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 T.C. 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2021 YILI HAZĠRAN AYI TOPLANTISI III. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

 

 Gündem No   : 97509404-301.03-6/3                                                      Toplantı Tarihi   : 18/06/2021  

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

                            No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 

 

 I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

 II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

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

nedeniyle yeniden hazırlanan “TeĢkilat ġeması”nın görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai. 

BĢk.E.495/E.226620) 

 

 2. 2021 Mali Yılı Bütçesinde 03 Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri içinde yer alan Belediyemiz 

Koruma ve Güvenlik Personeline 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren fiilen yaptıkları iĢ karĢılığında 

ödenecek maktu fazla çalıĢma ücretinin aylık brüt 395,00-TL olarak tespit edilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Ġnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.BĢk.E.222463) 

 

 3. Belediye Meclisimizin 17/07/2020 tarihli ve 462 sayılı Kararı ile Adıyaman Besni ġambayat Belediye 

BaĢkanlığına hibe edilmesi kararlaĢtırılan 35 RY 603 plakalı, 2008 model, BMC marka kamyonetin 

devir kararının görülen lüzum üzerine iptal edilmesi ile söz konusu aracın Kastamonu/Daday Belediye 

BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüĢülmesi. (Makine Ġkm. Bak. ve On 

Dai.BĢk.E.224188) 

   

 4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, Sosyal Projeler 

Dairesi BaĢkanlığı ve Zabıta Dairesi BaĢkanlığınca birlikte yürütülmesi planlanan “Geçici Süreli 

Ġzinlendirilen Seyyar SatıĢ Faaliyetlerinin Düzenlenmesine iliĢkin Yönetmelik Taslağı”nın görüĢülmesi. 

(Sosyal Prj.Dai.BĢk.225801) 

 

 5. Kadına yönelik her türlü Ģiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik çeĢitli faaliyetler yürüten ve 

sosyal sorumluluk projeleri üreten yerel yönetim, sivil toplum kuruluĢları, gerçek ve tüzel kiĢilere 

oluĢturulacak olan ön kurul ve seçici kurul aracılığıyla Ġzmir Yıldızı Plaketi ve BaĢkanlık Özel Ödülü, 25 

Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele Gününde takdim edilecek olup, bu 

kapsamda ödüle layık görülen kurum ve kuruluĢlara verilmesi planlanan Ġzmir Yıldızı Plaketinin usul ve 

esaslarını kapsayan “Ġzmir Yıldızı Ödül Yönetmeliği”nin görüĢülmesi. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.225010) 

 

  

6. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından güncellenerek yeniden 
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hazırlanan “Altyapı Koordinasyon Merkezi KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Usulleri Uygulama 

Yönetmeliği”nin görüĢülmesi. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.227943) 

 

 7. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile S.S. Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüĢülmesi. (Tarımsal 

Hiz.Dai.BĢk.E.224363) 

 

 8. Bornova Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği Ģekliyle toplam 

55.000.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 147 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.223454) 

 

 9. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği Ģekliyle 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam: 1.000.000,00-TL aktarma yapılmasına 

yönelik, 17/06/2021 tarihli ve 144 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.223398) 

 

 10. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünce iĢletilen ve 

önergede yer alan kafe ve çay ocaklarına ait tarife cetvelinin önerge ekinde belirtildiği Ģekilde 

uygulanmasına yönelik 07/06/2021 tarihli ve 141 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve 

Kar.Dai.BĢk.E.224280) 

 

 11. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün önergede 

yer alan ücret tarifelerine yönelik, 01/06/2021 tarihli ve 133 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve 

Kar.Dai.BĢk.E.224107) 

 

 12. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılında Uygulanmak üzere hazırlanan Ücret Tarifelerine 

eklenmek üzere önerge ekinde sunulan "Kazı Ruhsatı ve Denetleme aĢamasında kullanılacak ceza ve 

tarifeleri"nin aynı Ģekilde uygulanmasına yönelik, 07/06/2021 tarihli ve 128 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.223682) 

 

 13. Beydağ Belediye Meclisinin; Kazı Ruhsatı tanzim edilebilmesi için önerge eki tabloda belirtilen Kazı 

Ruhsatı ve Denetleme AĢamalarında Kullanılacak Ceza ve Tarife Bedelleri Cetvelinin uygulanması ve 

Beydağ Belediyesi 2021 Mali Yılı Ücret ve Harç tarifelerine eklenmesine yönelik, 03/06/2021 tarihli ve 

49 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.224286) 

 

 14. Urla ilçesi, Ġskele Mahallesi, 4392-4393-4396-4397-4398-4399-4400-4401-4402-4403-4404-4405-

4406- 4407-4384-4385-4386-4387 adaların "Kentsel GeliĢme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 

hazırlanan ve Belediye BaĢkanlığımıza sunulan 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222192) 

 

 15. Seferihisar ilçesi, Camikebir Mahallesi, eski 105 ada 55 parsel, yeni 3392 ada 1 parsele yönelik 

hazırlanan, 1/25000 ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı DeğiĢiklik önerisi ile 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı Ġlavesi önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222345) 

 

 16. Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.43 sayılı Kararı ile uygun görülerek ve                            
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21/04/2021-20/05/2021 tarihleri arasında çıkarılan; Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 50104 adada 

bulunan mülkiyet sorunu nedeniyle, mülkiyeti Buca Belediyesine ait ve nazım imar planında B.H.A. 

(Belediye Hizmet Alanı) kullanım kararında kalan 50001 ada, 2 ve 3 parsellerin 5000 m
2
'lik kısmının 

Konut Alanı olarak ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliğine                  

41 adet dilekçe ile yapılan itirazların incelenmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.217738) 

 

 17. Konak ilçe sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, Ġmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, 

Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe, Mahallelerini 

kapsayan BeĢtepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.224052) 

 

 18. Torbalı ilçesi, KuĢçuburun Mahallesi, 825 parselin bir kısmında "Tarım Alanı", 827 parselin bir 

kısmında "Turizm Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.225944) 

 

 19. Aliağa Ġlçesi Merkez Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu ve Ġlavesine iliĢkin 

alınan Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı doğrultusunda, Aliağa ilçesi 

Siteler Mahallesi, 801 ada, 10 parselin bir kısmının "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222244) 

 

 20. Aliağa ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 330 ada, 1 numaralı parselin güneyinde ve batısında yer alan 

yollara iliĢkin Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222228) 

 

 21. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk Mahallesi kısmında "TaĢıt Yolu" ve "Otopark" alanlarının 

düzenlemesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.222279) 

 

 22. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.219047) 

 

 23. Urla ilçesi, Ġskele Mahallesi, 4392-4393-4396-4397-4398-4399-4400-4401-4402-4403-4404-4405-

4406- 4407-4384-4385-4386-4387 adaların, "GeliĢme Konut Alanı, Park ve YeĢil Alan, Otopark ve 

TaĢıt Yolu" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı önerisinin                  

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.222379) 

 

 24. Ġzmir Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Raylı Sistemler Dairesi BaĢkanlığınca iletilen 

depolama tesisleri ve atölye binası uygulama projesi ile birlikte, Narlıdere metro güzergahının Dokuz 

Eylül Üniversitesi Ġstasyonu - Güzel Sanatlar istasyonu kesiminin belirlenmesine iliĢkin hazırlanan, 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Ġstasyonundan 

baĢlayan Narlıdere metro güzergahının belirlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.225732) 
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 25. Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.718 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Karabağlar Belediyesince 

26/11/2020 - 25/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/1000 ölçekli 4. Etap                               

Karabağlar - Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon Ġmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 

itirazlardan, Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 28/2021, 29/2021, 30/2021, 31/2021, 

32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021 ve 37/2021 sayılı Kararları ile uygun görülenlere iliĢkin  

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.225093) 

 

 26. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak ilçe 

sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, Ġmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, 

Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe, Mahallelerini kapsayan 

BeĢtepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.224244) 

 

 27. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli, 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; Basınsitesi 

Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Ticaret+Konut Alanı (TĠCK)" kullanımında kalan 

6462 adanın Ġnönü Caddesinden cephe alan parsellerinde, "BitiĢik, Blok ve Ayrık Nizam 8 Kat" 

yapılaĢma koĢullarını ayıran ada ayrım çizgilerinin kaldırılarak, bu parsellerde YapılaĢma KoĢulunun 

"Blok Nizam 8 kat (BL-8)" olarak belirlenmesi ve güneyindeki 7 metrelik yola cephesi bulunan 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 parsellerin yapı yaklaĢma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.224499) 

 

 28. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Soğukkuyu, 

Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde kat adetleri ve plan notu 

belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.224348) 

 

 29. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen;  75. Yıl, Fuat 

Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerinde kat adetleri ve 

plan notu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.224294) 

 

 30. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Yedi Eylül, Tepeköy, Atatürk, YemiĢlik, 

Cumhuriyet, Muratbey Mahallelerinde yer alan sokakların, Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine 

yönelik, 18/05/2021 tarihli ve 186 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223004) 

 

 31. Gaziemir Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye 

Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ġzmir ili genelinde 30/10/2020 

tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak 

tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 

Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmıĢ yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli 

yapı olarak belirlenen yapıların dönüĢümüne iliĢkin yapılacak plan ve uygulama çalıĢmalarında uyulacak 

usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K) Sınırı” ve bu 

alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iĢ ve iĢlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 
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Notu önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223596) 

 

 32. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Birgi 

Mahallesi, 130 ada, 4 (eski 3451) parsele iliĢkin GeliĢme Konut Alanları yapı adasında yapılan 

düzenleme kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği ve Plan 

DeğiĢikliği Açıklama Raporu önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223630) 

 

 33. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin, ÖdemiĢ ilçesinde belirlenen cadde ve sokaklardan cephe alan ve 

yürürlükteki uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerde; Planlı Alanlar Ġmar 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda 

yer alabilmesine yönelik, 04/04/2021 tarihli ve 78 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.223024) 

 

 34. Bergama Belediye Meclisinin; 01/04/2021 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer 

Mahallesi 274 ada 5 parselde yer alan "Park Alanı"nın "Sosyal Tesis Alanı"na dönüĢtürülmesine ve 

yapılaĢma koĢulları belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.224873) 

  

 35. KemalpaĢa Belediye Meclisinin; Ören Mahallesi, 208 ada, 3 parselde yer alan konut alanında, Planlı 

Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların 

zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 02/11/2020 tarihli 169 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.223034) 

 

 36. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak 

Mahallesinde, 9.00 m x 5.00 m ebatlarında 12 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222194) 

 

 37. Aliağa Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaltılıdere 

Mahallesi, 3768 ada, 26 numaralı parselin (mülga 934 parsel) "E=1.00, Yençok= 2 Kat, Resmi Kurum 

Alanı (Kültürel ve Rehabilitasyon Merkezi)" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222415) 

 

 38. Aliağa Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; Samurlu 

Mahallesi, 209 ada, 1 parselin tamamının Ġzmir 4. Ġdare Mahkemesinin 2020/298 Esas 2020/1081 sayılı 

