın, borçlanma 

limitinin yüzde onunu aĢmaması nedeniyle borçlanma talebinin Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi 

tarafından onaylanabilmesi için önergede yer aldığı Ģekilde söz konusu iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin; “Makine ve teçhizatlarda, yatırımlarda 

kullanılmak üzere” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe  - ġirketler Komisyonları 

Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.211520) 

 

 6. 22/07/2020 tarihinde süresi sona eren, Balçova Teleferik Piknik ve Mesire Alanı içerisindeki önerge ekinde 

yer alan projede belirtilmiĢ olan 22964 m² yüzölçümlü alan üzerindeki tüm bina ve sosyal tesislerin iĢletme 

hakkının önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda, Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile Grand 

Plaza A.ġ.'ye devrinin; “İzmir ili, Balçova ilçesi Teleferik Piknik ve Mesire Alanı içerisindeki 22964 m² 

yüzölçümlü alan üzerindeki tüm bina ve sosyal tesislerin ilk yıl 514.415,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına 

işletme hakkının ekli Protokol hükümleri doğrultusunda, Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri 

A.Ş.’ye devredilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – ġirketler 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.168529) 

 

 7. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile S.S. Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yeniden 

revize edilerek imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler Komisyonları 

Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.184829) 
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 8. Türkiye genelinde sahip olduğumuz en önemli tarımsal ürünlerden olan incir ve zeytinde üreticilerin ürün 

kalitelerinin iyileĢtirilerek pazar olanaklarının arttırılması ve gelir seviyelerinin yükseltilmesine imkân 

sağlayacağına inandığımız plastik incir kereveti ve plastik zeytin kasası konusunda kooperatiflerin ve 

üreticilerin talepleri olması halinde belirlenecek kriterler doğrultusunda tespit edilecek üreticilere, 

Belediyemiz bütçe imkânları dâhilinde satın alınarak kooperatiflere ve üreticilere dağıtılmasının; Tarım, 

Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe 

Komisyonunca “İhale yapılarak kendi bütçesinden yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamıştır.” 

Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Tarımsal 

Hiz.Dai.BĢk.E.185650) 

 

 9. KemalpaĢa ilçesi, Ören Mahallesi, 284 ada 2 (eski 6139) no‟lu 1792,76 m² yüzölçümlü taĢınmazın, 

KemalpaĢa Belediyesi adına bedelsiz devrinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.162690) 

  

10. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Özel Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 

yıllık yurt ücretinin (Kahvaltı ve akĢam yemeği dahil) 2021- 2022 öğretim yılı içinde KDV dahil 10 aylık 

12.900,00-TL, aylık 1.290,00-TL, geçici barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için günlük 

barınma hizmeti ücretinin (Kahvaltı ve akĢam yemeği hariç) 2021-2022 öğretim yılında KDV dahil (günlük) 

33,00-TL olarak ücretlerin yıllık, aylık ve günlük olarak belirlenmesine yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 175 

sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk – Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.195492) 

 

 11. Bornova Belediye Meclisinin; 18/11/2020 tarihli Genelge göz önünde bulundurulmak kaydıyla, 1 Ocak 

2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında önergede yer alan faaliyet türleri belirtilen iĢletmelerden Katı Atık 

Toplama Bedeli alınmaması, Kıraathane, Kahvehaneler, Kır Bahçesi, Ġnternet Kafe Salonu, Elektronik Oyun 

Salonu, Bilardo Salonu, Lokaller, Halı Sahalar, Çay Bahçeleri, Nargile Salonları, Faaliyette Olmayan Kafeler 

(paket servisi bulunmaması Ģartıyla), Bar, Birahane ve Pavyonlar, Köylerdeki Kahvaltı Salonları, Devlet 

Okulları (ilk ve orta öğretim), Düğün Salonlarından 1 Ocak 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Katı Atık 

Toplama Bedeli alınmaması, 1 Ocak 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında önergede yer alan faaliyet türleri 

belirtilen iĢletmelerden Katı Atık Toplama Bedelinin %50 indirimli alınması, Berber, Kuaför ve Güzellik 

Salonları, Gıda üretim ve satıĢı haricinde kalan basit usule tabi küçük esnaf, Faaliyette bulunan kafeler, Özel 

Eğitim Kurumları (yurt, kreĢ, özel okul…vb.) 1 Ocak 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Katı Atık 

Toplama Bedelinin %50 indirimli alınması, 1 Ocak 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Katı Atık Toplama 

Bedelinin %50 indirimli alınması doğrultusunda Evsel Atık (Katı Atık Toplama) ücret tarifesine 1 Ocak 

2021-31 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayacak Ģekilde önergede belirtilen tarifelerin eklenmesine yönelik, 

01/04/2021 tarihli ve 124 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Tüketiciyi Koruma – 

Esnaf ve Meslek Odaları – Plan ve Bütçe – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar 

Dai.BĢk.E.186689) 

 

 12. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tahsis ücretlerinin uygulanmasına yönelik, 

20/05/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.199503) 

 

 13. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önergede yer aldığı Ģekilde, 2021 Yılı için zam yapılmayıp aynı fiyat 

tarifesi üzerinden devam edilmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 99 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.209273) 

 

 14. Gaziemir Belediye Meclisinin; önerge eki listede yer alan ödeneklerin aktarılmasına yönelik, 17/05/2021 

tarihli ve 44 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.214936) 

 

 15. Torbalı Belediye Meclisinin, önerge eki tabloda yer alan 1 Adet Ağaç Bedeli (her 30 m² için) 2021 yılı 

birim teklifi 300,00-TL ağaç ücretine iliĢkin belirlenen gelir tarifesinin uygulanmasına yönelik, 08/04/2021 

tarihli ve 6/170 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.185184) 
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 16. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; ÖdemiĢ Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 

gösteren özel müze statüsü bulunan Yıldız Kent ArĢivi ve Müzesi GiriĢ Ücret Tarifesinin kiĢi baĢı KDV dâhil 

5,00-TL olarak belirlenmesi, 18 yaĢından küçük öğrencilerden, engellilerden, Ģehit yakını ve gazi aileleri ile 

65 yaĢ üstü ziyaretçilerden ücret alınmamasına yönelik, 01/03/2021 tarihli ve 301.05-46 sayılı Kararının 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Engelsiz Ġzmir – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – 

Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar.Dai.BĢk.E.184087) 

 

 17. Tire Belediye Meclisinin; önergede yer aldığı Ģekilde Katı Atık Toplama Bedelinin 1,00-TL olarak tahsil 

edilmesine yönelik, 05/04/2021 tarihli ve 42 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.209615) 

 

 18. Tire Belediye Meclisinin; önergede yer aldığı Ģekilde 1 adet otobüsün Tire Belediyesine bedelsiz olarak 

hibe edilmesi ile (T) Cetveline eklenmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli 46 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.199303) 

 

 19. Balçova Belediye Meclisinin; ĠçiĢleri Bakanlığının 02/03/2021 tarihli ve 3554 sayılı Genelgesinin yayım 

tarihine kadar sürede pazarcı esnafının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 01/01/2021-02/03/2021 

tarihleri arasında ÇarĢamba gününe ait tahakkuk eden Pazaryeri Tahsis Ücretlerinin tahakkuktan terkin 

edilmesine yönelik, 09/04/2021 tarihli ve 37 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan 

ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve 

Kar.Dai.BĢk.E.164260) 

 

 20. ÇeĢme Belediye Meclisinin; Sabit ve Mobil HaberleĢme ''GeçiĢ Hakkı Ücret Tarifesinin'' önerge eki 

tabloda belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 05/02/2021 tarihli ve 4-30 sayılı Kararının oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kararlar 

Dai.BĢk.E.185005) 

 

 21. Karaburun Belediye Meclisinin; önergede yer alan abonelerden 31/12/2021 tarihine kadar Katı Atık 

Bedelinin alınmamasına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 56 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.209334) 

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

     

2. BÖLÜM 

2021 YILI HAZĠRAN AYI II. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No    : 97509404-301.04-06/2                                        Toplantı Tarihi   : 16/06/2021  

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

                          No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

TOPLANTIDA HAZIR OLANLAR: Mustafa ÖZUSLU, Taner KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, 

Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim 

UlaĢ POLAT, Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, 

ġamil Sinan AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül 

SURAL ÜNER, Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Serdar SANDAL, Ġsmail SARI, YeĢim 

TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, Cindi Can POLAT, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan 

Suat ÇAĞLAYAN, Deniz BEKTAġ, Mithat TEKĠN, Ömer ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ 

AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, Halil ARDA, Ġbrahim ÖZKARA, Necati 

KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Mehmet ERĠġ, Ufuk AYKOL, Özay 
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KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, 

Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Musa ÖZCAN, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet 

Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Ufuk YÖRÜK, Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, 

Dolunay BAYER, Ġbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye 

YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars 

YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Özdem 

Mustafa ĠNCE, Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Feridun 

YILMAZLAR, Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser 

TOURCHIAN, Ġsa NEZĠR, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, 

Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, Özgür HIZAL, Dilek YILDIZ, Hüsnü 

BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Murat ÖNCEL, 

Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, 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, Halil Doğukan EROĞLU, Salahattin ġAHĠN, Turgut PINAR, Alpaslan 

KOPARAL, Osman MERT, Nezih ÖZUYAR. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin SELVĠTOPU, 

Mustafa ĠDUĞ, Yahya YILDIZ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Ġrfan ÖNAL, Selim Utku 

GÜMRÜKÇÜ, Ali GÜL, Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel 

RÜZGAR, Fatma ÇALKAYA, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, Ġsmet 

ORHAN, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, Muammer Ekrem ORAN, ġükrü SÜREROĞLU, 

Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, 

Fatih TAġTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Metin 

YAġAR, Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin 

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

ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Hakan ġĠMġEK, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar 

AKSOY, Hasan ÜNAL. 

 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Haziran Ayı 

Meclis Toplantısının II. BirleĢimini açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Meclis Gündemine 

geçmeden önce Ġzmir‟den, Belediyemizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Ġzmir 

bir turizm Ģehri. Ġzmir bir sanayi Ģehri, tarım Ģehri, kültür Ģehri ama aynı zamanda Ġzmir bir spor Ģehri. 

Ġzmir‟in kulüpleri, sporcuları, yetiĢtirdiği insanlar, yetiĢtirdiği sporcular, değiĢik branĢlarda, 

olimpiyatlarda, değiĢik Ģampiyonalarda, Avrupa kupalarında ödül kazanmıĢ sporcularımız. Bugün de 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin, iki güzide spor takımının oyuncularını size takdim edeceğiz birazdan. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası Finalini oynadı, ikinci oldular.  11 

yıl aradan sonra o finali oynayan, tekrar oynayan bir takım olması hasebiyle onları bir kutlayacağız. 

Sonra Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Erkek Hentbol Takımı da Türkiye ġampiyonu oldu. Kendilerini 

davet ediyorum buraya buyurun arkadaĢlar. Evet, sporcu arkadaĢları alalım. ġöyle sıralanın arkadaĢlar. 

Değerli ArkadaĢlarımız sıralarını, yerlerini alırken Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübünün 

Yönetim Kurulu Üyesi sportmen, genç bir arkadaĢımız da aramızda, Meclis Üyelerinden, en 

gençlerimizden bir tanesi. ġamil Sinan AN da bu iki baĢarı ile ilgili küçük bir konuĢma yapmak istiyor. 

Buyurun Sinan Bey.  

ġAMĠL SĠNAN AN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Sevgili Bürokratlar, 

Değerli Basın, hepinizi en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili Mustafa BaĢkan‟ım, çok güzel 

bir giriĢ yaptı. O yüzden ben çok fazla lafı uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. ArkadaĢlar, 

hepimiz inanıyoruz ve biliyoruz ki, toplumumuzun temel taĢları kadınlardır. Kadın… Kadınlardır. 

Dünya‟da, Türkiye‟de her yerde, her Ģeyi iyileĢtiren, güzelleĢtiren kadınlardır ve onların emekleri, 

onların mücadeleleri bizim için her zaman onur kaynağı olmuĢtur. Toplumsal cinsiyet, toplumsal 

cinsiyet dediğimizde kastımız budur. Türkiye‟de ve dünyada, bütün kadınlar erkekler eĢit olsun. Özgür 

ve demokratik bir Ģekilde yaĢasınlar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bravo… 

ġAMĠL SĠNAN AN: Benim en büyük temennim budur. Burada Çok Değerli Sporcu KardeĢlerimiz var 

çoğu zaman birlikte oluyoruz. Ġlk önce o onurumuz, gururumuz olan kadınlarımızdan bahsetmek 
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istiyorum. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımımız, hakikaten bizi büyük 

bir onura sahip etti. Hepinizin huzurunda bu kardeĢlerimin alnından öpüyorum ve kutluyorum. Türkiye 

Kupasında hakikaten çok büyük bir Ģanssızlıkla iki sayı farkla Kastamonu Belediye Spora yenilerek 

kupa almaktan geri kaldık ama büyük bir baĢarı elde ettiler. TeĢekkür ediyorum bu çok önemliydi. Ġkinci 

önemli konu; Türkiye Kadın Hentbol Süper Liginde bu evlatlarımız 4. olarak Avrupa‟ya gitme hakkını 

kazandılar, tekrar tekrar onlara yürekten teĢekkür ediyorum. Bu baĢarılarda yine çok büyük pay sahibi 

olan bir de Erkek Hentbol Takımımız var. MüthiĢ bir Ģey. Yani bunu söylemekten büyük gurur 

duyuyorum. Türkiye‟nin en önemli takımlarından, en büyük takımlarından BeĢiktaĢ Hentbol Takımı‟nı 

yenerek Türkiye Kupasını Ġzmir‟e getirdiler, sizlere yürekten teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bravo, bravo. 

ġAMĠL SĠNAN AN: Yine bu Sevgili KardeĢlerim,  Türkiye Erkek Hentbol Liginde 4. olarak yine 

kadınlar gibi bize aynı gururu yaĢattılar. Avrupa‟ya Ġzmir‟i temsil etmek üzere Avrupa‟ya gidecekler. Bu 

yüzden tekrar bir tebriklerimi daha sunmak istiyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederiz.  

ġAMĠL SĠNAN AN: Değerli ArkadaĢlar, burada bir teĢekkür etmemiz gereken birkaç tane çok değerli 

arkadaĢımız var. Birincisi; Spor Daire BaĢkanımız Hakan ORHUNBĠLGE‟ye gerçekten çok teĢekkür 

ediyorum. Emeklerine sağlık, yüreğine sağlık. Yine Ġzmir BüyükĢehir Spor Kulübü BaĢkanımız Ersan 

ODAMAN‟a ve yönetimine yürekten teĢekkür ediyorum, katkıları için yürekten teĢekkür ediyorum. 

Yönetimdeki bulunan Ahmet Uğur BARAN kardeĢimiz de AK Partili ArkadaĢımız da sağ olsun bize 

çok büyük destekleri olmuĢtur. Bütün arkadaĢlara bu konuda bütün emekleri olan herkese yürekten 

teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim. 