Kararı doğrultusunda “Küçük Sanayi Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223260) 

 

 39. Menderes Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür 

Atatürk Mahallesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.222334) 

 

 40. Urla Belediye BaĢkanlığının 21/04/2021 tarihli ve E.12057 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; 

Özbek Mahallesi, 158 ada, 67 ve 68 parseller arasında bulunan park alanında 3.00 m x 3.00 m 
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ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223281) 

 

 41. Urla Belediye BaĢkanlığının 19/04/2021 tarihli ve E.11825 Yazısı ile Belediyemize iletilen; AltıntaĢ 

Mahallesinde 1 adet, Zeytinalanı Mahallesinde 1 adet, Denizli Mahallesinde 1 adet, M.Fevzi Çakmak 

Mahallesinde 1 adet, ġirinkent Mahallesinde 1 adet, Yenice Mahallesinde 1 adet, Yenikent Mahallesinde 

1 adet ve Kalabak Mahallesinde 2 adet olmak üzere, park ve yeĢil alanlarda 9.00 m x 5.00 m ebatlarında 

toplam 9 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.223231) 

 

 42. Urla Belediye BaĢkanlığının 24/05/2021 tarihli ve 06-14342 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize 

iletilen; Hacıisa Mahallesi, 1292 ada 1 parsel, 1293 ada 1 ve 5 parseller, 794 ada 127 parsel ve 154 ada 

80 parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı doğrultusunda, "Özel Proje Alanı" 

belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.226443) 

 

 43. Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Urla ilçesi, Bademler 

Mahallesi, L17B23A1B ve L17B23A1C paftalarda, Belediye Hizmet Alanlarının bütünleĢtirilerek imar 

adasının Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.225080) 

 

 

 

44. Dikili Belediye Meclisinin 06/01/2021 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; ĠsmetpaĢa 

Mahallesi, 545 ada, 1 parselin hmax:6.50, E:0.60 YapılaĢma KoĢullu Ticaret Alanından Park ve 

Taks:0.15 Kaks:0.30 YapılaĢma KoĢullu Konut Alanına dönüĢtürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222078) 

 

 45. Seferihisar Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir 

Mahallesi, eski 105 ada 55 parsel, yeni 3392 ada 1 parsele iliĢkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı Ġlavesi önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.222739) 

 

 46. ÇeĢme Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya ve 

Dalyan Mahallelerinde 3 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerileri. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.221911) 

 

 47. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Kahramandere Mahallesinde Otopark ve YeĢil Alanın yeniden düzenlenerek 8 m x 5 m ebadında Trafo 

Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar 

ve ġehircilik Dai.BĢk.E.226041) 

 

  

 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 
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 1. 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 oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı 

ĠĢl. ve Kararlar Dai.BĢk.E.216754) 

 

 2. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer alan gelir tarifesinin uygulanmasına yönelik, 

20/05/2021 tarihli ve 123 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu.  (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.209367) 

 

 3. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği Ģekliyle toplam 

9.560.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 58 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.209923) 

 

 4. Balçova Belediye Meclisinin; 2020 yılında aylık 14,49-TL olan konut tarifesinde çok cüzi artıĢ 

yapılarak 2021 yılı için aylık 15,46-TL alınması, aynı Ģekilde 200 m² 'nin üstü konut dıĢı tarifelerde de 

2020 yılında yıllık 5,10-TL olan tarifede de çok cüzi artıĢ yoluna gidilerek yıllık 5,46-TL alınması, 200 

m²'nin altı konut dıĢı tarifelerde artıĢ yoluna gidilmemiĢ ve aylık 2020 yılı tarifesi olan 27,41-TL 

alınması, Özürlü ve ġehit, Gazi olarak kayıtlı abonelerden de artıĢ yoluna gidilmeyerek aylık 6,36-TL 

Katı Atık Bedeli alınmasına yönelik, 09/04/2021 tarihli ve 34 sayılı Kararının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Engelsiz Ġzmir – Sosyal Hizmetler 

Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.166892) 

 

 5. KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait KarĢıyaka ilçesi, 

Bostanlı Mahallesi, 9399 ada, 13 no’lu (5395,00 m²) taĢınmazın üzerinde bulunan Katlı Bölgesel 

Otoparkın çatı katında (üst katında) bulunan Spor Tesislerinin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerde 

kullanılmak üzere KarĢıyaka Belediyesine bedelsiz ve 5 yıl süre ile tahsis edilmesinin; “İzmir ili, 

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 9399 ada, 13 no’lu (5395,00 m²) taşınmazın üzerinde bulunan Katlı 

Bölgesel Otoparkın çatı katında (üst katında) yer alan Spor Tesislerinin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerde 

kullanılmak üzere Karşıyaka Belediyesine yıllık 100,00-TL (yüztürklirası) bedelle 5 yıl süre ile tahsis 

edilmesi”nin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.221848) 

 

 6. 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; “İlgili Daire Başkanlığının 

yerinde yaptığı inceleme neticesinde 117 ada, 74 parsel ve 119 ada, 24 parsel üzerindeki yapıların iyi 

durumda olduğu daha önce 74 parselin restorasyona tabi tutulduğu, 24 parselin kullanılabilir olduğu 

bildirilmiş olmakla, önerge eki Protokolde sehven yer aldığı belirtilen iki parselin kapsam dışı 

bırakılmasının” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe 
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Komisyonları Raporu. (Kent Tar. ve Tan.Dai.BĢk.E.223292) 

 

 7. 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 

verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. 

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

 

 8. "Sürdürülebilir Toplu UlaĢım Memnuniyet Analizi ve Optimizasyon DanıĢmanlığı Hizmet Alımı 

ĠĢi"ne duyulan ihtiyaç doğrultusunda, önergede yer aldığı Ģekilde söz konusu Hizmet Alımı ĠĢinin, 36 ay 

süreli yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk - Plan ve Bütçe - UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.E.212601) 

 

 9. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve Hatay BüyükĢehir Belediyesi 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 

Komisyonları Raporu. (Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk.E.218685) 

 

 10. "Salepçioğlu Parkı Düzenleme Projesi" kapsamında kalan; Konak ilçesi, Ahmetağa Mahallesi, 187 

ada, 73 parselin Belediyemizce kamulaĢtırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan                 

10. BeĢ Yıllık Ġmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.198255) 

 

 11. Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-UlamıĢ YerleĢmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarında Onaylı Jeolojik Etüt Raporu doğrultusunda belirlenen 

Yapı Yasaklı Alanlara iliĢkin, Hekimköy Sitesi Sakinleri tarafından iletilen Jeolojik Etüt Değerlendirme 

Raporu doğrultusunda, Ġmar Planı Kararları ve Plan Uygulama Hükümlerinin yeniden irdelenmesi 

hususunun raporda belirtildiği şekliyle söz konusu alanda plan notunun ve gösterimlerin yeniden 

düzenlemesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve 

Sağlık – Kentsel DönüĢüm – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.186699)  

 

 12. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 19/10/2020 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkönü 

Mahallesi, 444 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu belirlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

Hukuk – Çevre ve Sağlık – UlaĢım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.180698) 

 

 13. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 163 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan 

Mahallesi, 9241 Sokak ile 9242 Sokak kesiĢiminde kalan “Park Alanı” kullanımındaki tescil dıĢı alanda 

4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre 

ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.206734)  

 

  

14. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararı ile uygun görülen; 
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Karabağlar Mahallesi, 5759/2 Sokak ile 5767/2 Sokak kesiĢiminde kalan “Park Alanı” kullanımındaki 

tescil dıĢı alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.206828) 

 

 15. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 27/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ġsmet 

Kaptan Mahallesi, 1028 ada, 18 parselin tescil gösteriminin iĢlenmesi ile kilise gösteriminin yürürlükteki 

mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenmesi ve 1028 ada 10, 14, 24, 25, 26 ve 28 parsellerin Koruma 

Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge 

Kuruluna iletilmek üzere değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.189379) 

 

 16. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 42/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen;                              

Akdeniz Mahallesi, 1002 ada 5, 12 ve 17 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.189439)  

 

 17. Konak Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 07/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; Göztepe 

Mahallesi, 931 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile 2668 ada 12, 13, 14 ve 35 

parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.174235) 

 

 18. Menemen Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ulucak 

Mahallesi, 60223 ada, 2 parsel numaralı Maliye Hazinesine ait taĢınmazda Menemen Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü yapılması amacıyla "Resmi Kurum Alanı"(Emniyet Hizmet Alanı) ve yapılaĢma koĢulları 

belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin “Karayolları 2. 

Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.177791) 

 

 19. Bayındır Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/100 sayılı Kararı ile uygun görülen;               

Cami Mahallesi, 18 ada, 1 numaralı parselin bir kısmında bulunan "E=1.80, Hmax=9.50 metre, Ticaret 

Alanı" kullanım kararındaki yapı yüksekliğinin kaldırılarak "Yençok: 3 Kat" olarak, MithatpaĢa 

Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde "E:2.40, Hmax:12.50 metre, Ticaret Alanı" kullanım 

kararındaki yüksekliğin kaldırılarak "Yençok: 4 Kat" olarak ve yapı nizamının "Blok Nizam" olarak 

belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin; “18 ada, 1 

parseldeki yapı yüksekliğinin Yençok: 3 kat ( max: 12.50 metre), 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerdeki 

yapı yüksekliğinin Yençok: 4 kat (max: 16,50 metre) olarak belirlenmesi koşuluyla” değiĢiklikle 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık - Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.174596) 

 

 20. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer alan Altyapı Kazı Ġzin ve Harç Tarifeleri ile 

ilgili düzenleme ve değerlendirmelerin 2021 Mali Yılı Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesine 
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eklenmesine yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢl.ve Kar.Dai.BĢk.E.215113)  

 

 IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

 

 

2. BÖLÜM 

   2021 YILI HAZĠRAN AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Tutanak No   : 97509404-301.04-6/3                                                      Toplantı Tarihi   : 18/06/2021   

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, Mustafa ġafak BARAN, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, 

Bahar GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil Sinan 

AN, Erhan UZUNOĞLU, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEġ, Saadet ÇAĞLIN, Birgül SURAL ÜNER, 

Murat AYDIN, Nilüfer BAKOĞLU AġIK, Ġsmail SARI, YeĢim TEKOĞLU, Gamze Gül ÇAMUR, 

Cindi Can POLAT, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Ali GÜL, Deniz BEKTAġ, Ömer 

ġENTÜRK, Özkan YILDIZ, Sıla ĠLGĠ AKKAġ, Sultan ĠPEKLĠ, Ali YILMAZ, Çağlar GÜLEZ, 

Ġbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, Ġzel ZENGĠNOBUZ DERĠNSU, Ġlhan ÖZKÖSE, Ufuk AYKOL, 

Özay KAPTAN, Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Musa ÖZCAN, Mehmet 

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

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

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

ġükrü SÜREROĞLU, Hasan UYSAL, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Sema ÖZBAġ (Güzelbahçe 

Belediye BaĢkan Vekili), Özan PARLAR, Nilay KÖKKILINÇ, Kazım ÇAM, Ahmet ĠNANLI, Refik 

SÜREN, Ruhi SELEK, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Burçin Kevser TOURCHIAN, Ġsa 

NEZĠR, Fikret MISIRLI, Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, 

Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Göksel DĠNÇER, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket 

HASIRCI, Murat ÖNCEL, Metin YAġAR, 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, Kemal 

SEVĠNÇ, Halil AKBULUT, Salih Atakan DURAN, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, Turgut 

PINAR, Osman MERT, Nezih ÖZUYAR. 