ġAMĠL SĠNAN AN: Ve son sözüm.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ġAMĠL SĠNAN AN: Gençleri, çocukları,  sevgiyle, saygıyla bağrına basan, onların spor yapması için 

her türlü katkıyı sağlayan bütün emeğini, sevgisini çocuklara ve gençlere veren Sayın Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER‟e de katkılarından, emeklerinden, sevgisinden dolayı yürekten 

teĢekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hepinize teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sağ olun Sinan Beyciğim. Bu arada Ahmet Uğur BARAN‟ı unuttum, 

özür dilerim Ahmet, o da Yönetim Kurulu Üyemiz ve kendisinin de emekleri olduğu için. Ġki Meclis 

Üyemiz var orada. Ġki genç Meclis Üyemiz. Sağ olsunlar. Ahmet burada mı? Eyvallah Ahmet buradan 

da selam etmiĢ olayım sana. Peki, Ģimdi o zaman vazifemizi yapalım.  

 

(MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ SAYIN MUSTAFA ÖZUSLU TARAFINDAN 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KADIN VE ERKEK 

HENTBOL TAKIMLARINA ÇĠÇEK VE PLAKET VERĠLDĠ.) 

 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi iĢimize dönebiliriz arkadaĢlar. Bugün uzun bir Meclis olacak. 

Onun için Abdül BaĢkan‟a buradan sabırlar dileyelim... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Tamam, arkadaĢlar dikkat edeceğim ona yani. ġimdi 

Değerli ArkadaĢlar, açılıĢımızı yaptık. Ödüllerimizi tebriklerimizi ilettik genç kardeĢlerimize. 

BaĢarılarını daim etsin diyoruz buradan bir kere daha. ġimdi Gündemimizin ikinci maddesine 

geçiyorum.  

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Gündemimizin ikinci maddesine geçiyorum. BaĢkanlık 

Makamınca Gündeme Eklenen Önergelerin GörüĢülmesi maddesi Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem tüm Meclis Üyelerimize dağıtıldığı için madde baĢlıklarıyla okunarak 

görüĢülsün ve oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Gündem tüm Meclis 

Üyelerimize önceden dağıtıldığı için madde baĢlıkları halinde görüĢülüp oylanmasını oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 1? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde doğrudan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 no’lu Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 2? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde 2, Hukuk ve Bütçe Komisyonu.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 2 no’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Madde 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk ve Bütçe Komisyonu acil kaydıyla.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 3 no’lu Önergenin 

Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarımıza acil kaydıyla gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 4. madde Hukuk Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 4 no’lu Önergenin 

Hukuk Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir. Madde 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Madde 5 acil kaydıyla Bütçe.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın YILDIZ? 5 no’lu Önergenin 

acil kaydı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havalesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. madde Ġmar ve Hukuk Komisyonu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 6 no’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7. madde ve 8. madde Ġmar ve Hukuk.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 7 ve 8 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 9 ve 10 Ġmar ve Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 9 ve 10 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 11? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 11 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna Sayın 

YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar, Hukuk. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 12 no’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına 

havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 13? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 13 acil kaydıyla Ġmar - Hukuk.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 13 no’lu Önergenin 

acil kaydı ile Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum;  kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 14? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar ve Afet ve Deprem.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 14 no’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 15 no’lu Önergenin Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 16? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 16 no’lu Önergenin Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 

Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 17 no’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18 acil kaydıyla Ġmar - Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 18 no’lu Önergenin Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?  

Acil kaydı ile… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir, 19? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 19, 20 acil kaydıyla Ġmar Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ?  19 ve 20 no’lu 

Önergelerin acil kaydıyla Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza 

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

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Gündemimizin III. maddesine Komisyon 

Raporlarının GörüĢülmesi maddesine geçiyoruz. Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Aile ve Çocuk Komisyonunca çalıĢmaların devam etmesi sebebiyle 

gündemde kalması istenilmiĢ. Aile ve Çocuk Komisyonuna iadesine.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 no‟lu Komisyon 

Raporunun… Eğitim de var değil mi? 

HAKAN YILDIZ: Evet, evet. Eğitim, Kültür… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Yani Aile ve Çocuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonlarına iade edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kabul edenler, etmeyenler? (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika dur.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ama Ģöyle “Hukuk, Göç ve Uyum Komisyonlarınca, Önerge doğrultusunda 

Aile ve Çocuk Komisyonuna yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna” denmiĢ. Yani konu 

kapatılmıĢ, O iki komisyonda.  

HAKAN YILDIZ: Eğitim, Kültür de var. Aile Çocuk ve Eğitim, Kültür.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Diğer iki Komisyon gündemde kalmasını istemiĢ. 

HAKAN YILDIZ: Doğrudur.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ÇalıĢmalara devam etmek istedikleri için dolayısıyla bu iki Komisyona iadesi 

söz konusu olacak.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın BOZTEPE, buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi geçen hafta, pardon geçen pazartesi gün aynı konu oldu sanırım 4-5 tane 

Komisyonda. Komisyonun “ÇalıĢmaya devam ediyor” gibi bir konusu olmaz. Meclis… Mecliste 

oylanıp tekrar geri… Hukuken bir sıkıntı var ama tam toparlayamadım. Geçen gün de 4-5 konu böyle 

oldu. Yani kendisi “Ben tutuyorum” diyemez Komisyon olarak. Komisyon bir ay içinde görevini yapıp 

Meclis‟e göndermek zorundadır. Burada oylarız tekrar Komisyona iade edebiliriz. Bundan dolayı.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani? 

HÜSNÜ BOZTEPE: “Kendisi öyle bir karar alamaz.”  diye düĢünüyorum 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani, yani ne yapmamız gerekiyor? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yani bence, bence biz Meclis olarak Komisyonlara iade etmesini yapabiliriz. Yani 

bir Komisyon karar vermiĢse o Komisyon da artık bence kararını yapmıĢ ve bitirmiĢtir. Ama baĢka bir 

Komisyona yollanacaksa o Komisyonlara sadece yollayalım. Yoksa ama bunlardan dolayı bütün 

arkadaĢlarımıza Ģey çıkar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne çıkar? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zimmet çıkar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ne? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zimmet çıkar bundan dolayı.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Zimmet çıkar.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yani aldığı Ģey ile ilgili… Aidat diyorum, ne alıyorsunuz biz? Huzur hakkı. 

Huzur hakkından dolayı zimmet çıkar bilginiz olsun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Zaten yani bir aylık süre içerisinde Meclis‟e göndermiĢler. Yani Meclis‟ten 

istedikleri Ģey; “ÇalıĢmalar devam ettiği için Gündemde kalsın” diyorlar. Dolayısıyla Meclis karar 
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veriyor Gündemde kalıp kalmayacağına. Biz CHP Grubu olarak “Gündemde bırakılsın.” diyoruz. Yani 

fark etmiyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fakat Ģöyle bir Ģey var. 

HAKAN YILDIZ: Zaten Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündemde bırakılsın baĢka bir Ģey, Komisyonlarına iade edilsin baĢka 

bir Ģey. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan. Zaten… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ buyurun. 

HAKAN YILDIZ: Zaten ilgili Komisyon Gündemde kalma kararını oybirliği ile bize yollamıĢ yani 

bize o yetkiyi tanımıĢ. Yani “Ben bunu görüĢmedim, gündemde kalırsa tekrar yollarsınız” diye. ġu an 

biz doğru usulü yapıyoruz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Biz de iade ediyoruz yani doğru bir Ģey yapıyoruz.  

HAKAN YILDIZ: Yani doğru usulü uyguluyoruz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, tabii. 

HAKAN YILDIZ: Burada Aile Çocuk ve Eğitim yani ikili Komisyona geri yollamamız lazım Hukuk 

ve Göç Uyum kararını vermiĢ durumda zaten.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet onlar sonlandırmıĢ. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  O zaman Sayın KÖKKILINÇ? Sayın ġAHĠN? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġadesini yapıyoruz. Aile ve Çocuk Komisyonuna. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Aile ve Çocuk Komisyonuna mı iade ediyoruz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Aile ve Çocuk - Eğitim ve Gençlik, Spor Komisyonlarına. Ġkisi Gündemde 

kalsın istemiĢ.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Aile ve Çocuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna 1 

no’lu Komisyon Raporumuzu iade ediyoruz. Komisyonuna iade ediyoruz. Doğru mudur? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Doğrudur, evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir, 2?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 2. maddede de Hukuk Komisyonu - Toplumsal Cinsiyet EĢitliği - Kent Konseyi 

- Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyonu oybirliği ile Önergeyi uygun bulmuĢ. Aile ve Çocuk 

Komisyonu ise Gündemde bırakılmasını oybirliği ile uygun bulmuĢ. Az önce de Aile ve Çocuk 

Komisyonundan AK Parti Grubundan iki arkadaĢımızla da görüĢtük. Ben de Aile ve Çocuk Komisyonu 

üyesiyim. Önergeyi de bizler vermiĢtik zaten. Onların hassasiyet gösterdiği bir cümle olmuĢ. Hani  “O 

cümle eğer Önergeden çıkarılırsa biz de oybirliği ile katılırız” dediler.  Dolayısıyla bizim için sakıncası 

yok. Bu Ģekliyle oylansın diyelim. Ben okuyayım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Nedir o, o cümle?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle kayıtlara geçmesi yönünden; “İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve/veya iş 

birliği yaptığı Meslek Odaları ile Sivil Toplum Örgütlerinin sosyal sorumluluk projelerine destek 

vermek ve/veya” cümlesi çıkarılmak kaydıyla Komisyonlardan geldiği Ģekliyle diyelim oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Sayın 

KÖKKILINÇ’ın biraz önce not düĢtüğü kayıtlara geçen Ģerhi ile Komisyonlardan geldiği Ģekliyle 2 

no’lu Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 3. maddeden 20. madde dâhil Komisyonlardan oybirliği ile gelmiĢ, geldiği 

Ģekliyle oylansın.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, 5. maddede söz alacağımız için 3 ve 4‟ü Komisyondan geldiği 

Ģekliyle oylayalım, 5. maddede söz almak istiyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 5. maddede AK Parti Grubundan arkadaĢlarımız söz alacağı için    3 

ve 4 no’lu Komisyon Raporunu Komisyonlarından geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5? Buyurun, buyurun. Sayın HIZAL siz mi söz 

alıyorsunuz?  

ÖZGÜR HIZAL: Evet Sayın BaĢkan, ben söz alacağım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis Heyeti hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Bizler de AK Parti Grubu olarak az önce sizlerin tebrik ettiğiniz, Meclis olarak tebrik ettiğiniz genç 

sporcu arkadaĢlarımızı tebrik ediyoruz. BaĢarılarının devamını diliyoruz. Ġzmir‟den umuyorum 

önümüzdeki süreçte çok çok daha baĢarılı genç sporcularımız çıkacaktır. Bu anlamda da bütün siyasi 
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partiler olarak desteklerimiz elbette ki devam edecektir. ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar, 5. madde ĠZBETON 

A.ġ‟nin yani Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait önemli bir kuruluĢun 60 milyon gibi bir kredi talebi. 

ġimdi esasında burada tabii oybirliği verilmiĢ bir durum söz konusu ama öncelikle Ģunu belirtmek 

isterim; AK Parti Grubu olarak bugüne kadar yatırıma yönelik olarak talep edilen bütün borçlanma 

taleplerinde oybirliği ile oyumuzu kullandık. Yani destek verdik. Yatırıma yönelik olmayan borçlanma 

durumunda ise karĢı durduk. ġimdi burada Önergenin geliĢ Ģekli bir yatırıma yönelik değildi. Yani 

somut bir yatırımdan bahsedilmiyordu. Komisyon Üyesi arkadaĢlarımızın uyarıları ile buraya “makine 

ve tesisatların ve yatırımlarda kullanılmak üzere” ibaresi konuldu. ġimdi burada bir sorun yok. Ama 

sorun ĠZBETON‟un kendisinde arkadaĢlar. Biraz ĠZBETON ile ilgili konuĢmak istiyorum izniniz olursa, 

tabii çok vaktinizi almayacağım. Çünkü saat 19:00‟da Milli Maçımız var. Malum trafik çok yoğun. 

Trafikte arkadaĢların da mağdur olmasını istemeyiz. ġimdi ĠZBETON Kıymetli ArkadaĢlar, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin bünyesinde olan yaklaĢık 1 milyarlık bir dev bütçeyi yöneten bir Ģirketten 

bahsediyoruz. Ve ĠZBETON bu bütçeyi yönetirken ne yapması gerekiyor? Ġzmir‟de asfaltlama yapması 

gerekiyor. Ġzmir‟de yol yapması gerekiyor, Ġzmir‟de tretuvar yapması gerekiyor, Ġzmir‟de kaldırım 

yapması gerekiyor, Ġzmir‟de kavĢak düzenlemesi yapması gerekiyor… Yani aklınıza gelebilecek birçok 

noktada altyapı ile ilgili yatırımları yapması gereken bir Ģirketten bahsediyoruz arkadaĢlar. Biz bugün 

Ġzmir‟e baktığımızda; Ġzmir özellikle altyapı noktasında, özellikle ulaĢım noktasında ve özellikle trafik 

noktasında son yılların en kötü dönemini yaĢıyor arkadaĢlar, son yılların en kötü dönemini yaĢıyoruz. 

Hani Sayın BaĢkan YavaĢ ġehir‟den bahsediyor ya, Ġzmir zaten yavaĢ Ģehir haline gelmiĢ bir Ģehir oldu. 

Ġzmir turizmde yavaĢ Ģehir oldu, Ġzmir trafikte yavaĢ Ģehir oldu, Ġzmir ticarette yavaĢ Ģehir oldu, Ġzmir 

sanayide yavaĢ Ģehir oldu ve dolayısıyla Ġzmir aslında zaten bir yavaĢ Ģehir haline geldi. ġimdi elbette ki 

bütün bunların sorumlusu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yetkilileri. Ama 

ĠZBETON özelinde baktığımızda 1 milyarlık bütçe yöneten bir Ģirketin Genel Müdürü aslına bakarsanız 

bu bahsettiğim hususlara değinerek, bu bahsettiğim hususlarla alakalı birtakım faaliyetlerle ilgili 

çalıĢması gerekirken, bakıyorsunuz adeta Sayın SOYER‟in, Tunç SOYER‟in bir reklam müdürü gibi 

eline telefon alıp, bakkal bakkal gezip, insanların videosunu çekip, insanların videosunu yayınlamak ile 

meĢgul arkadaĢlar. Bugüne kadar, bugüne kadar Kıymetli ArkadaĢlar biz Grup olarak hiçbir Bürokratla 

ilgili böyle bir yorum elbetteki yapmadık. Ama ĠZBETON Genel Müdürünün bir Bürokrat olmadığını 

düĢünüyorum, bir siyasi olduğunu düĢündüğüm için bu yorumu yapıyorum arkadaĢlar. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin en büyük kuruluĢlarından biri ĠZBETON. 1 milyar bütçesi olan bir kuruluĢ ve geldiğimiz 

nokta bu. ġimdi siz yaptığınız ihaleleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak ĠZBETON‟a vermiĢ 

olduğunuz ihaleleri doğru yaparsanız, ĠZBETON kendisinin yaptığı ihaleleri doğru yaparsa o zaman bu 

60 milyona zaten ihtiyaç duyulmaz, 60 milyona zaten ihtiyaç duyulmaz. Biz elbette ki ĠZBETON‟un 

klasik bir Anonim ġirketi gibi kârlar yapmasını beklemiyoruz ama iflas etmesini de istemiyoruz 

arkadaĢlar. Ve Ġzmir‟in sorunlarını ortadan kaldırmasını talep ediyoruz. ġimdi önümde 2019 yılında 

yapılmıĢ, verilmiĢ bir ĠZBETON ile ilgili SayıĢtay Raporu var. Hepiniz okumuĢsunuzdur bu raporu. Bu 

rapordaki belgeleri gördünüz, bu rapordaki o ĠZBETON ile ilgili sonuç kısmındaki hususları hepiniz 

okumuĢsunuzdur. Ġki tane önemli Ģantiyesi var ĠZBETON‟un biri Bergama‟da, biri Bayındır‟da. Bu 