 

TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Fikret AKTAġ, 

Muhittin SELVĠTOPU, Mustafa ĠDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, 

Serdar SANDAL, Ġrfan ÖNAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mithat TEKĠN, Halil 
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ARDA, Mehmet ERĠġ, Rıdvan KARAKAYALI, Muharrem BAYRAKTAR, Ali BOR, Oğuzhan 

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

ÇULHAOĞLU, Fatma ÇALKAYA, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili), Seda 

ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Onur YĠĞĠT, Adil KIRGÖZ, Ġsmail 

YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Fatih 

GÜRBÜZ, Feridun YILMAZLAR, Ġlkay GĠRGĠN ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Mustafa Alper 

GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih TAġTAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın 

PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Galip ATAR, Hakan KOġTU, AĢkın UYAR, Orçun 

ERSEZGĠN, AyĢegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sadık 

DOĞRUER, Hakan ERTANE, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Sedat SARI, Halil Doğukan 

EROĞLU, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Alpaslan KOPARAL, 

Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL. 

I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin Haziran 

Ayı Olağan Toplantısının III. BirleĢimini açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz mevcuttur. Değerli Meclis 

Üyeleri, öncelikle menfur bir hadiseyle sarsıldı biliyorsunuz, dün Ġzmir ve Türkiye. Bu konuda birkaç 

Ģey söylemek istiyorum ve sonrasında Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi gerçekten, gerçekten çok 

önemli bir irade göstererek, bütün parti Gruplarımızın Grup BaĢkan Vekillerinin imzasıyla ortak bir 

metin hazırladı ve birazdan bu metni Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sayın KÖKKILINÇ 

okuyacak. Bu kıymetli bir Ģey. Neden kıymetli? Bir kere Ġzmir’i, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisinin 

gerçekten bu konudaki hassasiyetini, bu konudaki yürekliliğini, bu konudaki kararlılığını ortaya 

koyduğu için ve demokrasiyi savunduğu için, katıksız bir Ģekilde Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi ve 

Ģiddeti her koĢulda reddettiği için, bu çok önemli bir metin diye düĢünüyorum. Bu açıdan kıymetli. 

Buradan bütün Grup BaĢkan Vekili ArkadaĢlarıma, Parti Gruplarına ve Partime teĢekkür ediyorum. Ben 

kiĢisel olarak da Ģiddettin, siyasetin her alanından arındırılması, çıkartılması Ģiddetin yerine siyasette 

barıĢın, sözün hâkim kılmasının doğru olduğuna inanan bir insanım. Söz söylenecek, eleĢtiri yapılacak, 

en aykırı sözler bile Mecliste konuĢuluyor arkadaĢlar. Fikir önemlidir çünkü. Fikrin gereği yapılacak 

ama sonuçta millet iradesine saygı gösterilecek. BaĢka bir yol yok. Diğer önemli bir nokta bu bireysel 

silahlanmanın da, insanların silaha bu kadar ulaĢabilmeleri de mutlaka önlenmesi gerektiğini 

düĢünüyorum. Sonuçta karar vermiĢ bir insanın, kendini patlatmaya karar vermiĢ, kendini öldürmeye 

karar vermiĢ, birini öldürmeye karar vermiĢ ve ısrarla bunu yapmak isteyen bir insan elbette yapabilir. 

Buna bir engel yok. Önlemde alsanız yapılabilir ama biz ülke olarak, devlet olarak, partiler olarak bütün 

toplum olarak silahlanmanın karĢısında net, açık, amasız, lakinsiz durursak önemli bir caydırıcılığa da 

imza atmıĢ oluruz diye düĢünüyorum. Bu sebeple, bu alçakça saldırıyı Demokrasimize yapılan bu 

alçakça saldırıyı lanetle kınıyorum, üzüntülerimi dile getiriyorum. Sadece orada bulunmaktan ve 

çalıĢmaktan baĢka bir Ģeyi olmayan bir genç kardeĢimizin katlini ifade edecek cümle bulamıyorum. 

Merhumeye rahmet diliyorum, ailesine ve HDP Camiasına baĢsağlığı diliyorum, milletimize baĢsağlığı 

diliyorum, Ġzmirlilere baĢsağlığı diliyorum ve bu saldırıların tekrar etmemesi içinde hepimizin de el 

birliğiyle de Ģiddeti arındırıp, demokrasiye sahip çıkması gerektiğini düĢünüyorum. Sayın KÖKKILINÇ 

Ģimdi bildiriyi okuyabilirsiniz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyelerimiz, Değerli İzmirliler, Sevgili Basın 

mensupları, Değerli Bürokratlarımız 17 Haziran 2021‟de HDP İzmir İl Binasına yapılan ve gencecik 

masum bir insanımızın Deniz POYRAZ‟ın katledildiği silahlı saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. 

Hayatını kaybeden genç kardeşimiz Deniz POYRAZ‟a Allah‟tan rahmet ailesine, sevenlerine ve 
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milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hiç şüphesiz ki, bu menfur saldırı failleri ülkemizin 

birliğini, bütünlüğü milletimizin huzurunu, barışını, güvenini, devletimizi hedef almıştır. Saldırı 

birlikte yaşama irademize, toplumsal sağduyumuza ve demokrasimize yöneliktir. Olayın hemen 

ardından ülkemizin her bir köşesinden, her siyasi görüşten saldırıyı kınayan seslerin yükselmesi, 

ortak bir duruş sergilenmesi oldukça önemlidir. Ortak beklenti ve talebimiz karanlık saldırının tüm 

ayrıntılarıyla aydınlatılması, bu kötücül provokasyonun tüm ayrıntılarıyla birlikte açıklığa 

kavuşturulması, sorumlularının adalet karşısında hak ettikleri cezayı almasıdır. Demokrasimizi, 

huzur ve güvenliğimizi, toplumsal barışımızı alçakça saldırılar karşısında korumak hepimizin 

tarihsel sorumluluğudur. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri olarak bu sorumluluğa var 

gücümüzle sahip çıkacağımızı İzmir ve Türkiye kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Mustafa 

ÖZUSLU Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, Kemal SEVİNÇ İYİ Parti Grup Başkan 

Vekili, Özgür HIZAL AK Parti Grup Başkan Vekili, Salahattin ŞAHİN Milliyetçi Hareket Partisi 

Grup Başkan Vekili. TeĢekkür ederim. 

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet biz teĢekkür ederiz Sayın KÖKKILINÇ. Değerli ArkadaĢlar, 

Ģimdi Gündemimizin diğer maddelerine geçebiliriz. BaĢkanlık Makamınca Gündeme Eklenen 

Önergelerin GörüĢülmesi maddesi Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gündem Meclis Üyelerimize dağıtıldığı için madde baĢlıklarıyla okunsun ve 

görüĢülsün, oylansın.  

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

önceden Değerli Meclis Üyelerimize dağıtıldığı için madde baĢlıklarıyla görüĢülüp oylanmasını 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 1?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 1, 2, 3 doğrudan oylansın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 1, 2 ve 3 No’lu Önergelerin doğrudan oylanmasını önerdi Sayın 

KÖKKILINÇ. Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1, 2 ve 3 No’lu Önergeleri doğrudan 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 4?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. 

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

Hukuk Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Kent Konseyi Komisyonları. 

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

Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Kent Konseyi Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 6? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk Komisyonu. 

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

Hukuk Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe – Kooperatifler Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 7 No’lu Önergenin 

Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 8 No’lu Önergenin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 9? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Tüketici Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 9 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonlarına Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 10?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Tüketici. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 10 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

Komisyonlarına Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Tüketici – Esnaf. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 11 No’lu Önergenin 

Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 12? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Tüketici 12 ve 13. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 12 ve 13 birlikte Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 12 ve 13 No’lu 

Önergelerin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kültür, Eğitim – Kentsel DönüĢüm. 

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

Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kentsel DönüĢüm Komisyonlarımıza 

havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 15? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15, 16, 17 Ġmar.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 15, 16 ve 17 No’lu Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilmesini Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 15, 16 ve 17 No’lu Önergelerin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 18?  

 NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Turizm Fuarcılık – Tarım.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 18 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık - Turizm ve Fuarcılık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarımıza 

havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 19? 

 NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Esnaf.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 19 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 20?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 20 No’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 21?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - UlaĢım.    
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 21 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 22?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 22 No’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 23?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Eğitim, Kültür, Gençlik Spor  – UlaĢım – Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 23 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına 

havale edilmesini… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Gençlik Spor, bir de Gençlik Spor, Gençlik, Spor, Eğitim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor zaten. Komisyonun tam adı zaten 

birlikte değil mi? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet, uzun bu Komisyonun ismi. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kelimelerden tasarruf ediyorum da o açıdan. Ġmar ve                  

Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – UlaĢım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale 

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

bıraktınız beni yani. Peki 24? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - UlaĢım.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 24 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık - UlaĢım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 25? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 25, 26, 27 Ġmar.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 25, 26 ve 27 No’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 28? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 28 No’lu Önergenin 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 29? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Afet Deprem.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 29 No’lu Önergenin 

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

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 30? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 30 No’lu Önergenin 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 31?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 31, Ġmar – Deprem – Hukuk – Kentsel DönüĢüm.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 31 No’lu 

Önergemizin Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Hukuk – Kentsel DönüĢüm 

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

kabul edilmiĢtir, 32?  
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Eğitim, Kültür. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 32 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 33? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 33 No’lu Önergenin 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 34? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 34 No’lu 

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

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 35? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 35 No’lu Önergenin 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 36? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 36 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 37? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre – Sosyal Hizmetler.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 37 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler Komisyonlarımıza havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 38? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 38 No’lu Önergenin 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 39?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 39 Ġmar ve Bayındırlık. Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SEVĠNÇ? 39 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 40?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 40, 41 Ġmar - Çevre.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 40 ve 41 No’lu 

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

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 42? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kentsel DönüĢüm.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 42 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Kentsel DönüĢüm Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 43? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Çevre.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 43 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 44? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar - Hukuk.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 44 No’lu Önergenin 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 45? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 45 No’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 46? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 46, 47 Ġmar - Çevre.    

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 46 ve 47 No’lu 

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

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Ġlave Önergelerimiz var. Onlar 

Ģimdi okunacak ve hangi Komisyonlarımıza havale edeceksek Meclisimiz ona karar verecek. Evet 

buyurun.  