Ģantiyeler ne iĢ yapıyor? Bu Ģantiyeler asfalt üretiyor. Ama bu Ģantiyelerin her ikisi de maalesef ki 

kapasitesinin çok altında asfalt üretimi yapıyor. Peki, ne yapıyor? ĠZBETON baĢka  yerden asfalt alımı 

yapıyor. Sonuç? ĠZBETON 60 milyon krediye muhtaç oluyor. ĠZBETON zarar ediyor. Peki, ne oluyor 

sonra? Peki, ne oluyor? Aynen Ģu oluyor arkadaĢlar. Bakın bu eleĢtirileri sadece biz yapmıyoruz. Bu 

eleĢtirileri her zaman söylediğim gibi Ġzmirliler de yapıyor. Aynı altyapı konusunda, aynı yağan 

yağmurlar sonrasında oluĢan taĢkınlar sonrasında olduğu gibi yine Genel BaĢkanınızın, Ġzmir 

ziyaretinde, bir Ġzmirli hemĢerimiz çıkıp Genel BaĢkanınızın yüzüne ve Sayın BaĢkanın yüzüne Tunç 

SOYER‟in yüzüne; “Ġzmir‟de yollarla ilgili çok ciddi problemler var.” dedi. Bunu Ġzmirli bir 

hemĢerimiz söyledi. Sonra ne oldu? Bir Belediye BaĢkanımız; “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, asfalt 

konusunda yetersiz biz yapacağız bu asfaltları ve faturayı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine keseceğiz.” 

dedi, CHP‟li bir Belediye BaĢkanımız. Yine baĢka bir Belediye BaĢkanımız, Meclis Salonunda, Meclis 

Salonunda çıkıp Sayın SOYER‟e methiyeler düzerken, kapalı toplantılarda ki o toplantıyı da çok 

anlayamadık sadece CHP, Cumhuriyet Halk Partili Belediye BaĢkanlarının olduğu toplantıda, çıkıp 

özellikle ĠZBETON üzerinden çok ciddi bir eleĢtiri getiriyor. Demek ki burada bir problem var 

arkadaĢlar. Bırakın Cumhur Ġttifakı Belediyelerini. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye BaĢkanları dahi 

Ģikâyetçi. Evet, biz 60 milyona onay verdik. Yatırım yapın diye verdik. Ama ĠZBETON‟un Genel 

Müdürü eline telefon alıp; “Bizi Sayın SOYER gönderdi, biz bir iĢ adamıyız, kamera ile sizi çekebilir 

miyiz?” diyerek bakkal bakkal gezmeyecek arkadaĢlar. “Yardımsever iĢ adamıyım.” dedi, “Yardımsever 
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iĢ adamıyım.” dedi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, söz vereceğim.  

ÖZGÜR HIZAL: Velev ki yardımsever desin, velev ki yardımsever desin ama ĠZBETON Genel 

Müdürünün görevi, Ġzmir‟de yolların bakım-onarımını yapmaktır. ĠZBETON Genel Müdürünün görevi, 

asfaltları doğru yapmaktır. Ama bu asfaltları sadece Alsancak‟ta değil, bu asfaltları Bozyaka‟da da 

yapacak, bu asfaltları Cengizhan‟da da yapacak, bu asfaltları Konak‟ın, Buca‟nın, Bayraklı‟nın, 

Kârabağlar‟ın değiĢik ilçelerinde o sizin arka sokaklar dediğiniz yerlerde de yapacak arkadaĢlar. Çok 

değil, alırsınız elinize telefonu, Sayın SOYER‟in, Sayın BaĢkan‟ının sosyal medya hesaplarına bakın ve 

bu sosyal medya hesaplarının altındaki yorumları okuyun. Bunları okuduğunuzda zaten göreceksiniz. 

ĠZBETON‟un bu Ģehirde neler yapmadığını göreceksiniz. Tabii ĠZBETON meselesi üzerinden Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin neler yapmadığını göreceksiniz. Bir reklam ajansının sahibi gibi bir reklam 

müdürü gibi eline kamera alıp, eline telefon alıp, kamerayı açıp vatandaĢa bunları yapmayacaksınız 

arkadaĢlar. Eğer, eğer ihalenizi doğru yaparsanız son olarak özetle söylüyorum ihaleleri doğru 

yaparsanız, zamanında yaptığınız ihalelerin ödemelerini yaparsanız, yapılan ihalelerin, yapılan iĢlerin 

eksik de olsa ödemelerini zamanında yaparsanız, bekletmezseniz oradan bir kamu zararı ortaya çıkmaz 

ise ve yaklaĢık 1000 personeli olan bir Ģirketin Genel Müdürü de kendisini baĢka iĢlere değil bu iĢlere 

verirse o zaman ĠZBETON‟un emin olun 60 milyon krediye ihtiyacı olmaz. Ama bunlara devam 

ederseniz 60 değil, 160 milyon krediye de ihtiyacınız olur, 260 milyon krediye de ihtiyacınız olur. 

ĠZBETON kâr yapmaz. ĠZBETON aksine iflas eder, iflas eder hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum, 

saygılar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın HIZAL. Evet, Ģimdi buyurun Sayın 

KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi gene biz tabii ĠZBETON‟dan çıktık. “Esasında oybirliği ile 

borçlanmasına izin verilmiĢ, bütün Parti Gruplarınca ama her Meclis‟te neredeyse söz konusu olduğu 

gibi Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız iĢte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, ĠZBETON‟un faaliyetleri 

yine çok farklı bir Ģekilde siyaseten, polemik konusu yapma amacıyla gündeme getirildi.” diye 

düĢünüyorum. Bir kere ĠZBETON son derece güzel çalıĢan bir kamu Ģirketi. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinin iĢtiraklerinden birisi. BaĢındaki müdürü de son derece iyi çalıĢan bir arkadaĢımız 

kendisini de tanıyoruz, biliyoruz. SayıĢtay Raporlarına zaten her zaman yanıt veriliyor. Verilen yanıtlara 

karĢı da SayıĢtay dikkate alıyor veya almıyor onun farklı bir Ģekilde bir süreci var. Bugüne kadar da 

bununla ilgili herhangi bir soruĢturma konusu olmuĢ ya da zimmet çıkarılmıĢ, kiĢi borcu çıkarılmıĢ 

hiçbir konu yok. Aldıkları savunmalar karĢılık görüyor ve konular kapatılıyor. ĠZBETON Müdürümüzün 

bu konuda videolu çekimiyle ilgili mutlaka kendi beyanatları vardır. Ama ben burada bir hukukçu olarak 

Ģunu görüyorum; bir kere Ģirket olarak zaten faaliyetlerini resmi çerçevede sürdürüyorlar yapılması 

gerektiği gibi. Ama aynı zamanda burada hepimizde aynı görevler var. Gönüllü olarak yaptığımız Ģeyler 

de var. Biz Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin baĢarısı için gönüllü olarak da çok çalıĢmalar yapıyoruz. Bir 

gönüllüler ordusu var. ĠZBETON Müdürümüz de yardımseverliği söz konusu olduğuna göre demek ki 

kiĢisel tasarrufuyla yardım ettiği bir konu söz konusu ki, burada hani resmi göreviyle yardımseverliğinin 

birbirine karıĢtırılmaması lazım. Ben Ģahsen Grubumuz adına kendisine teĢekkür ediyorum, bu 

yardımseverliği sebebiyle. Burada ki 60 milyon lira borçlanma da esasında geçen sene Meclisimizin 

almıĢ olduğu bir borçlanma kararı varken bir yıl içerisinde bu borçlanma gerçekleĢmediğinden ve bu 

karar düĢtüğünden bu yıl her Ģekilde yatırım amaçlı yeniden bu kararı tekrarlamak amacıyla gündeme 

getirilmiĢ bir konu dolayısıyla sürekli bizden BüyükĢehir‟den borçlanma konusunda yetki isteyen bir 

kurum da değil. AK Parti Grup BaĢkan Vekilimiz bilmiyorum bu kadar takip ediyor hani Twitterları, 

sosyal medya paylaĢımlarını Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin paylaĢımlarını. Çözüm merkezi dediğimiz 

bir faaliyet sistemimiz var biliyorsunuz gerek Whatsapp hattından gerek, HĠM üzerinden ya da o çözüm 

merkezine iletilen telefon hatlarıyla, maille, sosyal medya aracılığıyla iletilen her konu anında Fen 

ĠĢleri, ĠZBETON, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız, yeri geldiğinde Ġlçe Belediye BaĢkanımız da 

katkı koyarak birlikte müdahale ediliyor ve hızlı bir Ģekilde çözülüyor. Biz sözümüzü verdiğimiz gibi 

arka semtlere de arka mahallelere de çalıĢıyoruz. Ġzmir‟in her yerine çalıĢıyoruz, sosyal demokrat bir 

partiyiz, öncelikle arka mahalleler bizim hizmet alanımız.  Bu konuda da zaten anketlerde Cumhuriyet 

Halk Partisinin ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin, Belediye BaĢkanımızın oyları yükseliyor. Demek ki 

halkın bir memnuniyeti var. Sosyal medya paylaĢımlarının altına yapılan yorumların da mutlaka kurgu 

yorumlar olduğu kanaatindeyim. Zaten samimiyetle yapılan yorumlar dikkate alınıyor ve o konudaki 

eleĢtiriler vatandaĢların eleĢtirileri dikkate alınarak o noktalara gerekli hizmetler yapılıyor. ġu anda 

aklımda kalanlar bunlar ama teĢekkür ediyorum.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın KÖKKILINÇ teĢekkür ederiz. Buyurun Sayın SÖZÜPEK.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım. Ben Özgür Bey‟in buradaki 

kaygısını anlıyorum. Çünkü ĠZBETON, Nafiz Gürman‟da, Cengizhan‟da, Alpaslan‟da her sokağında 

asfaltlama çalıĢmaları var. Eğer kendi çeperlerini gezerse Bayraklı‟daki, buradaki çalıĢmaları görüp 

baĢka bir siyaset alanı olmadığı için Bürokratlarımıza burada haksız yere eleĢtiride bulunuyor. Bir 

ikincisi; sosyal yardımlar Pandemiden dolayı bu ülkenin genel sorunu. Eğer ki bunda bir suçlu 

arayacaksanız insanları bir kuru ekmeğe muhtaç eden bu ülkeyi yöneten, bu ülkeye hizmet veren ve 

hiçbir dediğinin arkasında durmayan iktidara seslenmek lazım. Bir diğeri de… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ben konuĢayım önce… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Bir diğeri de bu ülkede Bakanlarla ilgili… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hatip konuĢsun.   

BÜLENT SÖZÜPEK: Etik Yasası Önergesi verdi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekillerimiz. 

Öncelikle aynaya dönüp bakmaları gerekir. Biz Tunç BaĢkanımızın vizyonu doğrultusunda, 

Bürokratlarıyla, Meclis Üyeleriyle bu kente hizmet ediyoruz. Asıl konumuza geleyim ben. Biz Plan  

Bütçe Komisyonunda… Plan Bütçe Komisyon BaĢkanıyım. ArkadaĢlarımız da, AK Parti Üyelerimiz de 

var.  Orada konuĢurken geçen sene de 50 milyonluk bir kredi talebi aldık.  Nilay Hanım bahsetti bundan. 

Yatırımlar içindi ve bu 50 milyona ihtiyaç duyulmadı. Yani ĠZBETON zarar eden bir kurum değil, kâr 

eden bir kurum rakamlarla da bunu söyleyeceğim. O dönemde, dünkü Komisyonumuzda herhalde 

Özgür Bey‟e yanlıĢ bilgiler gidiyor. Biz ĠZBETON Genel Müdürümüzü aradık. Fikret Bey, Erhan Bey 

oradaydı Ģahitler. Eğer aksi varsa buradan söylesinler kendileri. “Bunu makine tesisat alımı ve 

yatırımlarda kullanacağını” söyledi.  “Eğer ki, vizyonlu biz Bürokratız ihtiyaç olursa çağın gereklerine 

teknolojinin gereklerine göre makine parkurumuzu geliĢtireceğiz.” dediler. Yani bu kredinin Ģu anda 

kullanılma gibi bir Ģeyi yok. Ġhtiyaç olursa leasing kredilerinde ve yatırımlarda kullanılacak. Diğer bir 

konu da; ĠZBETON arkadaĢlar zarar eden bir kurum değil. Ben size rakamları söyleyeyim. Yıl yıl 

dönem dönem kârını anlatayım. Ben geçen Meclis‟te de söylemiĢtim. Rakamlar yalan söylemez, 

kuruĢuna kadar söyledik. Hüsnü Bey ne kadar dese de Mali MüĢavirler istediğini söylüyor ama burada 

rakamlar belli ben anlatıyorum. MeslektaĢlarımı da burada saygı ile selamlıyorum… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır Sayın BOZTEPE, Sayın BOZTEPE.   

BÜLENT SÖZÜPEK: 2019… 2018 yılında Değerli ArkadaĢlar, ĠZBETON‟un kârı 14 milyon 146 bin 

744 TL 27 kuruĢ Hüsnü Bey. 2019 yılında ĠZBETON‟un kârı 19 milyon 333 bin 381 TL 79 KuruĢ… 

2020 yılında… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Hatibin sözünü kesmeyelim BOZTEPE.  

BÜLENT SÖZÜPEK: 2020 yılında Değerli ArkadaĢlar… Ben burada ayakta konuĢuyorum Hüsnü Bey 

oturduğu yerden benden çok konuĢuyor ama olsun benim sesim yüksek. 2020 yılında 12 milyon 69 bin 

696 lira 37 kuruĢ. SayıĢtay Raporundan bahsetti, yine yanlıĢ bilgi. SayıĢtay Raporu 2014 yılına ait 

yatırımlarla alakalı. Açın o sayfayı, bir zahmet önünde size bilgi ile değil… Bir açın karıĢtırın oradan bir 

bakın hangi yıla ait, ona göre buradan cevap verin. Diğer bir konuysa arkadaĢlar, asfalt çalıĢmalarının 

yapılmadığından bahsediyor. Rakam vereyim ben. 2019 yılında, dikkat edelim buraya. 1 milyon 737 bin 

311 lira 02 kuruĢ. 2020 yılında, 1 milyon 678 bin 362.21 kuruĢ.  2021 yılında bugüne kadar 494 bin 

653.79 kuruĢ. Yani bu lafı söylerken cevabının devamında neler var, ne yok lütfen söyleyelim. Biz bu 

ülkede nelerin olduğunu, bu ülkeyi bir promterdan nasıl yönetildiğini, insanların ne ihaleleri söylediğini 

herkes, kamuoyu Ģahit. Bir ikincisi de ben ĠZBETON Genel Müdürümüze… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Olur olur.  

BÜLENT SÖZÜPEK: ĠZBETON Genel Müdürümüze… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE… Değerli ArkadaĢlar, Bülent Bey bir dakika. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
BÜLENT SÖZÜPEK: Beklerim BaĢkan‟ım, bekleyip konuĢuruz sıkıntı yok.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, bir sakin, bir sakin. KonuĢuyoruz Meclis burası 

arkadaĢlar, burası Meclis, burası Meclis arkadaĢlar.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Bu kentin sokaklarında… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bülent Bey, Bülent Bey bir dakika. Değerli ArkadaĢlar, Ģurada bir 
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anlaĢalım. Herkes sözünü söyleyecek, buyurun. 

BÜLENT SÖZÜPEK: TeĢekkür ederim BaĢkan‟ım. Değerli ArkadaĢlar, bu kentin sokaklarında 30 tane 

ilçesinde kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna sokakta olan Pandemi sürecinde ana arterleri bile 

asfaltla döĢeyen… Yani bu yatırımları görmemek bence vicdansızlık yani kamuoyunun vicdanına 

sunuyorum ben. Bu vesileyle de ĠZBETON‟da çalıĢan bütün emekçi kardeĢlerime emeklerinden dolayı 

teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Buyurun Sayın HIZAL.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan. ġimdi önce Ģu SayıĢtay Raporundan bahsedelim. SayıĢtay 

Raporu kendisinde var mı bilmiyorum ama SayıĢtay Raporunun 15. maddesi Bayındır ġantiyesindeki 

asfalt üretim tesisinden bahsediyor. Hangi yıldan bahsettiğini Ģimdi tane tane okuyacağım kendisine. 

Bayındır Şantiyesinde bulunan asfalt pilentinin üretim sonuçları incelendiğinde kapasitenin çok altında 

çalıştığı, 2019 yılı içinde ilçe ve yakın ilçelerde Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Torbalı’nın %50 

bölgesi, toplam 404 bin 176 ton asfalt serimi yapılmasına rağmen Bayındır Şantiyesindeki asfalt 

pilentinde üretilen toplam asfalt miktarının 304 bin olduğu… Bu hangi tarih arkadaĢlar? 2019 yılı. 

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

Muhtemelen 2019 yılında da, 2020 yılında da aynıdır, 2021 yılında da aynısı olacaktır. Ġsterlerse 

kendisine bu SayıĢtay Raporunu sunarız. ġimdi biz SayıĢtay Raporunda neyin yazdığını hangi tarihin 

yazdığını çok iyi biliyoruz, o konuda hiç endiĢe buyurmasınlar. ġimdi arkadaĢlar, biz burada 

ĠZBETON‟nu Ģu kadar kâr yapmıĢ, Ģu kadar zarar yapmıĢ elbette ki eleĢtireceğiz. “ĠZBETON 14 milyon 

kâr etmesin, 15 milyon kâr etsin, 114 milyon kâr etsin.” diyoruz. “ĠZBETON, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesinde 75 milyon sermaye artırımı almadan kâr yapsın.” diyoruz. “ĠZBETON, 60 milyon kredi 

almadan kâr yapsın.” diyoruz. Ama ĠZBETON… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ArkadaĢlar… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: ĠZBETON, ĠZBETON… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vereceğim.  

ÖZGÜR HIZAL: ĠZBETON, ĠZBETON… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar.  

ÖZGÜR HIZAL: ĠZBETON, ĠZBETON… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kâr edemezseniz, zarar ederseniz borçlanırsınız. 

Yatırım diye millete yutturursunuz, yatırım falan yapmazsınız. Elinizde telefonla gezersiniz, fotoğraf 

çekersiniz, video çekersiniz. Ondan sonra gidersiniz farklı farklı bürolardan, ĠZBETON‟un yaptığı iĢ 

Ģirketlerin alacaklarıyla ilgili pazarlıklar yapılır arkadaĢlar bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net 

söylüyorum arkadaĢlar, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar. Sayın HIZAL, Sayın 

HIZAL… ġimdi, iddia sahibi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, bir dakika. Ġddia sahibi… Bir kere Ģu usulleri bilelim. Toplumsal 

teamüller, etik teamüller ve bizim ülkemize has birtakım cümleleri söylemek zorundayım. “Ġddia sahibi, 

iddiasını ispat etmekle mükelleftir.” Mutabık mıyız?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Kendi arkadaĢlarına da aynısı söyle, kendi arkadaĢlarına da aynısı söyle. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyleyeceğim, söyleyeceğim…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Öyle yok.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söyleyeceğim. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
HÜSNÜ BOZTEPE: Söylemiyorsun… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bunu, bunu… Değerli ArkadaĢlar, bakın bunu, bunu genel 

söylüyorum. Bakın genel söylüyorum ama… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi 300 metre yapılmamıĢ da 290 metre 

yapılmıĢtan bahsetmiyorum. 114 lira kâr etmiĢ de 117 lira kâr etmiĢten bahsetmiyorum.  Ama Ģimdi 

iddiamızın ne çapta ve hangi sıfatta bir iddia olduğunu Sayın HIZAL hepimizden iyi bilir yani Ģimdi 

ortaya koyduğu iddia gerçekten değerli arkadaĢlar… Eğer burada Cumhuriyet Halk Partili 

ArkadaĢlarımın iddialarının ispata icap edecek noktaları varsa onları da talep edebilirsiniz. Ben bu lafı 

ortaya söylüyorum. Ve diyorum ki, bir daha söylüyorum bakın bundan sonraki Meclis Toplantıları da 
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aynı Ģekilde. Ġddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Özellikle kiĢisel itham söz konusu 

olduğunda. Çünkü eğer oradan devam edecek olursak yani bizim bu süreci belli bir Ģekilde realistik 

olarak, gerçeğe dayanarak ve eleĢtiri mekanizmasını gerçekten içselleĢtirerek bir hakkı kullanarak 

eleĢtiri mekanizmasını kullanarak bir kurumu eleĢtirip, siyaseten oradan bir siyasi çıkar sağlama 

iddiasının ötesine bir yere geçmiĢ oluruz. Bu doğru değil. Böyle bir Ģey yok. Onun için, onun için Ģimdi 

söz vereceğim tabii ki ama Ģunu söylemekte beis görmüyorum. Sayın HIZAL benden daha iyi bilir, 

benden daha iyi bilir. Yani internet gazetelerine son iki üç aydır, üç beĢ kere düĢtü bir bürokratımızın 

nasıl siyasete meĢgale verdiğini açıkça görülüyor. Peki, daha önce AK Parti saflarında siyaset yapmıĢ, 

milletvekilliği yapmıĢ, Meclis Üyeliği yapmıĢ, Ġl BaĢkanlığı yapmıĢ birçok insanın, siyasetçinin bugün 

siyasi makamlarda bulunduğu ve o zaviyeden, o sıfatla eski kalmıĢ sıfatıyla vaaz ettiğini, birçok görüĢ 

vaaz ettiğini... Basın orada, tek tek demeçlerden çıkartalım. Bunlar olur. Ama ben Ģöyle söyleyeyim 

size; bir tane demecini gösterin Sayın Heval SavaĢ KAYA‟nın, bir tane demecini gösterin, siyaset 

yaptığını gösteren bir tane demeç gösterin. Yok. Siyasetçi mi? Evet. Kimse saklamıyor. Çünkü zaten… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) ArkadaĢlar bakın, 

siyaset, siyaset nasıl yapılır? Siyaset; sen çıkarsın bürokrat kimliğini kenarda bırakırsın, siyasi bir 

muhataplık üstlenirsin, siyaset yaparsın. ġimdi bunları burada mı konuĢacağız? Siyaset mi öğreteceğiz 

kimseye? Değil. Bu yok arkadaĢlar bakın, insaflı olacağız. Evet, siyasi bir kimlik bu. Tabii ki siyasi 

kimlik. Niye reddedeceğiz yani? Siyasete bugün girmedik ki. Ama zaten kamu böyle yönetilmiyor mu 

Değerli ArkadaĢlar. Yarın, yarın Sayın HIZAL bir yerde görev alsa, bütün o siyasi kimliğini… Ki alsın, 

hak eder de. Bırakacak mı yani. Var mı böyle bir Ģey? Yok. Ama bakın bir daha söylüyorum; elimizi 

vicdanımıza koyacağız. Sayın Heval SavaĢ KAYA‟nın bir tane politik demecini gösterin bana. Daha 

önce bu mevkide olmazken twitter hesaplarından oradan açık açık siyaset yapmıĢtır. Ama o günden 

itibaren bakın inceleyin yahu,  yani uzak değil Ģurada, girin bakın… Bakıyorsunuz. Var mı? Yok. ġimdi 

o çok eleĢtirdiğiniz…  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yahu nasıl yok? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok ağabey. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) O çok eleĢtirdiğiniz, o çok eleĢtirdiğiniz… Bakın 

Değerli ArkadaĢlar, o çok eleĢtirdiğiniz video görüntüsü, video görüntüsü, o dikkat ederseniz çok ulvi 

bir yardımlaĢma kampanyasıdır. Ben, gözlerim yaĢararak onu izledim. Ġzmir‟deki birçok iĢ adamı, bakın 

biliyorum, bir torba içinde 10 tane defter gönderdiler, 10 tane defter, 10 tane defter bak…  

HAKAN YILDIZ: Sağ elin verdiğini sol el görmez BaĢkan‟ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru, çok güzel söyledi Sayın YILDIZ. Benim ismimi, benim 

ismimi zikretmeyeceksiniz kardeĢim. “Alın bu 10 tane defteri ben kapattım.” dedi. Defterlere ben 

baktım. Ġnsanın içi parçalanıyor. Bu Pandemi‟de, Pandemi‟de ülkede yaĢanan sıkıntının, yoksulluğun 

haddi hesabı yok arkadaĢlar. Açık. YardımlaĢma duygusu ve yardımlaĢma olgusunu Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi bütün imkânlarıyla ama bütün imkânlarıyla Ġzmir‟in nüfusunun neredeyse dörtte birine gıda 

paketi götürdük arkadaĢlar. Diğerlerini de sayarım, gerek yok, sayar arkadaĢlarımız. Ama oradaki ince 

nüansı söylemek istiyorum yani ben de Ģahit olduğum için onu müsaadenizle arz edeyim yani. O 

defterlerden aldım bir tanesine baktım, bakkal defterini bilirsiniz yani çocukluğumuzda bizim 

bakkalımızın da defterinde aynı Ģekilde kırıĢık buruĢuk… Açıyorsun Manav Yakup yazıyor. Yahu 

Manav Yakup 70 lira yazıyor, 70 diyor. Yani Manav Yakup arkadaĢlar… Bakkal ArkadaĢımız kimse o, 

ona 70 lira borçlanmıĢ. KöĢedeki diyor, köĢedeki… Ne demekse yani. Ama öyledir, öyle tarif edilir. ĠĢte 

Sarı AyĢe yazıyor. Aynen okudum bunları yani. Ġnsanın içi parçalanıyor ama bu büyük bir toplumsal 

dayanıĢma. Bu Belediyemizin Bütçesinden yapılan bir Ģey değil. Sayın Tunç SOYER‟in ön ayak olduğu 

ve vatan… Evet belki herkesin katıldığı çok doğru çünkü Sayın YILDIZ çok güzel söyledi. “Bir elin 

verdiğini diğer el görmeyecek.” Onun tam iĢlediği bir Ģeydi aslında, tam iĢlediği arkadaĢlar. Bakın 

gerçekten… Onun için yani, hani “Oradan çıkarak bir tane büyük bir toplumsal dayanıĢmayı yani 

Ġzmir‟deki herkese Ģamil olan o toplumsal dayanıĢmayı bozmamak lazım, ona bir Ģey, helâl getirmemek 

lazım.” diye düĢünüyorum. Bunu özellikle ifade etmeyi bir borç bildim. Evet Değerli ArkadaĢlar… 

Buyurun Sayın SANDAL. Belediye BaĢkanımız Sayın Serdar SANDAL‟a söz vereceğim, buyurun. 

SERDAR SANDAL: Sayın BaĢkan‟ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

SERDAR SANDAL: Aslında Özgür Bey konuĢunca sanki Belediye BaĢkanlarıyla, Sayın BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı arasında bir sıkıntı varmıĢ gibi baĢka bir algıya da iĢaret etti. Bunun altını buradan çok 

açık ve net çiziyoruz. Biz Ġlçe Belediye BaĢkanları olarak BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın 

arkasındayız. Sadece basında farklı alanlarda çarpıtılan iĢleri reel bir iĢmiĢ gibi anlatmanın da çok fazla 
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bir anlamı yok. ĠZBETON‟un ben sadece Bayraklı‟da yaptığı iĢleri bilirim. 160 bin tona yakın asfalt 

döküldü ve sürekli en az 2 kamyon asfaltımızı alıyoruz. Ve halen Ģu an Cengizhan‟dan aĢağıya doğru 

Muhittin Erener‟den Ģeye kadar Smyrna Meydanı‟na kadar asfalt çalıĢması devam ediyor.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sen öz evlatsın. 

SERDAR SANDAL: Efendim? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sen öz evlatsın. 

SERDAR SANDAL: Efendim? 

HÜSNÜ BOZTEPE: “Sen öz evlatsın.” dedim. 

SERDAR SANDAL: Öz evlatlıkla ilgili bir Ģey değil.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bir öz evlatlar var… 

SERDAR SANDAL: Bu sizin meseleniz yani. Böyle bir iĢlem yok. Yani herhalde bu kentte ne oluyor, 

ne bitiyor hep beraber görüyoruz. ĠZBETON‟un da yaptığı, ĠZSU‟nun da yaptığı, BüyükĢehirimizin de 

yaptığı bütün faaliyetler ortada. Bunları medyadan, farklı alanlardan alıp, çarpıtarak farklı bir algıya 

neden olmanın da bir anlamı yok. Aslında burada görüĢülen, oybirliği ile evet dediğiniz Ģeyi bu Ģekilde 

eleĢtirmeniz de ciddi bir hata. TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan‟ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın AYDIN, Sayın AYDIN buyurun. 

MURAT AYDIN: Merhaba. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. ġimdi birkaç 

Meclis‟tir ortaya çıkan bir durumla karĢı karĢıyayız. Öncelikle bununla ilgili üzüntümü ve eleĢtirimi dile 

getirmeye çalıĢıyorum. Burası Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi. Ġzmir‟in yerel yönetiminin en üst 

organı ve en yüksek temsiliyete sahip. Seçmen oylarının %90 küsurunun doğrudan temsil edildiği 

mekânda bulunuyoruz. “Sağda solda böyle söyleniyormuĢ, böyle böyle deniyormuĢ, filanca hakkında 

böyle söyleniyormuĢ.” cümlelerini bu Mecliste dile getirmek, bu Meclisin temsil ettiği Ġzmir halkına 

hakarettir. Bir sözünüz varsa, bir eleĢtiriniz varsa, bir suçlamanız varsa, yerini, zamanını ve unsurlarını 

anlatırsınız. Muhatapları cevap verir. Bu Meclisin görevini aĢan, suç sayılan bir Ģeyden bahsediyorsanız 

bununla ilgili de merciiler bellidir. ġimdi ben buradaki her Meclis Üyesi için, her Meclis Üyesi de 

benim için; “ġöyle Ģöyle diyorlar, doğru mu?” diye bir cümle kurarsam burası Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisi olmaktan çıkar, bir dedikodu mekânı haline gelir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bütün 

Ġzmir halkını doğrudan temsil ettiği bir makam bu Ģekilde kullanılmamalıdır. Elbette siyasi eleĢtiri 

yapılır, polemik yapılır, bazen sertleĢiriz, bazen birbirimize tebessüm ederiz ama tartıĢmayı bu düzeye 

indirmek hiçbirimize yaraĢır bir tavır değildir. Neyi konuĢuyoruz biz burada? Bağlamından 

koparmamak için tekrar bağlamına konuyu getirmek için söylüyorum. Biz 1 milyar liranın üzerinde bir 

bütçeye sahip bir Ģirketin, 60 milyon lira civarında o da kullanırsa ve o da yaparsa yatırımlar için 

kullanmak üzere borçlanma yetkisini alıp almayacağını konuĢuyoruz. ġimdi her Ģirket, hele bu 

koĢullarda, hele bu hale getirilmiĢ ekonomik yapının içerisinde, hele haftaya dövizin ne kadar olacağını 

bile kimsenin bilmediği bir ülkede ve bütün rakamların ĢaĢtığı bir ekonomik sistemde her Ģirket bütün 

kârlılığına rağmen bazen nakit sıkıntısı yaĢar. Bunu bilmek için böyle büyük iĢ adamı falan olmaya 

gerek yok, bunu herkes bilir. Sizin haftaya gelecek bir paranız da vardır ama size bugün para lazımdır. 