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Konak Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 48/2021 

sayılı kararı ile kabul edilen ve Konak Belediye Başkanlığının 26.03.2021 tarih, 22817 sayılı yazısı 

ekinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinde yapılan değişiklik 

nedeniyle, kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP35675931, UİP- 35585986, UİP-

35262542, UİP-35950697, UİP-35820170 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği önerilerinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca 

incelenerek karara bağlanması hususunu tensiplerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER. (İmar ve 

Şehircilik Dai.Bşk.E.180650) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, ilgili Önergenin Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım bu konunun tekrar Gündemde kalması ve Komisyona iade 

edilmesi gerekiyor. Ġmar Komisyonuna iade edilsin.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 48 No’lu Önergenin ilgili Komisyonlarına iade edilmesini Sayın 

YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? Oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir. Buyurun.  

DİVAN KÂTİBİ: Konak Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 61/2021 sayılı kararı ile kabul 

edilen ve Konak Belediye Başkanlığının 18.03.2021 tarihli ve E-72966316-115.01.06-20269 sayılı 

yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.03.2021 gün 

05.196 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir İli genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen 

deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 

01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" 

öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak 

belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul 

ve esaslar kapsamında batıda Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil 

Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde İnönü, Halide Edip Adıvar, Yeşillik ve Eşrefpaşa 

Caddeleri ile sınırlanan ve Hatay Bölgesi olarak adlandırılan alanda belirlenen "Mevcut Plandaki 

Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b 
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maddesi uyarınca incelenerek karara bağlanması hususunu tensiplerinize arz ederim. Mustafa Tunç 

SOYER. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.136020) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bu konuda da henüz çalıĢmalar tamamlanmadı efendim Komisyonlarına 

iadesine.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 49 No’lu Önergenin 

Komisyonuna iade edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. Buyurun.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġlgili Komisyonlarına dediğimiz için, burada yazdığı için…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġlgili Komisyonları bir söyleyebilir misiniz? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tam olarak çıkmamıĢ fotokopide de o yüzden belki sizde görünebilir.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık… 

SALONDAN: Ġlgili Komisyonlar burada. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kentsel DönüĢüm var, Afet ve Deprem Komisyonu var bir de Hukuk 

Komisyonu var benim gördüğüm.  

HAKAN YILDIZ: Dört Komisyon var, doğru. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Burada Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Hukuk – Kentsel 

DönüĢüm Komisyonları doğru mudur? 

HAKAN YILDIZ: Doğrudur, doğrudur BaĢkan’ım.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi yerinde bir uyarı, sağ olun arkadaĢlar. Bu ilk konu sadece Ġmar 

ve Bayındırlık değil, Ġmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Hukuk – Kentsel DönüĢüm 

Komisyonlarına iadesini diye düzeltmiĢ olalım. Oyladık zaten bunu.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Zaten Ģöyle ilgili Komisyonlarına iadesine dediğiniz için, ilgili Komisyonları 

da orada evrak üstünde havalede görülüyor... (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler 

ve sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet Ģimdi oraya da geliyorum, onu da alayım, onu da alayım. Evet 

birinci Önerge yani biraz önce okuduğumuz Önergede 48 No’lu Önerge değil mi? 

HAKAN YILDIZ: Önceki de öyleydi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġu… Orada da, orada da arkadaĢlar bir Komisyon değil, ilgili 

Komisyonlarına dediğimiz zaman alayına gitmiĢ oluyor değil mi?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Aynen, evet. Ġlgili Komisyon… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yani hepsine demek istedim arkadaĢlar yani 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evrak üzerinde havaleli olduğu için, görüldüğü için, ilgili Komisyonlarına 

ibaresi hepsini kapsıyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam. Yani ilgili Komisyonuna değil, ilgili Komisyonlarına.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġlgili Komisyonlarına evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, tamam mı arkadaĢlar? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eyvallah tamam peki tamam. TeĢbihte hata olmaz arkadaĢlar… (Ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Eyvallah.  

SALONDAN: Tamamına gidiyor. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, tamam devam edelim, devam edelim, buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş'nin 26/05/2021 tarihli ve 

196102 sayılı yazısında, İzmir İli, Bayraklı İlçesi'nde Belediyemiz tarafından yaptırılan "Adliye 
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(Smyrna) Tam Otomatik Katlı Otopark"ın işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında şirketlerine devri talep edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesinde "Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki 

hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini 

işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50'sinden fazlasına ortak olduğu 

şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve 

bedelle işletilmesini devredebilir." hükmü yer almaktadır. İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane 

Mahallesi, 26220 ada, 1 parsel üzerinde Belediyemizce yaptırılan "Adliye (Smyrna) Tam Otomatik 

Katlı Otopark"ın işletme hakkının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi 

kapsamında Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile ekli protokol hükümleri 

doğrultusunda İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş'ye devri hususunda gerekli 

kararın alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER. (Emlak Yön. Dai. Bşk.E.227605) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım bu konunun aciliyeti olması sebebiyetiyle Meclisimiz 

süresince Komisyonların toplanıp bir karar vermesi gerekecek. Çünkü açılıĢ planlanıyor.                       

Hukuk – Bütçe – ġirketler Komisyonlarını ilgilendiriyor. Bütçe Komisyonunda bir Hukukçu 

arkadaĢımız var. Dilerseniz sadece Bütçe Komisyonunu toplansın acil kaydıyla.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, böyle bir tanımı her seferinde eleĢtiriyoruz yani Bütçe 

Komisyonunda Hukukçu var dediğimiz zaman diğer tüm Komisyonlara haksızlık yapmıĢ oluruz. 

Aciliyeti konusundaki katılabiliriz ama tanıma katılmıyoruz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: O zaman Bütçe – Hukuk – ġirketler Komisyonu ara vererek toplansınlar veya 

Meclis… 

HAKAN YILDIZ: Konuyu bir daha bir açıklarsanız çok acilse sadece Bütçe toplanabilir, problem 

değil.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle Katlı Otoparkın ĠĢletilmesi daha öncede yaptığımız konularla aynı, 

ĠZELMAN ġirketine, bu konuyla ilgili Ģirkete devri yapılacak. Sadece bu Protokole bakacak Komisyon 

o kadar. Hani bedelsiz ve belli bir süreyle devir edeceği için ya da herhangi bir bedelle dolayısıyla 

Bütçeyi ilgilendiren bir konu. Hani sadece Bütçe bakabilir, o yüzden ben hani Bütçe dedim.  

HAKAN YILDIZ: Sadece Bütçe’ye yollayalım Sayın BaĢkan.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sadece Plan ve Bütçe Komisyonu… 

HAKAN YILDIZ: Acil kaydıyla Bütçe toplansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet... (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) 

HAKAN YILDIZ: Usul yerini bulsun diye... (Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler) 

HAKAN YILDIZ: Ama Komisyona gitmesi gerektiği için…   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ, Sayın YILDIZ ne diyorsunuz? 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Bütçeye yollayalım. Sonuçta usul noktasında Komisyona gitmesi 

gereken bir konu. Ara verelim, daha doğrusu Bütçe Komisyonu Ģu an toplanabilir.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam.  

HAKAN YILDIZ: Oylayalım. 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ara vermeden de toplanabilirlerse. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? O zaman 50 No’lu Önergeyi Plan ve 

Bütçe Komisyonumuza… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Acil kaydıyla. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Acil kaydıyla Ģimdi toplanmak kaydıyla Ģu arada. Biz Meclis 

çalıĢmasına devam ederken Plan ve Bütçe Komisyonumuz toplansın. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: GörüĢsün.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: GörüĢsün. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmza altına alsın, Meclis bitimine kadar bize getirsin, tekrar Meclisin 

tensiplerine sunalım. Olur mu?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: GörüĢelim ve oylayalım. Evet, uygun efendim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanımız burada mı?                        

(Ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler) O zaman görevi aldınız. O zaman 

oylarınıza sunuyorum… 50 No’lu Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini acil 

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

Önergeyi de alınız, çalıĢmalarınıza baĢlayınız. Devam edelim.  

DİVAN KÂTİBİ: Bayraklı Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile kabul edilen; 

07/01/2021 tarihli ve 13 sayılı Bayraklı Belediyesi Meclis Kararı ekinde yer alan 2021 Mali Yılı için 

mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedelleri Tarife Cetvellerinde yer alan Sağlık 

Ocağı tarifesinin 250,00 TL/AY olarak değiştirilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 

18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç 

SOYER. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.229123) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 51 No’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Torbalı Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 

53172231/10/197 sayılı Kararı ile kabul edilen; Torbalı Belediyesinin 2021 Mali Yılında uygulanacak 

Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarifesi Ücretlerine eklenen, Ek Gelir Tarifesinin aşağıdaki tabloda 

gösterildiği şekilde uygulanması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, 

Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER. (Yazı İşl. ve 

Kararlar Dai.Bşk.E.229055) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 52 No’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Torbalı Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 

53172231/10/196 sayılı Kararı ile kabul edilen; 24/12/2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete'de 

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin "İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı madde 14/A – (1) "İlçe 

Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm 
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kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak 

kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, 

onarım ve bakımında kullanılır." maddesine dayanılarak Torbalı İlçe sınırları içindeki Torbalı 

Belediyesi sorumluluğundaki sokaklarda özel ve resmi kuruluşlarca yapılacak veya yaptırılacak her 

türlü altyapı kazıları için ilgililerce kazı ruhsatı müracaatlarının Müdürlüğünce değerlendirilmek 

üzere Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsatı Çalışma ve Usulleri Uygulama 

Yönetmeliği oluşturulmuş olup; ekte yer alan Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsatı Çalışma ve 

Usulleri Uygulama Yönetmeliği'nin kabul edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Yazı İşl. ve Kararlar 

Dai.Bşk.E.228954) 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 53 No’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Gaziemir Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 51/2021 

sayılı Kararı ile kabul edilen; 24/12/2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 

14. maddesine " İlçelerde Kazı Gelirlerinin Kullanımı" başlıklı 14/A maddesi "…(1) İlçe 

belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm 

kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak 

kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, 

onarım ve bakımında kullanılır." şeklinde düzenleme yapılmış, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2021 tarih ve sayı: 71188846/639556 sayılı 2021/4 

sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlerin yapılması belirtildiğinden bu kapsamda Gaziemir ilçesi 

sınırlarında yapılacak AltYapı Kazıları ile ilgili Denetim, Tespit ve Cezai işlemler Belediyesince 

uygulanacağından dolayı, kazı çalışmalarında uygulanmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin 

uygulamış olduğu, ekte sunulan Tarife Cetvelinin Fen İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçe 

Tarifesine eklenmesi ve bu değişikliğe istinaden yeniden revize edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 

Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'in onanması hususunun, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. 

Mustafa Tunç SOYER. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.228059) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 54 No’lu Önergenin 

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Buyurun. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Karaburun Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 

30418101-105.04-064 sayılı Kararı ile kabul edilen; Peyzaj Projeleri İnceleme Ücreti ile ilgili olarak 

Karaburun Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 30418101-105.04-021 sayılı kararının; “Peyzaj 

Projeleri İnceleme Ücreti (Parsel alanı esas alınarak): 1)Konutlarda; 1.00 TL/m2 2)Ticari Yapılarda 

(Özel eğitim ve sağlık kurumları, fabrika, AVM, akaryakıt ve LPG istasyonu, özel eğlence merkezi 

v.s.) 1.50 TL/m2” şeklinde olmak üzere değiştirilerek, Karaburun Belediye Meclisinin 02/10/2020 

tarihli ve 30418101-105.04-101 sayılı kararıyla kabul edilen “2021 Mali Yılına ait tarifeler listesi ve 
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Tembihname‟nin „İmar Hizmetleri‟ – Ücrete Tabi İşler-Proje İnceleme ve Onay Ücreti bölümünde 

mevcut “Güneş Enerji Santralleri (Proje alanı esas alınarak)” dan sonra gelmek üzere ilave edilmesi 

hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli 

kararın alınmasını arz ederim. Mustafa Tunç SOYER. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.229160) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Plan ve Bütçe – Esnaf – Hukuk. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 55 No’lu Önergenin 

Değerli Meclis Üyeleri Plan ve Bütçe – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havale 

edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Bitti mi 

Önergeler? 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Bitti BaĢkanım. 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi maddesine geçiyoruz. Sayın 

KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1’den 16. madde dâhil olmak üzere Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın, 

hepsi oybirliğiyle.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ? Sayın ġAHĠN? Sayın SEVĠNÇ? 1 ve 16 dâhil 

Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylanmasını oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 17?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 17. maddenin ilgili Komisyonuna iadesini öneriyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın YILDIZ?  

HAKAN YILDIZ: Sebebini bir açıklayabilir misiniz iadesiyle ilgili. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kurum görüĢlerinde zannediyorum bekleyen bir durum varmıĢ bu sebeple 

yeniden görüĢülsün deniliyor, bu sebepten dolayı.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Hayır canım… 

ÖZGÜR HIZAL: Bu konuda Komisyon BaĢkanı bir açıklama yaparsa mutlu oluruz. 

HAKAN YILDIZ: Bir Komisyon BaĢkanı açıklama yaparsa…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi AK Parti Grubundaki ArkadaĢlarımız Komisyon BaĢkanının bir 

aydınlatmasını dileyeceğim. Buyurun. Sayın Komisyon BaĢkanımız burada yok galiba. Ama yani… 

Buyurun, Murat Bey.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis herkesi saygıyla selamlıyorum. ġimdi burada 

Konak Belediyesiyle ilgili, bir alanla ilgili ilave bir kamulaĢtırma yükünün getirilip getirilemeyeceği… 

Getirilmesi sonucunu doğurup doğurmayacağı tartıĢılan bir Önergeydi bu. Biz Ġmar Komisyonunda 

bunu görüĢüp tartıĢtık arkadaĢlarla ve oybirliğiyle geçti. Fakat bizim değerlendirme kapsamına 

almadığımız baĢka da bir kamulaĢtırma yükünün olabileceğine iliĢkin Belediyesinden bir değerlendirme 

var. Bu konuda biraz daha ayrıntılı çalıĢmak istiyoruz. Belediye de bu konuda bize, Konak Belediyesi de 

bu konuda bir açıklama yapacağını bildirdi. Bir kere daha gözden geçirmek üzere alıyoruz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar 17 no’lu Komisyon Raporunun 

Komisyonuna iadesini… 

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun Sayın BOZTEPE. 
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HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi Murat Bey’in anlattığı Kurum görüĢleriyle hiç alakası olmayan bir konu. 

Fakat Grup Sözcünüz ise “Gelmeyen Kurum görüĢleri” dedi. Oysa öyle bir Ģey kurum görüĢleriyle 

herhangi bir sıkıntı yoktu. Ama tekrar Komisyona iade edilmesinde herhangi bir sıkıtı yok. Tabii bir 

daha inceleriz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġöyle pardon… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu Konak Belediyesi de… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Konak Belediyesi resmi bir kurum değil mi? Yani tekrar görüĢ vermek istemiĢ, 

kurum görüĢü eksikliği sebebiyle… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġade edilmesi gerekiyor.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gülmek istiyorum, gülmek istiyorum…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fakat son zamanlarda böyle teviller çok olmaya baĢladı… Yani neyse. 

Peki, haklısın teĢekkür ederim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Konak Belediyesi… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Aydınlattınız bizi sağ olun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Aydınlatmadık Sayın BaĢkan, buradaki konu herhangi bir kurum görüĢü… 

Kurum görüĢü eksiği diyor. Zaten Konak Belediyesi kendisi yollamıĢ, kendi Meclisine gelmiĢ Allah 

aĢkınıza… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sen neye itiraz ediyorsun?  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bilgi vermemiĢtir diyebiliriz, ayrı konu. Gelip bilgi vermek istiyorsa ayrı bir Ģey. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yeniden görüĢ vermek istedi gayet basit yani.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam iĢte. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kurum görüĢü tekrar bildirilecek.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sıkıntı yok, aydınlattın diyorum, bir Ģey yok yani.  

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi burada mikrofonda… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, o zaman 17 no’lu Komisyon Raporunun Komisyonuna 

iadesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18, 19, 20 Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oybirliğiyle.  

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

18, 19 ve 20 no’lu Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Değerli Meclis Üyeleri, biliyorsunuz toplantı 

yaptı Komisyonumuz biraz bekleyeceğim, ben de burada bu arada. Hani Ġlhan’a belki bir söz verebiliriz 

Ģiir okur. Gündem… Peki, biraz bekleyelim arkadaĢlar, sanıyorum Komisyon görevini tamamlamıĢ. 

ġimdi raporunu arz ediyorlar.   

HÜSNÜ BOZTEPE: BaĢkan’ım, Gündem DıĢı konulara geçtik mi? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok, yok. ġeyi… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Devam et… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġeyde çalıĢan Komisyonu bekliyoruz.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Olsun. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: YazmıĢ Raporunu o açıdan… 

HÜSNÜ BOZTEPE: Biz Gündeme devam edelim. 

ÖZGÜR HIZAL: 17. maddeyi tartıĢabilirler Sayın BaĢkan. 

HÜSNÜ BOZTEPE: 17 mi? Doğru söylüyorsun BaĢkan’ım. 

ÖZGÜR HIZAL: Usuli bir tartıĢma yapabilirler yani…  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Bu kaçıncı maddeydi? Eklerden 3. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Eklerden 3. madde Ģimdi Komisyon Raporunu da 

okutup, oylatacağım. Evet. 

DĠVAN KÂTĠBĠ: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Belediye Meclisimizin 18/06/2021 tarihli 

toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 18/06/2021 tarihli ve E.227605 sayılı Emlak 

Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı ifadeli BaĢkanlık Önergesinde; “İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. 

Sağ. Hiz. Tic. A.Ş‟nin 26/05/2021 tarihli ve 196102 sayılı Yazısında, İzmir ili, Bayraklı ilçesinde 

Belediyemiz tarafından yaptırılan „Adliye (Smyrna) Tam Otomatik Katlı Otopark‟ın işletme hakkının 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi kapsamında şirketlerine devri talep 

edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesinde „Büyükşehir Belediyesi, 

mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, 

otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50‟sinden 

fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50‟sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye 

Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.‟ hükmü yer almaktadır. İzmir ili, 

Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 26220 ada, 1 parsel üzerinde Belediyemizce yaptırılan „Adliye 

(Smyrna) Tam Otomatik Katlı Otopark‟ın işletme hakkının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun 26. maddesi kapsamında Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile ekli 

Protokol hükümleri doğrultusunda İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş‟ye devri 

hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim.” denilmektedir. Yukarıda metni yazılı BaĢkanlık 

Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 18/06/2021 tarihli toplantısında, 5216 sayılı 

BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi kapsamında incelenmiĢ olup; söz konusu önerge, 

“İzmir ili Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi 26220 ada, 1 parsel üzerinde Belediyemizce yaptırılan, 

„Adliye (Smyrna) Tam Otomatik Katlı Otopark‟ın 5 yıllığına, otoparktan elde edilen gelirin %30‟u 

bedel ile işletme hakkının önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel 

Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş‟ye devredilmesine” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunmuĢtur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar Plan ve Bütçe Komisyonumuz bu arada hızlı 

bir Ģekilde çalıĢtı, kararını aldı. Ġlgili Ek 3. Önergeyle ilgili Komisyon Raporumuz da okundu. Sayın 

KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın.  

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

21 No’lu Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği Ģekliyle oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. ġimdi Ģeyi tamamlamıĢ olduk böylelikle Komisyon 

Raporlarının GörüĢülmesini tamamlamıĢ olduk.  

 

IV. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem DıĢı KonuĢma Taleplerimiz var mı arkadaĢlar? Sayın 

BOZTEPE buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Evet.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın BOZTEPE. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben de Deniz POYRAZ 

kardeĢime Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ArkadaĢlar, aslında Pazartesi günü konuĢmam gereken 

bir konuĢma vardı. O günü Belediye BaĢkanımızın programı olduğundan dolayı o günü konuĢamadık, 
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ÇarĢamba gününe bırakmıĢtık. ÇarĢamba günü de kendisi yoktu, bugün yine yok.  Ondan dolayı kürsüye 

çıktım ama çok kısa bir 3 dakika 4 dakikalık bir konuĢma yapacağım, o kadar uzatmayacağım. Değerli 

ArkadaĢlar, biliyorsunuz Belediye BaĢkanımız geçen hafta bir Ardahan gezisi yaptı. Ardahan ilçesi, ili 

pardon, ili, Meclis Kararı ile KardeĢ ġehrimiz olmuĢtur. Fakat gittiği zaman tahmin ediyorum ki, sadece 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekilinin dıĢında, ne AK Parti Grup BaĢkan Vekilini, ne 

Milliyetçi Hareket Partisi Grup BaĢkan Vekilini, ne de ĠYĠ Parti’nin Grup BaĢkan Vekilinin haberi 

olduğunu sanmıyorum. Eğer ki haberleri varsa burada söylerse sevinirim. Değerli ArkadaĢlar, bir il ya 

da bir ilçenin KardeĢ ġehir olmasının kuralı Belediye Meclisinden geçer ve herhangi bir yardım 

yapılacaksa da o da Belediye Meclisinden geçer. Fakat oraya bir çıkarma yapılıyor, 2-3 tane ya da dört 

tane kaç kiĢi olduğunu bilmiyorum, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi ve bazı Ģirketlerin Genel 

Müdürleriyle oraya gidiliyor ve orada biz burada saman yollayacağız, oradan da bize et gelecek gibi çok 

büyük bir proje dile getiriyorlar. Nasıl olacak merak ediyorum. Değerli ArkadaĢlar, aslında ben burada 

Ardahanlı HemĢerilerime sesleniyorum, ben bölgenin çocuğuyum, Ardahan’la… Ben ġenkayalıyım, 