ĠZBETON gibi büyük bir Ģirkette bir sürü iĢ yaparken, bazen nakit sıkıntısı yaĢar ve gerektiğinde bunu 

borçlanmayla kullanır ve en nihayetinde hesap ortaya çıkar. Bülent Bey belirtti rakamları, ortaya koydu; 

kârlılığını, zararını, üretilen asfaltı vesaireyi ortaya koydu. ġu söylenir elbette; “Bu yeterli değil.” 

Elbette biz de söylüyoruz. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partisi Grubu yaptığı, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yaptığı hiçbir hizmeti Ġzmir için yeterli saymadı hiçbir zaman zaten. 

Hep daha iyisini aradı ve aramaya devam edecek. Yetersizlik tartıĢması her zaman yapılacaktır her 

zaman mükemmelin mükemmelinin peĢindeyiz zaten. Çıtamızı her zaman yukarıya koyacağız. Bir 

üçüncü Ģunu da söyleyeyim bitireyim; ben bunca yıllık Hukukçuyum, bir sürü SayıĢtay Raporu okudum, 

doğrusunu isterseniz bu kadar yerindelik denetimi yapan bir eleĢtiri duymamıĢtım hiç. “Asfalt Plent 

Makinesini neden az kullanıyorsunuz?” ġimdi, SayıĢtay hesap denetler. SayıĢtay bu hesapların yerinde 

olup olmadığını, harcamaların yerinde olup olmadığını denetler. AK Parti iktidarı hatırlasınlar, ilk on 

yılıyla son yılı arasındaki bağ zaman zaman kopuyor. Hatırlasınlar ilk on yıllarını. Bütün yargı 

mercilerini, Anayasa Mahkemesi ve Ġdari Yargı Mahkemeleri dâhil yerindelik denetimi yaptığı için 

eleĢtirmiĢlerdi, Ģimdi gelinen nokta aynısı. SayıĢtay, bir kurumun, bir Ģirketin, yönetim tercihlerini 

sorgulamaz, bu yönetim tercihlerini değerlendirmez. ĠZBETON asfalt plent makinesini iĢletmeyi değil, 

asfaltı satın almayı kârlı görmüĢ ve yararlı görmüĢ olabilir. Bu eleĢtirilir, bu eleĢtiriyi siyasetsen 

yaparlar. Hepimiz yaparız yurttaĢ olarak “Niye öyle değil böyle yapın” deriz. Ama bunu hesap 
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denetimini yapan bir SayıĢtay‟ın yapıp, onun üzerinden de buradan bu tartıĢmayı açmanın ne anlama 

geldiğini, o raporların neden bu Ģekilde yazıldığını herkes anlar. Ben anlıyorum, kendileri de anlar. 

ġimdi bütün tartıĢma boyunca seslerini yükselterek ya da oradan laf atarak konuĢuyor ama bu Grup, 

yani bu Meclisin üçte iki çoğunluğuna sahip Grup, yaklaĢık üçte ikilik çoğunluğa sahip Grup, sükûnetle 

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

Bak oradan bunu sürdürüyorlar.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Çok ayıp ediyorsun,  çok ayıp ediyorsun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, lütfen. 

MURAT AYDIN: Ben bu Meclis Grubundaki hiçbir ArkadaĢımın… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Murat Bey, Murat Beyciğim, Murat Beyciğim bir dakika. Değerli 

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

ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) Yok hepsine müdahale ediyorum, hepsine müdahale ettim kayıtlar burada. Hatip ArkadaĢlar, 

söz söylenecek, herkes sözünü söyleyecek. Dediğim gibi o sözün… Size de söz vereceğim 

Hanımefendi. Yani orada kendi kendinize söyleniyorsunuz söz vereceğim yahu, size birazdan söz 

vereceğim, almam derseniz söz zorla vereceğim. Buyurun, devam edin, devam edin çünkü bitirelim yani 

devam edelim.  

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hayır yani bitirelim derken, yani sözünü bitirelim diyorum. 

MURAT AYDIN: Ben sözümü bitireceğim tamam. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kapatıyorum mu dedim? Buyurun.  

MURAT AYDIN: ġunu söylemeye çalıĢıyorum, tartıĢmayı yaparken de belli bir zeminde kalmak 

zorundayız ve tartıĢmayı konuĢmacının buradaki Ģeyini, tartıĢma zeminini kopararak, konuyu 

bağlamından kopararak yapmamak zorundayız. Özü Ģu, üç tane Ģey söyledim. Birincisi; burası sağda 

solda duyduğumuz dedikoduların dile getirildiği ve böyle söyleniyorlarmıĢ dendiği bir makam değildir. 

Ġkincisi; ĠZBETON, bu Belediyenin gözbebeği bir Ģirkettir ve Ġzmir‟in her santiminde emeği ve hizmeti 

vardır. Üçüncüsü; istenen Ģey 60 milyon liralık, 60 milyon liralık gerektiğinde kullanılacak bir Ģeydir ve 

dördüncüsü; SayıĢtay‟ın yaptığı denetimin, yerindelik denetimi üzerinde bu tartıĢmayı burada yapmak 

siyasetsen doğrudur ama SayıĢtay‟ın kullandığı hukuk bakımından yanlıĢtır. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. AK Partili Kadın Meclis Üyeme söz vermek 

istiyorum. Buyurun, buyurun.  

BURÇĠN KEVSER TOURCHIAN: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis… Evet, müdahale ettim. Neden 

müdahale ettim? Çünkü biz ne zaman genel siyasete girmediğimiz halde, ne zaman bir iddiada 

bulunmaya kalksak, her zaman karĢılaĢtığımız Ģey genel siyasetin önümüze gelmesi ve her seferinde 

uyarıldığımız konu da bu olmasına rağmen nedense Hatibe bir özgürlük alanı tanınmamızın 

istenilmesiydi ilk verdiğim tepki. Ġkinci tepkim de Ģu; ĠZBETON‟la alakalı, Buca Meclis Üyesiyim, 

Buca‟da oturuyorum. 2019 yılında seçildim, 2021 yılındayız 3 yıllık bir süre sadece bunu söylüyorum. 

Ben yaklaĢık 12-13 yıldır Buca‟da oturuyorum, Buca‟dan baĢka bir ilçede de hiç oturmadım. Sadece 

Meclis Üyesi olduğum dönemle ilgili geçtiğim hiçbir yolda, hiçbir asfalt çalıĢması yok. Nerede bu 

asfaltlar yahu? Ben bunu sormak istiyorum yani ciddi bir Ģekilde ve aynı zamanda Özgür Bey‟in altığını 

çizdiği nokta, çok basit ve açık bir Ģeydi. ĠZBETON‟un borçları var, bu borçları ödeyemiyor, icralık 

olacaklar ve icralık olmamak için de çok tabii ki zaten burada ben de meslektaĢ… Yani ben de Avukatım 

bir sürü Hukukçu var burada, Avukatlarla yaptıkları görüĢmeler. Buradan çıkan sonuç Ģu; ĠZBETON‟un 

ödeyemediği borçları var. Nokta. BaĢka bir sonuca varmak için bunu zorlamanın, genel siyasete 

girmenin bir anlamı bence yok. Kaldı ki; Murat Bey‟in verdiği örnekler de diğer Meclis Üyelerinin 

verdiği örnekler de, yapılan bir hata ya da bir eksiklik olabilir Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yönetimi ya 

da Ģirketleri tarafından. AK Partiden baĢka yanlıĢı ya da hatayı ifade edebileceğiniz ya da yanlıĢı ya da 

hatayı ortadan kaldırabileceğiniz, AK Partiden baĢka bir argümanınız yok mu ben gerçekten bunu da 

çok merak ediyorum. Tepkilerim genel olarak bu noktadaydı açıkçası. TeĢekkür ediyorum söz verdiğiniz 

için.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Çünkü orada yerinizde oturup konuĢacağınıza 

çıkın konuĢun, Meclis burası. Ama Değerli ArkadaĢlar, Ģimdi Değerli KardeĢimin söylediği Ģey Ģu, yani 

“Siz burada niye genel siyasete giriyorsunuz?” diyor. Biz burada iktidarız, genel siyasette muhalefetiz. 

ġimdi, örneklerimizi seçerken mukayese etmek durumunda kalıyoruz. Tabii olarak yani siyasi iktidarın, 

yani AK Parti iktidarının yaptığı bazı icraatları, uygulamaları eleĢtiriyor bizim arkadaĢlarımızda. Yani 

bunda anlaĢılmayacak bir Ģey yok ama sorun Ģu, sorun Ģu; sizin söylediğiniz, çok önemli bir Ģeye temas 
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ettiniz. Teknik olarak, yani daha doğrusu bir bütçe çerçevesi içinde Sayın HIZAL‟ın sözleri kalabilseydi 

eğer, kalsın demiyorum bakın. Çünkü Hatip, siyasetçi sözünü söyler. Kalsın demiyorum, yanlıĢ 

anlaĢılmasın. Söylüyor zaten, söyleyecek tabii ki yani hiçbir itirazım yok. Kalabilseydi zaten tartıĢma 

teknik olurdu ama Ģimdi birkaç parametrede siyasi münazaralarda bulundu, hakkıdır, itirazım yok; ama 

buna da cevap vermemek gibi tasarruf olamaz Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda ya da onu da 

yapıyorlar. Onun için bence, bence Değerli ArkadaĢlar, bu gayet… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim Hakan. Bir konu oybirliği ile, 

oybirliği ile Komisyondan Meclisimize… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  
HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan devam edelim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Edeceğim de bitse edeceğim… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, lütfen müsaade ederseniz ben 

devam etmek istiyorum yani. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Peki. Yahu bana Mesut YILMAZ muamelesi yapma yahu Allah aĢkına. Tamam, Değerli 

ArkadaĢlar, Sayın YILDIZ, buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri tabii ki milli maç var ama Ģimdi trafik de var. 

Tabii BaĢkanın trafikle ilgili önerileri de var, Sayın Tunç SOYER‟in. O yüzden biz toplu bineceğiz 

araçlara bundan sonra. ġimdi Sayın BaĢkan, bu Meclis‟te her seferinde, biraz önce de ifade ettiniz; 

“Sayın HIZAL‟ın eleĢtirilerine tabii ki cevap vereceğiz.” dediniz ki, Sayın Grup Sözcünüz cevapları 

verdi ki, kendi aramızda Sayın Grup BaĢkan Vekilimizle konuĢurken “Polemik konusu üretmek gibi bir 

derdimiz yok.” Onu söyledi Sayın KÖKKILINÇ ama biz Sayın KÖKKILINÇ‟ın cevabı üzerinde çok 

fazla da bir karĢı cevap vermek niyetinde değildik. Oybirliği yaptığımız bir dosyaydı. Ancak Bülent 

Bey‟in ortaya koyduğu ifadelerle baktığımız zaman ve karĢılığında diğer Hatiplerin, Murat Bey‟in de 

konuĢmalarına baktığımıza zaman, genel siyasete giriĢ tarzınız bir iddia ki, Özgür BaĢkan‟ın ortaya 

attığı iddiaya Burçin Hanım da teknik olarak cevap verdi zaten. Ama bir taraftan “Prompter ile ülke 

yönetiyor.” diyorsunuz, bir taraftan “Ülkeyi batırdı.” diyorsunuz. Sayın BaĢkan bakınız, AK Parti Grubu 

olarak ve Cumhur Ġttifakı olarak biz, bugün bile 21 tane Komisyonlardan gelen maddeyi oybirliği 

yaptık. TartıĢtığınız maddeyi de oybirliği yaptık. Oybirliği yapıyor olmamız, genel olarak eleĢtiri 

yapmayacağımız anlamına gelmiyor ve yapıcı yönde ĠZBETON‟la ilgili gördüğümüz bazı eksikleri 

Sayın Grup BaĢkan Vekilimiz dile getirdiler. ġimdi dediniz; “Siz genelde iktidarsınız.” Biz de sizin 

geneldeki muhalefet anlayıĢınızla bu kentteki muhalefet yapıyor olsaydık, her Ģeyi toptan reddedici bir 

anlayıĢla, doğru-yanlıĢ demeden her Ģeyiyle oyçokluğu yapardık. Yani sizin Ankara‟daki Meclis‟te Grup 

BaĢkan Vekilinizin parlamentoda söylediği gibi; “Her Ģeyi doğru da yapsanız, bizim siyasetimiz hayır 

demeyi gerektiriyor.” gibi bir anlayıĢ AK Parti Ġktidarlarında ve AK Parti‟nin bulunduğu yerde yok. 