Erzurum - ġenkaya birbirine çok yakın. Yani ben Ardahanlıların öz ve öz hemĢerisiyim. Değerli 

Belediye BaĢkanımız daha önce Seferihisar Belediye BaĢkanlığı yaptı. Seferihisar’ın durumunu hepimiz 

biliyoruz. Batak içinde, borç içinde 10 sene orada Belediye BaĢkanlığı yaptı. Ardahanlılara gidince, 

Ardahanlılara büyük projeler yapacak ya orayı kurtaracak ya, vallahi de billahi de Ģu an da Ġzmir’de, 

Ġzmir Belediye BaĢkanı iĢte iki yıldır da yaptığımız borçlanmayı da biliyorsunuz, Ardahanlı 

hemĢerilerime diyorum ki; “Aman dikkatli olun arkadaĢlar, aman dikkatli olun, elinizde avucunuzda ne 

varsa o da gider.” Hani bir Kızılderili atasözü var der ki; “Beyaz insan geldiğinde gözlerinizi kapatın.” 

dedi. Gözlerimizi kapattığımızda bizim elimizde… Pardon. “Gözlerinizi kapatın dediğinde bizim 

ellerimize toprak, onun elinde Ġncil vardı. Biz gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde Ġncil, onların 

ellerinde ise topraklarımız vardı.” Değerli ArkadaĢlar bakın, bir; çok kasket getirdim de bir tanesini 

bugün sadece getirdim. Böyle bir Ģapka takmakla çiftçi olunmuyor, köylü olunmuyor ya da bir kucak ot 

diyelim ya da ne diyelim alarak rençber olunmuyor. Değerli Belediye BaĢkanımız, gece rüyasında ne 

görüyorsa, sabahleyin gelip onu söylüyor. Bilirsiniz mahkemelere gittiğin zaman çok hukukçu 

arkadaĢımız var, avukatlar var. Aman takım elbise giy, kravat tak iyi halden ceza indirimi olur. Bu da 

böyle yani Ģapka takmakla oradaki, oradaki hırsız, katil bir kravat takmakla eğer ki suçsuz duruma 

düĢmüyorsa, burada da bir Ģapka takmakla çiftçi olunmuyor, buğday çuvalını taĢımakla rençber 

olunmuyor. Aslında bir 10 sayfaya yakın bir konuĢma metini hazırlamıĢtım. Fakat bunları burada 

kendisi olmadığı için, yine mutlaka Nilay Hanım kalkacak, “Kendisi burada yok.” diyecek, 

“ArkadaĢından konuĢuyorsunuz.” diyecek. O yüzden ben… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ne yapayım o zaman hiç gelmez buraya vallahi, 

bundan sonra. Ondan sonra der bu AK Partililer konuĢmayacak. Bundan sonra hiç Meclise gelmez, 

özleriz biz kendisini. Fakat Ardahan konusunda ayıplıyorum kendilerini, çok ayıp. Ortak akıl 

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

Bir dakika. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar söz vereceğim. 

HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlar, ortak akıl diyorsunuz.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Söz vereceğim buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ortak akıl böyle olmaz. Burada %42’ye yakın Ana Muhalefet Partiden aldıkları 

oy var. Sen Ardahan’a gidiyorsun, bizim KardeĢ ġehrimize gidiyorsun, bir tane Grup BaĢkan Vekilinin 

haberi yok. Bırakın bunu arkadaĢlar. Hatta %42 dersem bir ĠYĠ Partiyi de koyarsak %50’yi geçecek. 
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Niye? Niye haberleri yok? Bu Mecliste bu karar alınıyor. Meclis Kararı alınıyor. KardeĢ ġehirse haber 

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

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar... 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu iĢin yürütmeyle falan ilgisi yok arkadaĢlar. Bu iĢ KardeĢ ġehir olayı Meclis… 

Bir yere yol yapar eyvallah, bir Ģey demem. Ama Meclis Kararı olması gereken konularda bu Meclis 

karar verecek, bu Meclise danıĢacak, böyle bir Ģey yok, böyle bir Ģey yok. Tekrar söylüyorum, 

Ardahanlı ArkadaĢlarımıza, kardeĢlerime, öz ve öz hemĢerilerime aman dikkat edin. Hepinizi sevgiyle 

selamlıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim, Değerli ArkadaĢlar. Evet, vereceğim arkadaĢlar 

sırayla göreyim, göremiyorum. Önce Sayın KÖKKILINÇ’tan baĢlayayım, buyurun.   

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben Ģimdi tabii Hüsnü Bey hemen benim ismimle yine Nilay Hanım “ġunu 

söyleyecek, bunu söyleyecek.” dedi. Esasında Meclis Üyeliği de hep böyle tahminler üzerinde gidiyorsa, 

iĢimiz var demektir, iĢimiz çok zor demektir. Ben öncelikle Ģunu söyleyeyim, Türkiye’nin doğusu da 

batısı da bir, sadece yoksulluk farkı var. Türkiye’nin batısıyla doğusunun, güneyinin kuzeyinin bir 

olması gerekiyor. Ġnsanları ayrıĢtırmamız lazım. Ne demek  “beyaz” ne demek “siyah” yani bunu ben 

anlamadım demek istiyorum açıkçası. Çünkü anladığım manası beni çok rahatsız eder. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye Meclisinde biz böyle bir ayrıĢtırma yapamayız. Ġnsanlar “Beyaz ve Siyah” diye ayrılmazlar, 

ayrılmazlar çok ayıpladım kendisini. ġunu söyleyelim, bir kere Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız 

yürütme görevini icra etmiĢtir. Ardahan’la Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi KardeĢ ġehirdir.  Dolayısıyla 

Bürokratlarından bazı kiĢiler de kendisine eĢlik etmiĢtir ve Ardahan’a bu sebeple gitmiĢtir. Orada da ne 

yapmıĢlar? 200 bin 865 lira tutarında Sosyal Yardımda bulunmuĢlar ve 4 milyon 557 bin 514 lira 

tutarında da Yol Yapımını gerçekleĢtirmiĢler. Ayrıca 35 S 1102 plakalı Ġtfaiye Arazözü verilmiĢ. 

Esasında Ġzmir BüyükĢehir Belediyesiyle Ardahan Belediyesinin KardeĢ ġehir olması tüm kentlere 

örnek olması gereken bir Ģey. Türkiye’nin güneyinden, kuzeyinden, doğusundan, batısından bu Ģekilde 

birbiriyle kucaklaĢması lazım Ģehirlerimizin. Dolayısıyla bu konu da burada bu kadar çok bağıra çağıra 

ve hani eleĢtiri Ģeyini durumunu aĢan bir Ģekilde, bir üslupla konuĢma yapmasını doğrusu ben 

yakıĢtıramadım kendisine, Ardahan’la ilgili verilecek yanıtım budur. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim. Söz almak isteyen arkadaĢımız vardı. Buyurun. 

Sayın Özan PARLAR. 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri ben Hüsnü Bey’in deneyimli bir Meclis Üyesi 

olduğunu zannediyordum. 5393 sayılı Yasa çok açık, çok sarih. Meclis Karar alır, Meclis karar aldıktan 

sonra Belediye BaĢkanı yürütmedir, yürütmeyi o yapar. Yürütmeyi yapan birinden Meclis Üyesi olarak 

bizler, “Bizi neden götürmedi?" diye süreç geçtikten sonra bir talepte bulunmamızın çok doğru 

olduğunu düĢünmüyorum. Ġyi niyet Ģudur; Ardahan’a gidilme olayı daha önceden bilinmiĢ olsaydı, ki 

biz de bilmiyoruz, bu konuyu. BilinmiĢ olsaydı belki öneride bulunurduk. Nasıl yurt dıĢına yapılan 

ziyaretler var. Onlar da öneride bulunuyorsak, bunda da öyle bir öneride bulunabilirdik. ġimdi Değerli 

ArkadaĢlarım, iyi niyet nedir? Çukur kazmak nedir? Ġyi niyet Ģudur; Belediye BaĢkanımızın 

önderliğinde iki yıldır bazı Ģeylerin daha farklı yapılabileceğini, mümkün olabileceğini, iyi tarımın 

mümkün olabileceğini, daha iyi bir yaĢamın kent için de mümkün olabileceğini bunlara yönelik 

çalıĢmaları baĢlattığımızı belirtiyoruz.  Burada köstek olmak değil, destek olmak gerekir. Hani Ģöyle bir 

söz vardır; “Zengin fakire yardım eder.” diye. Doğuda yeterli olmayan, imkânları kısıtlı olan yerel 

yönetimlerimiz vardır. Bu yerel yönetimlere destek olmak, tabii ki Ġzmir gibi Türkiye’nin en geliĢmiĢ, 

en modern, en çağdaĢ, en demokrat, en Atatürkçü kentinden böyle bir desteğin yapılması çok güzeldir. 

Bu tür destekleri keĢke imkânlarımız olsa daha da çoğaltabilsek. Bugüne kadar bu desteklerin 
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yapılmasına hep destek olduk. Siyasi parti ayrımı yapmadan bu Belediye, bu Belediye Meclisi 

desteklerde bulundu. Otobüsler bağıĢladı. Siyasi Parti olarak Adalet Kalkınma Partisi ve ya Milliyetçi 

Hareket Partili bir Belediye olarak da düĢünmedi. Ġhtiyacı olduğunda iyi niyet çerçevesinde bunlar 

paylaĢılır. Bunlar kimsenin tapulu malları değildir. Ġzmir kentinin, Ġzmir halkının mallarıdır. Bu malların 

bu Ģekilde değerlendirilmesi paylaĢılması doğrudur. Kendisi burada olmadığı halde Belediye 

BaĢkanımızla ilgili bu tür yorumların yapılmasının ayıpla iĢtigal etmek olduğunu düĢünmekteyim. Eğer 

böyle bir Ģey yapmak isterseniz, Belediye BaĢkanımız kendisi buradayken aynı Ģey herkes için, her Ģey 

için geçerlidir. Burada olmayan bir kiĢinin burada bu Ģekilde belden aĢağı eleĢtirilmesini doğru 

bulmuyorum, kabul etmiyorum, teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, teĢekkür ederim. Evet, buyurun Murat Bey. Öncelikle kadın 

arkadaĢımıza pozitif ayrımcılık tanıyayım buyurun.  

NĠLÜFER BAKOĞLU AġIK: TeĢekkür ederim. Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarım herkesin bilmesi gerektiğini düĢünüyorum, bildiğine de eminim. Burası Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclisi ve Sayın Tunç SOYER bu Meclisin BaĢkanı. Burada konuĢurken lütfen üslubumuza 

dikkat etmemiz gerektiğini düĢünüyorum. Var ya da yok çok önemli değil.  KardeĢ ġehir Belediyesi 

Kararı bu Meclisten çıkmıĢtır. Tunç SOYER yani Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, KardeĢ ġehir’e 

gidip gitmeyeceğini kimseye sormak zorunda değildir ve dolayısıyla bu Ģekilde bir üslupla 

konuĢulmasını kusura bakmayın esefle kınıyorum, teĢekkür ederim.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki,  teĢekkür ederim. Murat Bey buyurun.  