Mesele Ġzmir olan yerde siyaset yapmadık ve 60 milyonluk borçlanmaya da yatırıma yönelik 

destekledik. ġimdi geçen ĠZSU‟nun tartıĢmalarını yaparken Sayın Tunç SOYER Ģahsımla ilgili bir ifade 

kullanmıĢtı, dedi ki: “Hakan Bey kafanız çok karıĢık.” Evet, Sayın BaĢkanın koyduğu bu ifadeden de 

memnuniyet duydum. Demek ki bizi dikkatlice takip ediyor. Çünkü kafamız çok karıĢtı. Niye 

karıĢmıĢtı? Yahu 2018‟in raporuna bakıyoruz, 2019‟a geliyoruz, 2020‟ye geliyoruz söylemler tutmuyor, 

eylemler tutmuyor, kafamız karıĢtı ve kendi aramızda Grup olarak dedik ki: “Yahu bize baĢka bir 

kitapçık mı veriyorlar? Biz baĢka kitapçıklardan mı bakıyoruz?” Biz, gazete manĢetleri üzerinden 

konuĢmayız. Biz, duyumlar üzerinden de siyaset üretmeyiz. Sayın BaĢkanımız biraz önce dediler ki: 

“2019‟un SayıĢtay Raporu.” ġimdi, sayfa 11, Bülent Bey de sonra bakar, ben çok uzatmayayım ama çok 

açık, net bir ifade diyor, diyor ki: “Ancak şirket mali tablolarla beyannameler incelendiğinde geçmiş 

yıllarda zarar ettiği görülmüştür.” ġimdi ne dedik? Dedik ki, aynı Ģekilde dönüyor, “Kırımların” diyor, 

%10’u geçmediği maliyetli işler yaptığı da görülmüştür.” Biz, 60 milyona “Evet” verirken, Ģu eleĢtiriyi 

yapma hakkımız var. Diyoruz ki; 2019 yılında yapılmıĢ SayıĢtay Raporu, 2020‟nin Kasım‟ında 

yayınlandı. Bunun sayfalarını incelediğinizde ĠZBETON‟un uygulamalara yönelik, ihalelere yönelik 

yapılmıĢ, maliyetlere yönelik eksikler var. Bunları düzeltirseniz, kârlılığınız artar. Bu anlamda ek bir 

kredi kullanma ihtiyacınız doğmaz. ġimdi, bunu söylediğimiz zaman biz Ģunu bekliyoruz; bu konu 

öznelinde bize cevap verin. Bugüne kadar biz neyi eleĢtirdiysek karĢılığında o konu öznesinde bir cevap 

alamıyoruz Sayın BaĢkan. Bu konu Ġzmir‟in konusu. Biz Ġzmir‟in seçilmiĢ BüyükĢehir Meclis 

Üyeleriyiz. Ġzmir meselelerini burada tartıĢıyoruz ve bugüne kadar AK Parti Grubundan hiçbir Ģekilde 

ne Ardahan‟dan, ne de Erzurum‟dan bahsetmedik. Biz, Ġzmir meseleleri üzerinden bahsettik ve bunları 

konuĢtuk. Doğal olarak yaptığımız eleĢtiriler de “Daha iyiye nasıl taĢırız?” noktasındadır. Ben çok net 

söyleyebilirim; Konak‟ın Meclis Üyesiyim, sıkıntılar yaĢıyoruz, arka mahallelerde problemler var. Ben 
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size Cuma günü çökmüĢ bir sürü yol fotoğrafı getirebilirim. Mesele nedir? Daha iyiye taĢıyalım. Geçen 

ĠZSU‟da dereleri tartıĢtık, Konak‟ta tartıĢtık, ĠZSU yetkilileri ertesi gün gitti. ĠĢte muhalefetin etkisi 

budur. Siz gördüğünüz Ģeyi, atladığınız Ģeyi biz dile getiriyoruz. Bunu getirdiğimiz zaman da biz, Sayın 

Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerinden Ģunu bekliyoruz Sayın BaĢkan; yaptığımız eleĢtiriye cevap 

verin. Bürokrasi sizde, bilgi notları size geliyor. Hemen bir… Yoksa AK Parti Ġktidarları yaptığı her 

faaliyeti, ortaya koyduğu her çalıĢmaya cevap verebilecek yetkinliğe de sahibiz, özgüvene de sahibiz, 

Allah‟a hamdolsun ki bu ülkeyi kesintisiz 20 yıldır yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz ve bunun en 

büyük takdirini de milletten görüyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.  

HAKAN YILDIZ: Bununla ilgili bir sıkıntımız, derdimiz de yok.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru.  

HAKAN YILDIZ: ArkadaĢlar böyle, manĢetten diyorlar ya Murat Bey‟in dediği gibi. ManĢetten 

kendileri konuĢuyor, biz değil. Biz, eylemden konuĢuyoruz, SayıĢtay Raporundan konuĢuyoruz, Faaliyet 

Kitapçıklarından konuĢuyoruz ve bu anlamda ben, siyasetin bir dili olması gereken, inanan bir Meclis 

Üyesi olarak AK Parti Grubunun ortaya koyduğu eleĢtirilere lütfen eleĢtirilerimize o gün 

veremiyorsanız, bir sonraki Mecliste verin ama bizim eleĢtirdiğimiz noktalara bu anlamda bakarak o 

noktada cevap verin. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli AK Parti Sözcüsü ArkadaĢımız bence çok önemli konulara 

değindi ve aslında bu konuĢulanlar, bizim de söylediklerimizi doğrular bir nitelikte oldu. Bir, bir kere 

“Duyumlarla siyaset yapmıyoruz, yapmayacağız.” demesini takdirle karĢılıyorum. O zaman Sayın 

HIZAL‟ı da bu Ģekilde, o duyumdan dolayı yalanlamıĢ oluyor, iyi bir Ģey bu. Merkezi… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır hayır. Tamam.  

HAKAN YILDIZ: Orada yalanlama yok Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben öyle telakki ettim.  

HAKAN YILDIZ: Burçin Hanım durumu açıkladı. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hayır. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bakın, biz burada ben SayıĢtay Raporunun ilgili sayfasını okudum.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam.  

ÖZGÜR HIZAL: Bu bir duyum mu? Gazete haberi mi? Değil. SayıĢtay Raporu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır hayır. Ama ondan bahsetmiyoruz.  

ÖZGÜR HIZAL: Diğer konu, diğer konu… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ondan bahsetmiyoruz.  

ÖZGÜR HIZAL: ĠZBETON Yetkilileri çıkar, ne kadar borcu var, bu borçların… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ondan da bahsetmiyoruz. 

ÖZGÜR HIZAL: Ben ondan bahsediyorum Sayın BaĢkan. Ne kadar icra takibi açılmıĢ? Ne kadar icra 

takibi açılmıĢ? Bunların ne kadarı ödenmiĢ? Ne kadarı ödenmemiĢ? Ne kadarına ödenmemesinden 

dolayı bir kamu zararı doğmuĢ? Bunlar çok net Ģekilde gelebilir Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, doğru söylüyorsunuz; ama bahsettiğimiz Ģey o değil. 

Ben en azından neden bahsettiğimizi söyleyeyim. Bu eleĢtirilere tabii ki yanıt verdiler zaten. Eksiktir, 

fazladır ama yanıt verilir, verilmelidir. Mecliste bunun yanıtını verecek arkadaĢlar var zaten, ilgili 

görevliler. Benim kastettiğim o değil, kastettiğim Ģeyi biliyorsunuz. Burada direkt Sayın Genel Müdüre 

izafe edilen o duyumlardır. Hangi mahfillerde, hangi ofislerde, hangi… Yani, Ģimdi bu duyumdur. 

Diyordu, Ģey de Sayın YILDIZ da dedi ki: “Biz duyumlarla hareket etmeyiz.” TeĢekkür ederim. ġimdi, 

Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Maça gideceğiz ağabey. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Değerli ArkadaĢlar, eğer, eğer biz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ndeki iktidar sahiplerinin, iktidar Milletvekillerinin, Gruplarının orada 

davrandığı gibi burada davransaydık, o zaman oradaki farkı görebilirdik. Yani bir mukayese yaptı ama 

elimizi vicdanımıza koyacağız, iki Meclisi de izleyeceğiz. Biz de öyle davranmıyoruz ve 

davranmayacağız. Yani onu da söylemiĢ olayım… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika. ArkadaĢlar, ben konuĢuyorum ne 

yeterliliği? Bir dakika yahu BaĢkan olarak Ģurada bir Ģey söylüyoruz. Muhalefetin etkisinden bahsetti. 

Evet, muhalefetin etkisi vardır, doğrudur. Zaten onu da görüyoruz. Muhalefet doğru Ģeyleri söylediği 

zaman Sayın BaĢkanımız da kendisinin ortaya koyduğu bir anlayıĢla onları alıyor, düzeltiyor, ilgili 

Bürokratlara gönderiyor. Yani onları muhalefetin eleĢtirisinin bir ödülü olarak görüyor. Bundan daha 

ulvi bir davranıĢ modeli olabilir mi? Buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi yapılan konuĢmalardan konuyu özetleyecek olursak, esasında burada 

hukukçu arkadaĢımız, yarın bir gün Meclis Tutanaklarına bakıldığı zaman da görecek. AK Parti BaĢkan 

Vekili ArkadaĢımız, ĠZBETON Müdürümüzün kiĢilik haklarına yönelik bir beyanda bulundu. Aslında 

kendisine bir fırsat verebiliriz, hani bu bulunduğu beyanları kayıtlardan çıkarabiliriz. Çünkü ĠZBETON 

Müdürümüz de bir hukukçu. Yarın kiĢilik haklarıyla ilgili bazı haklarına sahip çıkmak isteyebilir. Yani 

Ģunu söylemek istiyorum…   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Meclis ortamında her Ģeyi konuĢabiliriz, her Ģeyi konuĢabiliriz. Bu 

parlamentoda da böyle ama kiĢilik haklarına saldırdığınız zaman, kiĢilik haklarını ihlal ettiğiniz zaman, 

o zaman o parlamentodaki ifade özgürlüğü ya da Meclisteki ifade özgürlüğünü aĢar. Dolayısıyla ben, 

hani Özgür Bey eğer uygun görürse, bilmiyorum tekrar o beyanlarını belki Tutanaklardan çıkarılmasını, 

kayıtlardan çıkarılmasını isteyebilir. ġunu söylemek istiyorum; Parlamentoyla Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesini kıyaslamak da çok doğru değil.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar…  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bir de haksız bir kıyaslama söz konusu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ‟ı dinleyelim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanımızın pek çok konuda Meclis‟te 

oybirliği ile iktidara destek verdiği, özellikle milli meselelerde, dıĢ iliĢkilerde pek çok konu var 

esasında. Yani birlikte hareket edilen milli meselelerde. Yeri geldiğinde, örneğin, Ģu iĢte salya, Marmara 

Denizi‟ndeki salya konusunda… Tümüyle bir deniz kirliliği, tümüyle arıtma tesislerinin olmaması, 

yeterince olmaması, bu konuya önem verilmemesi… Bu gibi konulardan kaynaklanan çok büyük bir 

felaket söz konusu. Biz, Ġzmir‟de yaĢamamıza rağmen, ülkemizin çok önemli bir konusu olarak 

görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Ġzmir‟in körfezinden bahsedildi, kokusundan bahsedildi. Bizim arıtma 

tesislerimiz ödül almıĢ tesisler. Yani Türkiye‟nin lider konumundaki arıtma tesislerini üretmiĢ bir kentiz. 

Öyleyse bizim bütün ülkemiz için de bunu dilememiz çok normal. ġunu söyleyelim; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi‟nde, Cumhuriyet Halk Partisi‟nin bazı konularda vermiĢ olduğu AraĢtırma Önergeleri 

reddediliyor. Yani külliyen reddediliyor. Oradaki siyaset anlayıĢı burada olsaydı, o zaman Ġzmir 

kazanmazdı. Biz burada sürekli konuĢurduk, konuĢurduk, konuĢurduk ama bizim burada önemsediğimiz 

Ģey ne? Çoğulcu demokrasi. Azlığın da sesini duymak. Bir seçmen kitlesini temsil ediyorlar. Bugün o 

seçmen kitlesi AK Parti‟ye oy vermiĢ olabilir. Yarın CHP‟ye verir, bir baĢka gün MHP‟ye verir, bir 

baĢka gün Ġyi Parti‟ye verir. Burada amaç, kentliye hizmet etmek. Dolayısıyla burada oybirliği ile eğer 

bazı Meclis Önergeleri geçiyorsa, bu, vatandaĢa olan borcumuzdan, vatandaĢa olan saygımızdandır, 

buna duyduğumuz hassasiyettir. KeĢke Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ndeki Meclis çalıĢması Türkiye‟ye 

örnek olsa, keĢke Türkiye bu Ģekilde çalıĢsa, Türkiye kazansa… Ben, Ģunu söylemek istiyorum; 

gerçekten her iddia ispata matuf. Burada gazetelerle yahut duyumlarla hareket etmek çok yanlıĢ. Denildi 

ki; “ĠZBETON‟a iĢte icra takipleri yapıldı.” Yapılsın, yapılsın. Belki iĢi üstlenen kiĢi, iĢi gerektiği gibi 

yapmadı. Hak ediĢlerin ödenmemesi gerekiyor belki. Belki yargı konusu olacak. Koyuyorlar icra 

takibine, %40 icra inkâr tazminatı kazanmak için belki icra takibine koyuyor. Yani bunu dıĢarıdan 

duyumlarla, dıĢarıdan bakarak hiçbir Ģekilde “ĠZBETON zarar ediyor.” sonucuna varamazsınız. Bu çok 

yanlıĢ. SayıĢtay Raporundan bahsediyorsunuz. SayıĢtay Raporu, kesin mahkeme hükmü müdür? 

Halbuki SayıĢtay‟ın kesin hüküm verdiği aĢamaları vardır. Bir de arkadaĢım 2014‟ten bahsetti. AK Parti 

Grup Sözcüsü arkadaĢımız, BaĢkan Vekili arkadaĢımız 2019‟dan bahsetti. Demek ki her sene SayıĢtay 

Denetçileri bir önceki raporu alıyorlar, oradaki eleĢtirileri bir kere aynen raporlarına geçiriyorlar. 

SayıĢtay‟ın, SayıĢtay Raporlarına yaptığınız itirazların sonuçlanması da uzun bir süreç aldığı için, bunu 

SayıĢtay Denetçileri de ifade ediyor. “GeçmiĢ dönemde ne yazılmıĢsa, bu dönemde yazmak 

durumundayız.” deyip geçiyorlar. Hiçbirisinde kamu zararının ödenmesine dair bir tazminat SayıĢtay 

hükmü yok. Yani burada yanıltıcı davranmayalım. Burada kesin mahkeme kararları olmadığından, 

herhangi bir Ģekilde “Resmî bir kayıtla konuĢuyoruz.” denilmesin, bu yanıltmak olur. Dolayısıyla ben 

arkadaĢlarıma katılıyorum. Gerçekten biz, burada üsluba çok dikkat etmek durumundayız. Genel 

siyasete de girilebilir, bunda bir sakınca yok ama üslup her Ģeyin önünde geliyor. Dolayısıyla buna yine 

hepimizin geçmiĢte olduğu gibi dikkat etmesi gerekiyor. Ben Yeterlilik Önergesi vermek istiyorum, 

kifayeti müzakere anlamında. Oylansın diyorum, baĢka konularımız da var.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, onu oylayabiliriz; ama Önergeyi iĢleme koymadan önce, 

mademki böyle bir önerge verdiniz. Siz bir Ģey izafe ettiniz ve dediniz ki… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, ben tekrar teklif ediyorum. ArkadaĢımız aynen…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben Sayın HIZAL‟a söz vermek zorundayım. Sayın HIZAL‟a söz 
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vermek zorundayım. Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, tabii çok uzatmayacağım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sizin söz istediğinizi biliyorum, biliyorum.  

ÖZGÜR HIZAL: Maça yetiĢeceğiz arkadaĢlar. En azından ikinci yarısına yetiĢeceğiz merak etmeyin. 

ġimdi arkadaĢlar, Sayın BaĢkan, ben bu kürsüde, bu kürsülerde söylediğim her Ģeyin, her sözün 

arkasındayım. Bugün burada söylemiĢ olduğum bütün konuĢmalarımın altını kalın harflerle tekrar 

çiziyorum. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin kiĢilik haklarına bir saldırı… Benim saldırı noktasında bir 

ifadem yok. Öyle düĢünüyorlarsa, o benim sorunum değil. Elbette ki yargı mercilerine giderler, yargı 

mercilerinde dava açabilirler. O konuda hiçbir Ģeyim yok ama biz, bugüne kadar, hiçbir zaman ama 

hiçbir zaman bir söylenti üzerinden, bir dedikodu üzerinden yorum yapmadık. Bakın, ben size 

SayıĢtay… Sizin beğenmediğiniz SayıĢtay Raporu, sizin beğenmediğiniz SayıĢtay Raporu‟yla, sizin 

Milletvekilleriniz bu SayıĢtay Raporlarını gezdiriyor. O zaman bu SayıĢtay Raporlarını hep atalım, hep 

atalım. Bakın, bu SayıĢtay Raporu‟nun yine 17. maddesi, 17. sayfası düzeltiyorum. ġirkette… Sadece 

bir hususa değineceğim. “Borçlar olabilir ya” diyor, “Borçlarını ödemeyebilir ya” diyor. Borçlarını 

ödememesinin gerekçesini Nilay Hanım bir Ģekilde ortaya koyuyor ya, “Şirket tarafından banka kredi 

vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle ödenen gecikme faizinin, kanunen kabul edilmeyen gider 

yazılması.” Kredi, vade tarihlerinde ödenmemiĢ. Bu SayıĢtay Raporu‟na geçmiĢ. Vade tarihinde 

ödenmeyen bir kredi, bir alacak ne olur? Ne olur? Ġcra takibi açılır. Ġcra takibini kim açar? Hukukçu 

açar, avukat açar. Nerede yapılır bunun görüĢmeleri? Hukuk bürolarında yapılır. Kim yapar bu 

görüĢmeleri? Ya ĠZBETON Genel Müdürü yapar ya da Hukuk MüĢaviri yapar, ya da ĠZBETON‟un 

yetkilileri yapar. Ama sonuç itibarıyla bunu bilerek, isteyerek ödemediğiniz takdirde, bilerek 

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

ArkadaĢlar, arkadaĢlar… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Murat Bey müdahale edecek misiniz?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Hayır, hayır… 

ÖZGÜR HIZAL: Murat Bey müdahale… Sayın BaĢkan, müdahale edecek misiniz?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, arkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Eğer, eğer bunu bilerek…   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL bir dakika. ArkadaĢlar, Sayın HIZAL sözünü 

tamamlasın... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir 

dakika arkadaĢlar, Sayın HIZAL sözünü tamamlasın yahu. Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Eğer bunu bilerek, isteyerek ödemediğiniz takdirde o icra takibinde %40 tazminat da 

ödersiniz, faiz de ödersiniz, ücreti vekâlet dediğimiz vekâlet ücreti de ödersiniz. Yani kısacası Kamu 

Zararı ortaya çıkar. Biz bu kamu zararının ortaya çıkmamasını istiyoruz arkadaĢlar. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Buyurun, söz alan arkadaĢlar. Sayın ÇAM, 

buyurun.  

KAZIM ÇAM: Özgür Bey ilk konuĢmasını çevirdi. “Ofislerde ne pazarlıklar döndü.” dedi. O zaman 

ilk konuĢmanızı kayıtlardan çıkaralım, ikinci konuĢmanız kalsın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, Sayın ÇAM…  

HAKAN YILDIZ: Biz altına imza atıyoruz.  

KAZIM ÇAM: ġimdi, değil… Bakın, Sayın BaĢkan‟ım, Sayın BaĢkan‟ım…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: “Çıkarmıyorum.” diyor adam ama yani… 

KAZIM ÇAM: Biz genel… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Lütfen, lütfen… Bakın, yine… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, Sayın HIZAL… 

KAZIM ÇAM: Aylar önce bir Ģey demiĢtim. Her Ģeye… Demeyeceğim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÇAM, bir dakika.  

KAZIM ÇAM: BaĢkan‟ım, BaĢkan‟ım…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, bir dakika.  

KAZIM ÇAM: Sabırla dinliyoruz.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

KAZIM ÇAM: Genel siyasete de girmiyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

KAZIM ÇAM: Saygı duyuyoruz. Sizin Partinizin içinin nasıl kaynadığını da iyi biliyoruz. Sizler 

Belediye BaĢkanlarımızın… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 
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sözler.) Dinleyin, lütfen. Belediye BaĢkanlarımızın toplantıda ne konuĢtuğunu o kadar dikkat 

ediyorsunuz ki… Bizde demokrasi var. Belediye BaĢkanlarımız her Ģeyi konuĢur, BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanımızla da konuĢurlar ama siz konuĢamazsınız. Genel siyasete girersem, bugün Soma‟da 301 

canın verilen cezalarını gördük. Bu mahkemeye de gittim, dinledim. Bu mahkemede tezgâhlar 

kurulmuĢ, hâkimler özgürce kararlarını veremiyorlar. Bizler otellerde çökmüyoruz. 

HAKAN YILDIZ: Yahu niye bağırıyor Sayın BaĢkan?  

KAZIM ÇAM: Bağıracağım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bir dakika. Hayır, hayır… 

HAKAN YILDIZ: Niye bağırıyorsun yahu? 

KAZIM ÇAM: Lütfen. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, bir dakika.   

HAKAN YILDIZ: Niye bağırıyor Sayın BaĢkan?  

KAZIM ÇAM: KonuĢma tarzım bu. 

HAKAN YILDIZ: Meclis‟te niye bağırılıyor, ben onu anlamadım. 

KAZIM ÇAM: KonuĢma tarzım bu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÇAM, Sayın ÇAM…  

HAKAN YILDIZ: Niye bağırıyor?  

KAZIM ÇAM: Bakın, genel siyasete girersek… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÇAM, Sayın ÇAM bir dakika…  

KAZIM ÇAM: Altından kalkamazlar. 

HAKAN YILDIZ: Biz kalkarız da bağırmayalım lütfen. 

KAZIM ÇAM: Kalkamazsınız.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢım… 

HAKAN YILDIZ: Biz kalkarız, rahat ol.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÇAM… 

KAZIM ÇAM: Kalkamazsınız.  

HAKAN YILDIZ: Biz kalkarız. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… 

KAZIM ÇAM: Saygı duyuyoruz, dinliyoruz…  

HAKAN YILDIZ: Her Ģeye cevap veririz de nezaketi bırakma.  

KAZIM ÇAM: Hüsnü Ağabey üvey evlat değilsin, bizden gittin, gene öz evlatsın. 

HAKAN YILDIZ: O özünü buldu, özünü bizde… 

KAZIM ÇAM: Niye öz evlatsın? Ġnsan olduğun için seviyoruz seni... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) BaĢkan‟ım, konuĢacak çok Ģey var.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: KonuĢun.  

KAZIM ÇAM: Germeyelim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ama gerildi yeteri kadar yani…  

KAZIM ÇAM: Germeyelim. Saygı duyuyoruz ama yine söylüyorum, yahu bir dinleyin… Hanımefendi 

konuĢtu, gitti değil mi? Genel siyasete girmiyoruz, saygıyla dinliyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Daha sakin. 

KAZIM ÇAM: Odur, asfalttır, budur… Olabilir. Ama Özgür Bey‟in ilk konuĢmasını iyi dinledim. 

ĠZBETON Genel Müdürümüz saygın bir avukattır. Yıllardır tanırız. Benim de firmamın yıllarca 

avukatlığını yaptı. ĠĢ adamıdır, istediği bağıĢı da yapar ama kalkıp da bunu ĠZBETON‟umuzun Genel 

Müdürüne bunları yakıĢtırmayın, ayıptır.   

SALONDAN: Yahu ne yaptık yahu, ne ayıbı?  

KAZIM ÇAM: BaĢkan‟ım, teĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ÇAM teĢekkür ederim. Sayın ġAHĠN buyurun. Sayın MHP 

Grup BaĢkan Vekili buyurun. 

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

Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim tahammül etmek lazım. 

Muhalefet, muhalefet yapmak durumunda. Duyum ya da öyle ya da böyle eleĢtiri yapmak durumunda, 

Özgür Bey ya da Hakan Bey ya da diğer arkadaĢlarımız, AK Parti Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket 

Partisi, Cumhur Ġttifakı olarak muhalefet yapmak durumundayız. Tahammül etmek lazım. Yani 

normalleĢmek lazım. Nasıl geçmiĢte Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı, iĢte hastanemiz, çeĢitli kurumlarımız 

burada sunum yapmıĢsa, ĠZBETON da yapabilir önümüzdeki süreçte. Bir defa AK Parti, MHP ya da 

Cumhur Ġttifakı olarak bizler, Bürokratlarımız bizim baĢ tacımız. Bürokratlarımıza hiçbir zaman bir Ģey 
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söylemedik, söylemeyiz de, söyleyemeyiz de anca teĢekkür ederiz. Çünkü canla, baĢla görevlerini 

yapıyorlar. Evet, her Ģeyi birbirinden ayırmak lazım. Biz burada siyasi iradeler olarak, siyasi partiler 

olarak hani zaten burada hizmetleri yaptıran ya da icraatları yaptıran kim? Siyasi irade. Biz, bu anlamda 

birbirimizi eleĢtirebiliriz ya da görüĢ ve önerilerimizi söyleyebiliriz. Bunu yapıyoruz zaten. Onun için 

böyle karĢılıklı… Tabii genel siyaset de yapın, buyurun, problem değil. Benim diyeceğim bir Ģey yok. 

Ama gördüğünüz gibi Cumhuriyet tarihinin tek baĢına iktidarı, en uzun tek baĢına iktidarı 20 yılı 

tamamlayacak AK Parti Hükümeti. Evet, bunu da görmezden gelmemeliyiz. Hani zaten Ġzmir‟de 

yerelde iktidar kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu yok sayabilir miyiz? Mümkün değil. Türkiye‟de 

iktidar kim? AK Parti. Bunu yok sayabilir miyiz efendim? Allah Allah… Yani vatandaĢın verdiği irade, 

yani verdiği yetki yok sayılamaz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Hani bu eleĢtirileri, bu muhalefetleri, bunları yaparken de hani normal bir 

Ģekilde sevgi, saygı çerçevesinde yapmak lazım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: ġiddete ya da anormalliğe gerek yok ki. Önümüzdeki süreçte güzide 

Kurumumuz, ĠZBETON‟umuz da bize bir sunum yapsın. Ondan sonra bir baĢka Kurumumuz yapsın. 

Ben normal gitmemizi öneriyorum. Ben bir defa tekrar tekrar BüyükĢehir Bürokratlarımıza teĢekkür 

ediyorum. Hepsi can baĢ üstüne, görevlerini yapıyorlar. Gecesini gündüzüne katıyorlar. Bilhassa 

afetlerde, her zaman, yani üzerine düĢeni yapıyor Bürokrat. Bizler hep birlikte yapmalıyız siyasi irade 

olarak. Evet teĢekkür ederim, evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN, çok teĢekkür ederim Bürokratlarımız adına. Sayın 

MHP Üyesi ArkadaĢımız söz istemiĢti, onu da vereyim. BaĢka söz isteyen yoksa tamamlayacağım. Ama 

söz istemiĢti verememiĢtim. Buyurun. 

TURGUT PINAR: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis… BaĢkan‟ım, bugün söz almayacaktım.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

TURGUT PINAR: Konumuz ĠZBETON olduğu için… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

TURGUT PINAR: Söz almak istedim. ġimdi, arkadaĢlarımız söylediler. ĠZBETON, “Alsancak‟ta Ģu 

kadar beton.” diye falan, “Bayraklı‟da bilmem ne kadar beton döktü.” Doğrudur ama biz bunu dıĢ 

ilçelerde de yapmasını bekliyoruz. Mesela ben size bir örnek vereyim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

TURGUT PINAR: 15 kilometre Kiraz Sırımlı arası. 2017 senesinde 10 kilometresi yapılmıĢ Sayın 

BaĢkan‟ım. Sağ olsun Aziz BaĢkan. 5 kilometre baĢtan, 5 kilometre sondan. Ortada 5 kilometre duruyor 

arkadaĢlar, 2017 senesinden beri. Birçok üretim yolları Ģu anda berbat bir durumda. CĠMER‟e 

yazıyorlar, “Tozdan, topraktan mahsullerimiz bitti.” diye. Bunların göz önüne alınmasını diliyorum, 

teĢekkür ediyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, Sayın SEVĠNÇ, buyurun… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ama Sayın Grup 

BaĢkan Vekili söz istiyor arkadaĢlar. Oylayacağım da yani Sayın Grup BaĢkan Vekilleri söz istedi yani. 

Buyurun.  

KEMAL SEVĠNÇ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

ĠZBETON‟dan bu kadar söz edilince, bu kuruma emeği geçmiĢ, 1986 yılında bu tesisleri yapan Daire 

BaĢkanı olarak, bir arkadaĢınız olarak, 1994 yılında da yine Yönetim Kurulu BaĢkanlığı yapmıĢ bir 

arkadaĢınız olarak, o dönem ĠZBETON Genel Müdürümüz Sayın Konak Belediye BaĢkanımız Abdül 

BATUR kardeĢimdi. ĠZBETON, gerçekten Ġzmirimize asfalt, beton, beton boru, diğer altyapı 

konularında hizmet veren bir Kurum. Bu Kurum, gücünü BüyükĢehirin bütçesinden, BüyükĢehirden 

aldığı ihalelerden elde eden bir Kurum, Genel Müdürlüğümüz. Dolayısıyla 30 ilçemizde de… Ġzmirimiz 

çok büyüdü... 30 ilçemizde de o ilçelerin imkânları ölçüsünde planlama yapıp hizmet götürmekte bu 

kurumumuz. Burada temel hedef; Ġlçe Belediye BaĢkanlarımız, BüyükĢehirimizle koordinasyon 

sağlayarak bir hizmet yarıĢına girebilir, isteklerini ona göre dile getirebilir. ĠZBETON‟umuz borçlanma 

yapabilir, bunun takdiri de bu Yüce Meclisimizin. Zaten oybirliği ile uygun görmüĢüz arkadaĢlarım. 

Zarar edebilir Ģirket, kâr edebilir ama bu Kurumun ana yürütücüsü bu Yüce Meclis ve BaĢkanlık. Bu 

gücü de Bürokratlarla, o Ģirketin Yöneticileri tarafından yerine getirmekte. Bence her noktada 

çalıĢmasını yürütmekte. Bir diğer Meclis‟te de Sayın BaĢkan‟ım, ĠZBETON‟umuz, bu 30 ilçede, hangi 

noktalarda, ne çalıĢma üretiyor, bir sunum yaparsa çok mutlu olur Meclisimiz. Bu Kurumumuz, 

gerçekten bu kentin önemli bir Genel Müdürlüğü. Ben çalıĢanlara her zaman Ģükranlarımı arz ediyorum, 



 24 

sizleri de saygıyla selamlıyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim. Ben Sayın SEVĠNÇ‟in bu talebini, Sayın Genel 

Sekreterimize iletmiĢ olayım. Yani önümüzdeki Meclis‟te, yani Cuma günü, Cuma günü… Cuma değil 

mi? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) YanlıĢ mı? Sunum 

yapacak yahu.  

SALONDAN: Önümüzdeki ay olsun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, önümüzdeki ay olsun. Daha iyi hazırlanırlar, daha iyi 

hazırlanırlar. Önümüzdeki aya ĠZBETON‟un da bir sunumunu alalım. Sayın KÖKKILINÇ… Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sadece… Evet, Meclis Üyemizin, MHP‟li Meclis Üyemizin bir eleĢtirisine 

yanıt vereyim, Kiraz‟dan bahsettiği için. Belediye BaĢkanımızın da bir açıklaması olmuĢtu zaten. Ben 

de hani araĢtırdım; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kiraz‟a neler yapmıĢ diye. 126 milyon yatırımı var 

Kiraz‟a. ArkadaĢlarımız da ilginç bir istatistik tutmuĢlar aslında, bürokrasi… Bu da benim çok ilgimi 

çekti. Bakın, KarĢıyaka‟da kiĢi baĢına yatırım tutarı 1009 lirayken, Kiraz‟da 1353 lira. Yani pek çok 

Belediyenin çok üstünde bir yatırım almıĢ Kiraz, ben sadece bu kadarla açıklama yapayım. Nasıl olsa 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tüm ilçelere yaptıkları yatırımları gelecek ay sunacaklar.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan‟ım, o zaman bir dahaki aya 126 milyonun açılımını da Meclis‟e 

sunarlarsa… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tabii ki, tabii ki.  