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim, Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis…   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

MURAT AYDIN: Ben de bu konu madem açıldı bir kaç Ģey söyleyeyim. Bir de tabii hukukla ilgili bir 

atıf yapıldığı için ona dair de bir Ģey söylemek ihtiyacı doğdu. O da Ģu; öncelikle Ģunu söyleyeyim, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi birçok karar alıyor. Yüzlerce, her gün iĢte bugün de bir sürü karar 

aldık ve bu kararların icrası ile ilgili Bürokrasisi, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġdaresi, BaĢkan ve Ġdaresi 

bu kararları icra ediyor. ġimdi her icra ettiğimiz karardan sonra dönüp, karar sırasında dönüp Belediye 

Meclisine “Bu kararı siz aldınız biz de icra ediyoruz gelin birlikte icra edelim.” diyecek hali yok 

BaĢkanın. Nezaketen bir yere davet ederken çağırır, programı buna uygun olur çağırır. Bu kendi 

takdirleridir ki, bunu pek çok Ģeyde de yapıyor. Pek çok açılıĢta, pek çok gezide vesaire de buna dair 

Ģeyler yapılıyor. Bu geziye giderken Ģunu çağırdın bunu çağırmadın söylenebilir ama sanki buna 

mecburmuĢ gibi sanki bunu yapmaması bu Belediye Meclisini yok saymakmıĢ gibi tanımlamak 

yanlıĢtır, bunu anlatmaya çalıĢıyorum. Diğer durum Ģu; elbette ki kimseye kravat taktığı için 

mahkemeler indirim yapmıyor. Kimseyi de kasket taktığı için çiftçi saymayacak. Kimseyi de bir bağ otu 

kucakladı diye rençber saymayacak. Zaten Sayın Tunç SOYER’in yaptığı da sadece bir kasket takmak 

değil. Bu Meclis daha geçtiğimiz aylarda Faaliyet Raporunda tarımsal kalkınmaya gösterdiği yaptığı 

desteği BüyükĢehir Belediyesinin tek tek tartıĢtı. Bütün bu tartıĢmanın geldiği nokta bize Ģunu gösterdi. 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ģehrin kalkınması ile ilgili iki eksen kabul ediyor. Birincisi; tarımsal 

kalkınmayı, ikincisi; turizm faaliyetlerini. Bu iki eksende yürüyor ve bu iki eksendeki yürüyüĢünü öyle 

gece rüyaya yatıp sabah kalkıp filan karar vererek yapmıyor. 5 yıllık Stratejik Planıyla yapıyor. Adım 

adım yapıyor bütün faaliyetlerini tek tek ortaya koyarak yapıyor. Bunları az yapıyor çok yapıyor, her 

gün tartıĢtığımız bir mesele. Ama Ģimdi saatlerce tartıĢtığımız Stratejik Planı, saatlerce tartıĢtığımız 

Faaliyet Raporunu yok sayıp, iĢte aklına eseni yapıyor tarzı bir, kötü üslupla burada Belediye BaĢkanını 

eleĢtirmenin bir mantığı yoktur. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, BaĢkan’ın Ģahsında temsil edilen Belediye 

Kurumu, tarımsal kalkınmaya gösterdiği katkıyı, yaptığı katkıyı ve bu konuda gösterdiği çabayı yıllardır 
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ortaya koyuyor. Bu dönemin ikinci yılını bitirdik, üçüncü yılının da aĢağı-yukarı yarısına yaklaĢıyoruz. 

Rica ediyoruz artık Seferihisar Belediye BaĢkanlığı dönemi ile ilgili eleĢtirilerini Seferihisar dönemi ile 

ilgili yapsınlar ki, Seferihisar Belediyesinin bugün ne halde olduğu, ne Ģekilde olduğunu buraya 

Seferihisar’ın Bütçesi geldiğinde de, oraya gittiğinde de bu tartıĢma yapılıyor. Yani lafın arasına laf 

koyarak bir cümlenin arasına bir Ģey daha ekleyerek polemik bir dille, bir polemik yaratmaya 

çabalamanın da bir mantığı yok. Bir faydası da yok bunun bize. Son olarak Ģunu söyleyeyim; 

Cumhuriyet Halk Partisinin, ideolojik olarak dayandığı sosyal demokrat anlayıĢ kimsenin eline Ġncil 

yani din verip toprağını almaz. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  TeĢekkür ederim, sağ olun. Sayın YILDIZ buyurun.  

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Hüsnü Bey’in 

kendine has bir üslubu ve bir tarzı var.  Bazen tabii Değerli Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarımız Hüsnü Bey ile geçmiĢte de aynı partide siyaset yaptığı için belki tarzını anlarlar diye 

düĢünmüĢtük ama. Tabii onu bazen yakalayamıyorlar. Onun kendine has tarzına göre… Temelde 

söylediği Ģey Ģuydu Hüsnü Bey’in; bir kentin Belediye BaĢkanı var ve o kentin Belediye BaĢkanı 

Ġstanbul’da bir toplantı yapıyor. Ne diyor? “Ortak Akıl BuluĢmaları.” “Dirençli Ģehirler yapacağız.” 

diyor. “Ortak akıl geliĢtireceğiz.” diyor. Hüsnü Bey de Ģu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki esasında; 

“Belediye Meclisiyle aldığımız bir karar var ve KardeĢ ġehir ilan edilmiĢ yerlerimiz var. Böyle bir yere 

giderken eğer siz söyleminizde Ġstanbul’da gidip toplantı yapıyorsanız ortak akıl diyorsanız gelin ilk 

önce bu ortak akıl uygulamasını bu değerli Mecliste yapın. Yani Grup BaĢkan Vekillerine bilgi verin ya 

da davet edin ortak akılı tek bir vücut olarak ki bugün tekrar edeceğim. Her Mecliste tekrar edeceğim 

çünkü Cumhuriyet Halk Partisindeki Değerli ArkadaĢlarımız, bir Ģeyi hep ıskalıyorlar. Cumhur Ġttifakı 

olarak koyduğumuz iradenin doğruluğunu hep atlıyorlar. Yine biz bugün her Ģeyi oybirliği ile geçirdik. 

Geçen ÇarĢamba günü de tüm kararları oybirliği ile geçirdik. Ama ĠZBETON’u eleĢtirmekten 

vazgeçmedik. DuruĢumuzu hep devam ettirdik. ġimdi biz neyi eleĢtiriyoruz? Diyoruz ki; ortak akıl 

iradesini bu Mecliste görelim. Ve bu tür seyahatler öncesinde bilgilendirmeyi, Mecliste en azından Grup 

BaĢkan Vekillerinin katıldığı bir faaliyete dönüĢmesini, dönüĢmemesini eleĢtirdi Hüsnü Bey. ġimdi bizi 

Sayın Grup Sözcüsü beyaz ve siyah ayrımı gibi söyledi. Bu ayrım bize hiç yakıĢmaz. Biz yıllarca 

baĢörtüsü ve baĢı açık ayrımıyla karĢı karĢıya mücadele etmiĢ bir gelenekten geldiğimiz için. Ayrım 

kavramı, ayrıĢtırma kavramı, Ġslamcı dinci değil, beyaz Türk kavramları bize hiçbir zaman oturmaz 

çünkü biz yıllarca, yıllarca ben 28 ġubat’ta öğrenciydim ve baĢörtülü kardeĢlerimin ne zulüm 

gördüğünü, kimlerin bu toplumda kimleri ayrıĢtırdığını çok net gördüm. O yüzden bize bu yaklaĢımla 

gelmeyi açıkçası ben kınıyorum. Bir diğer taraftan eğer böyle yaklaĢsaydık biraz önce Özan Bey; 

“Zengin fakire yardım eder.” dedi. Kötü niyetli kullanmadığını biliyorum. Eğer öyle olsaydı derdim ki; 

“Özan Bey siz o zaman diğer arkadaĢları fakir mi görüyorsunuz?” derdik. ġimdi bir benzetmeden yola 

çıkarak tüm Grubumuzu, baĢta Hüsnü Bey’i böyle bir ifadenin tarafıymıĢ gibi göstermek bence siyaset 

diline çok yakıĢmadı. ġimdi üslup meselesine gelince Murat Beyler ifadeler kullandılar. Geçen Mecliste 

de Özgür BaĢkan’ın ifadelerinden sonra Murat Bey bir Meclis tanımı yaptı. “Sükûnetli Meclis, sakin 

dinliyoruz.” O gün akĢam eve gittim, düĢündüm. Bu Meclis hangi Meclis acaba Murat Bey’in 

tanımladığı Meclis? Ya da hangi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu? Ġzmir değil çünkü. Çünkü biz ne 

zaman bir ifade kullansak ya da ne zaman bir eleĢtiride dozumuzu arttırsak, Cumhuriyet Halk Partisi 

sıralarından sözümüz kesiliyor. ġimdi o Meclis maalesef bu Meclis değil. Biz ne zaman, o gün de 

söyledim, bugün bir daha tekrar ediyorum Grubumuz adına. Bizim eleĢtirdiğimiz konular öznesinde 

lütfen cevap veriniz. Biz bir eleĢtiri getiriyoruz. Biz diyoruz ki, Sayın Tunç SOYER diyor ki; planlıyor, 

doğru tarımı planlıyor. Tarımsal kalkınmanın baĢına Sosyolog atıyor. ġimdi bunu eleĢtirmeyeceğiz mi? 
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Yani siz tarımla ilgili alanın baĢına Tarımsal Kalkınma Daire BaĢkanlığının baĢına Sosyolog 

atıyorsunuz. Doğal olarak burada bu eleĢtiriyi getirdiğimiz zaman bu eleĢtirinin karĢılığında bir cevap 

verin. Ya da bu noktada dönüyoruz yine Sayın BaĢkan’ın, diyor ya; “5 yıllık stratejik plan”  çok uzağa 

gitmeyelim Sayın BaĢkan. Bu kentte trafik sorunu yaĢıyoruz ve Sayın BaĢkan, tam iki yıl önce Birinci 

Cemre, Ġkinci Cemre, Üçüncü Cemre sunumları yaptılar. Yani baharın müjdecisi. ġimdi birinci cemre 

kayboldu. Umarım bulur Sayın BaĢkan. Birinci cemreyi biz bulamıyoruz. Niye? Çünkü birinci cemrede 

Sayın BaĢkan, youtube kanallarında var. Ġlk 100 günde dedi ki; “Ben bu kentte üç tane battı çıktı 

yapacağım. Trafik sorununu çözeceğim.” Yine Sayın BaĢkan, ikinci cemrede dedi ki, o da kaybolmak 

üzere umarım bulabiliriz bu cemreleri. Onda da dedi ki; “Ben” dedi “Mürsel PaĢa Caddesinde yan Ģerit 

yapacağım, 4 Ģeride çıkaracağım, geniĢleteceğim.”  Bugün Sayın BaĢkan diyor ki biz Faaliyet 