HAKAN YILDIZ: Biz de memnun oluruz, ne olduğunu kalem kalem… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, tamam. Tamam peki. 

HAKAN YILDIZ: KarĢıyaka‟yı görüĢürüz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar Meclisimiz, Meclisimiz   5. 

madde de oybirliği ile Komisyondan gelen 5. maddede ciddi olarak Ġzmir‟in yararına olacak bir tartıĢma 

yaptı. Güzide kuruluĢumuz hakikaten yatırımcı ve icracı kuruluĢumuz ĠZBETON‟u hem muhalefet, hem 

iktidar bu kadar önemsediği için de ben ĠZBETON adına, Ģirketimiz adına çünkü biz sonuçta biriz hem 

Meclis Üyelerine hem de ilgili tüm Bürokrat ArkadaĢlarımıza teĢekkür ediyorum. 5 no’lu Komisyon 

Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 6. maddeden 21. maddeye kadar Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın, 

oybirliği.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 6 dâhil 20 dâhil… 21 dâhil değil efendim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21 değil evet. 20 dâhil, 20.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 20 dâhil. 6 ve 20 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlarından 

geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 21. maddedeki konuyla ilgili diğer Ġlçe Belediye Meclislerinin de bazı 

çalıĢmaları var. Dolayısıyla birlikte Ġzmir‟in bütünü için düĢünülmesi gereken bir konu.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu sebeple Hukuk Komisyonuna iade edilsin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyonuna iade edilmesini. 21 no’lu Komisyon Raporunun Plan 

ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiĢtir.  

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem DıĢı KonuĢma Talepleri... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Var. ArkadaĢlar, yok diyorsunuz var iĢte.                    

2 Gaziemir Üyesi ve 1 Çiğli Üyesi. ArkadaĢlar düzeltiyoruz Hukuktan gelmemiĢ. Plan ve Bütçe 

Komisyonundan gelmiĢ arkadaĢlar. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE bir dakika. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) ġimdi, Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesini olarak 

düzeltiyorum.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, ilgili Komisyonuna iadesini.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. Evet Sayın Ġzel Hanım buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yalnız BaĢkan‟ım, onu Hukuk‟a da gönderirseniz iyi olur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nereye? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sakıncası yok olabilir.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hayır arkadaĢlar, Komisyonuna iade ediyoruz. Yeni bir Komisyona 
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göndermiyoruz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyonuna iade ediyoruz ama…  

(SALONDAN: Ġlgili Komisyonuna…) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġlgili Komisyonuna iade ediyoruz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan Bütçe Komisyonu.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun.  

ĠZEL ZENGĠNOBUZ DERĠNSU: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Heyeti. Hepinizi saygıyla ve 

sevgiyle selamlıyorum. Bugün Sarnıç‟ta yaĢanan tapu sorunları ile ilgili konuĢmak için söz aldım. 

Sarnıç‟ta tüm Türkiye‟de yaĢanan tapu sorunlarının belki birer örneğinden bile fazlası söz konusu. 

Bunlardan biri; 2B Arazileri. Ġkincisi; Cevahir Holding ile yaĢanan sorunlar. Üçüncüsü; 4706 sayılı 

Yasayla gündeme gelmiĢ sorunlar. Dördüncüsü; Rezerv Alanı Ġlan Edilen Alanlar. BeĢincisi de; yeni 

gündemimiz olan Hazine Ġle Ġlgili YaĢadığımız Sıkıntılar. Bu hazine ile ilgili yaĢadığımız sıkıntı Fatih 

Mahallesinde gündeme geliyor. 1985 yılında çıkarılmıĢ 3194 sayılı Ġmar Kanununun geçici maddesi 

gereğince Yapı Kayıt Belgeleriyle hazine arazileri üzerinde yapıları olan vatandaĢlara Yapı Kayıt 

Belgesi almaları koĢuluyla, bu arazilerin satıĢlarının kendilerine yapılmasını talep etme hakkı tanındı. 

Peki, bu vatandaĢlarımız bu arazilere ne zaman yerleĢti? Bundan 35-40 yıl önce bu arazilere, bu tarlalara 

daha doğrusu bu tarlalara yerleĢen vatandaĢımız evlerini yaptı oraları yuva haline getirdi. Tozunu, 

toprağını çilesini bizim bu vatandaĢlarımız çekti. Hatta Sarnıç Bölgesinde yaĢayan vatandaĢlarımızın 

KĠPA olarak bilinen alıĢveriĢ merkezine ayakları çamurlu diye girmeleri yasaklıydı. Fakat bugün 

bakıyoruz buralarla ilgili bu baĢvurular yapıldıktan sonra Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünden gelen 

yazılarda metrekare birim fiyatları Fatih Mahallesinde 2000 liraları gördü. 2000 lira metrekaresi.  

Buralar için milyon değerler var Ģu anda. Yüzlerce bin liraları aĢan milyon değerlere ulaĢan değerlerden 

bahsediyoruz. Fakat buradan 200-300 metre ötede farklı bir yine devlet kurumuna, farklı bir Bakanlığa 

bağlı arazilerde 430 liralarda rayiç bedeller tespit ediliyor. Ve ardından burada yaptığımız toplantılardan 

görüĢmelerden sonra AK Parti Grubu da orada bir toplantı gerçekleĢtiriyor ve bir Milletvekilimiz diyor 

ki, AK Parti Milletvekili diyor ki; “Bu topraklardaki rakamların bu rayiç bedellerinin düĢmesi mümkün 

değil çünkü burada 84 milyonun hakkı var. Kusura bakmayın BaĢkan‟ım,  kusura bakmayın. 84 

milyonun hakkı olduğu Sarnıçlılara sıra geldiğinde mi aklınıza geliyor? Cevahir Holding‟in 

geçtiğimiz… Cevahir Holding diyorum pardon. Cengiz ĠnĢaat‟ın geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 30 kere 

vergi borçları silinirken, sıfırlanırken 84 milyonun hakkı akıllarına gelmiyor da Sarnıçlının cebinden 

çıkacak para söz konusu olduğunda mı akıllarına geliyor orada 84 milyonun hakkı olduğu. Bunu kabul 

etmemiz mümkün değil Sayın BaĢkan‟ım. Kabul etmemiz mümkün değil. Oralar tarlayken bu insanlar 

geldiler, oralara yerleĢtiler, oraları yuva haline getirdiler, mahalle haline getirdiler, oralara bu insanlar 

değer kattı. Biz bunu kabul etmiyoruz ve bu mücadelenin baĢını çekeceğimizi de buradan belirtmek 

istiyoruz. TeĢekkür ederiz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Buyurun Ġbrahim Bey. Buyurun.  

ĠBRAHĠM ÖZKARA: Sayın BaĢkan‟ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Basınımızın Değerli 

Temsilcileri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Büyük BaĢkan, Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı, Ahmet PĠRĠġTĠNA‟nın 17. Ölüm Yıl Dönümü için söz aldım. 17. Ölüm Yıl Dönümünü birlikte 

de görev yapmıĢtık BüyükĢehir Belediyesinde. Onunla çalıĢma Ģansına da nail olmuĢtum. Kendisini 

özlemle, rahmetle, minnetle anıyorum. Yakınlarına, ailesine sabırlar diliyorum. Hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. TeĢekkür ediyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Buyurun, vereceğim BOZTEPE. Sayın ġAHĠN‟e bir 

söz vereyim. En son siz kapatacaksınız.  

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

Temsilcileri, Ġzmirliler hepinizi sevgiyle,  saygıyla selamlıyorum. Ben de Sarnıçla ilgili söz almıĢ 

bulunmaktayım. Ġzel Hanımefendi bahsetti. Sarnıç‟taki konu esasında siyaset üstü bir konu. Evet, 

Belediyemizle, orada Belediye BaĢkanımız Meclis Üyeleriyle birlikte toplantı yaptı Fatih Mahallesinde. 

Biz de Cumhur Ġttifakı olarak AK Parti-MHP bir de Milletvekilimiz geldi Necip NASIR Beyefendi.  

Orada öyle bir Ģey söylemedi. Bu doğru bir bilgi değil Ġzel Hanım. Evet, Ģöyle gerçekten bu konu 

siyaset üstü bir konu. Belediye BaĢkanımız da orada gitti söyledi. Bu dedi “Bu konuyu Hükümet 

çözecek, Cumhur Ġttifakının konusu bu, ben çözmelerini istiyorum” dedi.  Sağ olsun zaten Belediye 

BaĢkanımız, her konuyu birine havale ediyor yani. Bir Ģey yaptığı bir Ģey yok. Onun için gerçekten 

siyaset üstü bir konu. Sarnıçlı kardeĢlerimiz bu yerleri paralarıyla almıĢlar. Onun için evet Belediye 

BaĢkanımız da gidiyor, toplantı yapıyor. ĠĢte sağ olsun Aktepe-Emrez‟de bir kurĢun atık geçmiĢten kalan 

bir bayağı basında yer alıyor. Ama bununla AK Parti - MHP biz de ilgileniyoruz. Bunların hani bu oraya 
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gömülmüĢ kurĢun atıkları iĢte kimyasal atıklar bunların kaldırılmasını biz de istiyoruz. Bu konu 

bayağıdır devam ediyor. Hani buraya AK Parti Milletvekillerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi 

Milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerimiz herkes geliyor yani bu konuyu bilmeyen 

yok. Belediye BaĢkanımız da tamam bu konuyu gündemde tutmaya devam etsin, biz de devam 

edeceğiz. Bu konunun bertaraf olması önemli. Sarnıç‟ta evet bir kısmı çözüldü Sarnıç‟taki sorunların. 

ġu anda Fatih Mahallesi var. Fatih Mahallesinde (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Hayır… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Lütfen. Salahattin Bey buyurun.  

SALAHATTĠN ġAHĠN: Hürriyet Mahallesinde 2B ile ilgili insanlar satın alıyor arazileri. Gerçekten 

bununla AK Parti Milletvekillerimiz de Milliyetçi Hareket Partili Milletvekillerimiz ve biz de Ġlçe 

TeĢkilatları olarak Meclis Üyeleri olarak çözüm noktasında gayret sarf ediyoruz. Necip NASIR 

Beyefendi Milletvekilimiz AK Parti Milletvekilimiz insanları dinledi. “Biz” buraya sizi dinlemeye 

geldik.” Dedi. Hatta Belediye BaĢkanımızdan ya da baĢka bir partiden hiç bahsedilmedi. Bakın böyle 

ucuz siyaset iyi değil, gerçekten iyi değil. Hani böyle bu davranıĢlar doğru değil. Bu söylemler de doğru 

değil. Ben Ġzel Hanım‟a yalan söylüyor demiyorum ama bilgiler doğru bilgi değil. Gerçekten değil. 

Hani biz iĢte Belediye BaĢkanımız bize efendim Ģöyle davranıyor, birçok konuda bilgi vermiyor ya da 

farklar… Bunlar ayrı Ģeyler. Yani Gaziemir bizi seçmiĢ, hizmet etmek için seçmiĢ. Ġzmir bizi seçmiĢ, 

hizmet için seçmiĢ. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Çözüm için gayret sarf ediyoruz, AK Parti – MHP 

Cumhur Ġttifakı olarak. Belediye BaĢkanımıza da çalıĢıyor sağ olsun. Hani doğru bilgiler değil. Sarnıçlı 

mağdur. Allah‟ın izniyle sorunlarını çözmeye çalıĢıyoruz, ki elimizden geleni yapacağız. TeĢekkür 

ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben teĢekkür ederim. Sayın BOZTEPE buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE:  Evet, Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri gerçi az kalmıĢız ama. Bugün yalnız 

bizim Grup iyi.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Grup iyi diyor. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, ben de geçmiĢ dönem görev yapmıĢ Belediye BaĢkanımız 

Saygıdeğer Ahmet PĠRĠġTĠNA‟ya rahmet okuyorum. Kendisinin ölüm gününü çok iyi hatırlıyorum. 7 

buçuk gibi, sabah 7 buçuk gibi. Beni aramıĢtı bir arkadaĢımız, söylediği zaman ĢaĢırmıĢtım, uykudan 

uyanmıĢtım. Bugün 17 yıl olmuĢ gerçekten de. Rahmetli olduğu yer de çok yakındı bize. Daha önce de 

orasını satacaktınız ama biz müdahale ederek o konuda da geri adım attı KarĢıyaka Belediye 

BaĢkanımız. Onu da tebrik ediyorum. Evet, Sayın BaĢkan bir de iki-üç cümle konuĢacağım. Fazla da… 

Bugün üç dakikanızı alacağım.  Aslında bugün benim farklı bir sunumum olacaktı, geçen Mecliste de 

söylemiĢtim. Belediye BaĢkanımızın o gün toplantıları vardı. Erken ayrılması gerekiyordu. Bugüne 

bırakmıĢtık. Bugün gene Belediye BaĢkanımız yok. Zaten ĠZBETON konusunda da uzun uzun 

konuĢmalar oldu. O konulara girmeyeceğim ama Cuma günü inĢallah Belediye BaĢkanımız burada olur. 

Çünkü kendisinin burada olmasını istiyorum ki, arkasından konuĢmuĢ gibi olmayalım diye. Yine bir 

baĢka konu daha var. Değerli ArkadaĢlar, burada konuĢulurken biz çalıĢan Bürokratlarımızı adeta… 

Bunu hem biz yapıyoruz, hem Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor, arkadaĢlarımız yapıyor ben farklı 

düĢünüyorum. Bürokratlarımızı dokunulmaz yapmayacağız. Yani onların da dokunulabileceğini, 

dokunulması gerektiğini bilmeliyiz. Kendileri zaten üst düzey siyaseti birçoğu yaptığını da hepimiz 

biliyoruz.  Bu hem Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinde yapılıyor, hem bizim de aynı Ģekilde ilgili 

Bakanlıklarımız da yapılıyordur ama biz burada kalkıp sadece aman Bürokratlarımız böyle Ģöyle de… 

Ben bu konuya katılmıyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki çok üst düzey siyaset yapan arkadaĢlarımız 

olduğunu da. Değerli BaĢkan‟ım, ben hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Cuma günü temenni ediyorum 

ki, Belediye BaĢkanımız burada olur. Olmaz ise dahi bile o günü kendisi buradaymıĢ gibi bir                

20 dakikalık bir sunum yapacağım, bir konuĢmam var. ġimdiden hepinize teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani sen ben olduğum zaman konuĢmak istemiyor musun? 

HÜSNÜ BOZTEPE: Yok canım arkasından… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani anlatamadığın… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Sen daha… BaĢkan‟ım siz daha güzel oluyorsunuz ama sonra BaĢkan‟ın 

arkasından konuĢulmuĢ oluyor. ġimdi BaĢkan‟ın özel hayatına girilmiĢ oluyor, bilmem ne oluyor. Yani o 

yüzden kendisi burada olursa daha iyi olur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın BOZTEPE.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Arkasından konuĢmayalım yani. 
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V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar, Gündemimizde diğer maddemiz mazereti… Toplantıya 

Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler,  

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

 

VI. ÜÇÜNCÜ BĠRLEġĠMĠN GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: III. BirleĢim 18 Haziran 2021 Cuma Günü saat: 18.00‟da yine burada. 

TeĢekkür ederim Meclisi kapattım, sağ olun.  
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