Raporunda sorduk bunları. Sayın BaĢkan dedi ki; “Analiz yaptık, baktık, gerek yok.” Güzel en son Ģuna 

geldiler. Dediler ki; “Ġzmirli. Suçluyu bulduk. Ġzmirli” Niye? “Çünkü araçlarını doğru kullanmayı 

bilmiyor.” ġimdi bu yine ĠZSU Faaliyetlerinde Sayın Özan PARLAR’ın bulduğu gibi eski Belediye 

BaĢkanımız Sayın Osman KĠBAR’a döndü artık yağmur hacmini falan geçmiĢtik. Arnavut 

kaldırımlarının asfalta dönmesi gibi. Sayın BaĢkan, biz Ģunu istiyoruz. Siz çıkıyorsunuz seçmeninizin 

karĢısına bir bildiri yayınlıyorsunuz ve bu bildiride neyi ne zaman yapacağınızı anlatıyorsunuz ve biz iki 

yıl içerisinde neyi gördük? Sayın Tunç SOYER’in maalesef iki yıl önce seçimde vadetiklerinden 

vazgeçtiklerini gördük ve biz bunları hatırlatmakla mükellefiz ve hatırlatıyoruz ve diyoruz ki; lütfen bizi 

değil sahneye çıkarak Ģov yaptığınız, sunduğunuz cemreleri bir, arkadaĢlar size versin promterdan 

ülkeyi yönettiğimizi iddia edenlere söylüyorum. En azından ne vadettiğinizi, insanlara ne söylediğinizi, 

bugünse ne vadetmeye çalıĢtığınızı lütfen analiz yapın. Sayın BaĢkan, bir tweet atmıĢ gerçi tweeti kendi 

yönetmiyor ama “Bir günlüğüne Tunç SOYER olursanız ne yaparsınız?” Özgür BaĢkan dedi geçen ifade 

etti, lütfen altındaki yorumları okuyun. Ben burada söylemek istemiyorum. Ġnanın o tweete girin Sayın 

BaĢkan’ın altına gelen yorumları okuyun. O yorumları “AK Parti’nin trolleri falan” sizin ifadenizle 

söylüyorum yapmıyor. Orada gerçekten de vatandaĢlar var ve bu analizleri yapın. Biz sizi, Ġzmir 

açısından... Siz yönetiyorsunuz bu kenti. Bizim derdimiz bu kentin sorunlarının çözülmesi. Biz “körfez” 

diyoruz, siz “körfeze bilimi terk ediyorsunuz kendi haline bırak” diyorsunuz. Biz “trafik sorunları nasıl 

çözülecek” diye BaĢkanlarımıza öneriler getiriyoruz. Siz Ġzmirliyi suçlar hale geliyorsunuz. Bir Ortak 

Akıl Ġradesi diyorsunuz, “Gelin birlikte yapalım” diyoruz. Siz bilgilendirme yapmıyorsunuz. Bunu 

eleĢtirdiğimizde de üslup diye bize ifade kullanıyorsunuz. Tekrar ediyorum Sayın BaĢkan, çok da 

uzattım, affınıza sığınıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bizim tek derdimiz var. Ġzmir’in 

kronikleĢmiĢ bu sorunlarının çözümünü el birliğiyle yapalım iradesi. Ve biz söylemle değil eylemle 

buradayız. Eylemlerimiz de öyle değil burada Tutanaklarda, bu Kararlarda, Komisyonlarda. Gelen her 

karara verdiğimiz iradede. Bizim duruĢumuz burada. Biz de Sayın BaĢkan’ın, birinci cemre, ikinci 

cemre, üçüncü cemrede ortaya koyduğu ifade ettiklerinin vücut bulmasını bekliyoruz. Bulmadığı için 

eleĢtiriyoruz. Ortaya koyduğu tavrı kendisine geri iade ediyoruz tek yaptığımız Ģey bu ve bu konuda da 

yaptığımız eleĢtirilere lütfen bu konuda cevap veriniz. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:  Peki, teĢekkür ederim. Söz vereceğim ağabey. Hiç… Rahatım 

zamanımız var, sıkıntı yok. Herkese söz vereceğim. Ali seni de bu sefer es geçmeyeceğim. Sayın 

SÖZÜPEK buyurun. Doğru mu gördüm? Yani buradan görünmüyor vallahi görünmüyor yani. 

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ:   Mikrofon… Buyurun.  

BÜLENT SÖZÜPEK: Sayın BaĢkan, Değerli ArkadaĢlar ben öncelikle Hakan Bey’e teĢekkür 

ediyorum. Hüsnü Bey’in söylediklerinden bu Meclis’in bir Ģey anlamadığını düĢünerek bir açıklama 
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gereğinde bulundu. Hüsnü Bey iĢte Ģunu demedi de bunu söyledi, iĢte siz böyle anladınız diye. Evet, 

ArkadaĢlar Tunç SOYER’in Ġzmir’de yaptığı politikalar belli, vizyonu belli, yaptıklarıyla. ġimdi her 

defasında Bürokrat ArkadaĢlarımızın iĢte Tarım Daire BaĢkanımızın Sosyolog olduğunu söylüyor. 

Önergelere baktığımızda en çok Tarım Daire BaĢkanlığından Önergeler geliyor. Doğru bir atama olduğu 

belli. Bu ülkedekilerin nereye atandığı belli. Sahte diplomasıyla lise mezunu bile olmayan bir 

arkadaĢımız güreĢçi, milli güreĢçimiz bakan yardımcısı olarak atanıyor. Bunun yanında dünyanın hiçbir 

yerinde örneği olmayan bir CumhurbaĢkanının damadı Bakan olarak ekonomiyi yönetiyor. Yani bir lafı 

söylerken haksız yere eleĢtirinin ne kadar doğru olduğunu buradan anlamak gerekiyor. Tunç BaĢkan’ın 

vizyonu belli daha geçen gün Cittaslow diye bir tanıtım oldu. Acaba bunu, bu lafı söyleyen 

arkadaĢlarımız hayal bile edemez yani bizim yaptıklarımızı onlar hayal bile edemez, hayal kuramazlar. 

Sakin kent, yaĢanılabilir kent. UlaĢım alanında yapılanlar belli. Raylı sistemlerle. Daha geçen gün 350 

tane araç alındı. Tarım politikalarında yapılanları görmezlikten gelmek… Yani bunu söylemek 

istemiyorum ama 3 maymun bile bunu yapamaz yani. “Görmedim, duymadım, bilmiyorum.” Burada 

konuĢan arkadaĢımız görüyor, duyuyor ama bilmiyor. Bunu bilmemezlik gerçekten bu kente yapılan bir 

haksızlık. Tarım konusunda “Ģapka takmakla” diyor “kasket takmakla çiftçi olunmaz.” Ben çiftçi 

çocuğuyum. Bu yaĢıma kadar da her yazın gidiyorum köyümde çiftçilik yapıyorum. Sulama ile ilgili bir 

çalıĢma yapılıyor Ġzmir’de. Yani suyun doğru kullanımı. Ġklim değiĢikliğinin bu kadar gündemde 

olduğu, dünyanın en önemli sorunlarından olduğu bir dönemde “BaĢka Bir Tarım Mümkün” diyerek bir 

politika üretiliyor ve arkadaĢımız hiç katkı koymadan bunu getiriyor, eleĢtiriyor. Silaj üretiminin 

azaltılması suyun az kullanılması anlamına geliyor. Karakılçık buğdayını bundan dolayı tarlalarda 

ekiliyor. ĠĢte o baĢakları eline aldığında çocuklarımızın geleceğini, burada oturan arkadaĢlarımızın 

geleceğini de düĢünüyor Tunç BaĢkan. Yani siz “Hayaldi gerçek oldu” vizyonu biz de “Gerçekti siz 

hayal edemiyorsunuz bu vizyonu.” Değerli ArkadaĢlar, söylenecek çok Ģey, söz var. “Genel siyasete 

giriliyor” diyor her defasında arkadaĢlar eleĢtiriyor ama genel siyaset olmadan yerel siyaset olmaz. Yani 

yukarıda yapılan her Kanun her Yasa bizim Meclisimizi de ilgilendiriyor. Yapılan her kötü yönetim, bizi 

de ilgilendiriyor. Biz BüyükĢehir Belediyesi olarak bu Ģekilde bir yönetim tarzı izliyoruz. Ardahan 

bizim KardeĢ Belediyemiz. Ardahan’a da gideriz, Edirne’ye de gideriz, Antalya’ya da gidebilir, 

Trabzon’a da gidebilir. Bu kent bizim, bu ülke bizim. En azından bütün yaptığımız politikalarda 

eleĢtirilebilir, eksikler olabilir ama doğru olanlara da alkıĢ tutmanız lazım yani saygı duymanız lazım. 

Her yönetim tarzı farklıdır, siz farklı açıdan bakarsınız biz bu açıdan bakıyoruz. Bizim doğrularımız bu. 

TeĢekkürler, iyi akĢamlar dilerim. 

MECLĠS I BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim. Ali Bey’e söz vereceğim. Ondan sonra… 

Buyurun Ali Bey. Buyurun Ali Bey. (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.) Ġkinci tura, Hakan ikinci tura… Daha sonra…  

HAKAN YILDIZ: Ben istemiyorum BaĢkan’ım… 

MECLĠS I BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon özür dilerim, tamam Özgür gördüm. Özgür Bey’i gördüm. Sizi 

de gördüm Metin tamam. 

ALĠ GÖNEN: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, Çok Kıymetli Hazırun hepinizi öncelikle saygı ve 

sevgi ile selamlarım. Söz almamın sebebi, geçen hafta Gaziemir Meclis Üyemiz Ġzel Hanım’ın Sarnıçla 

ilgili değerlendirmeleriyle cevap vermek adına söz almıĢ bulunuyorum. Geçen hafta milli maç olması 

hasebiyle ve toplantı uzamıĢtı o yüzden söz alma imkânımız olmadı. ġimdi Sarnıç, Gaziemir’de önemli 

bir bölge. Burada yaĢayan vatandaĢlarımızın biliyoruz ki, 30-35 yıl önce ÖZAL döneminde o zamanki 

Bulgaristan BaĢkanı Jivkov’un baskıcı yönetimlerine ve isim değiĢtirme politikalarından bıkan, 

zulümden bıkan vatandaĢlarımıza kapıların açılması ile beraber ülkemize geldiler ve Ġzmir’de de 
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genellikle Sarnıç bölgemizde ve baĢka bölgelerde de yerleĢtiler. Tabii o günden beri yaklaĢık 30 yıldan 

beri bu sorun devam ediyor. Ama biz bu sorunda… Hâlâ devam ediyor. Kucağımızda bulmuĢ olduk 

Hükümet olarak. Elbette bunun hem idari ayağı var, bir de yerel ayağı var. Her iki anlamda da çözüm 

noktasında çalıĢmalar yapıldı ama Ģu ana kadar ciddi anlamda bir sonuç aldığını söylemek mümkün 

değil. Ama gelinen nokta özellikle, özellikle Ġzel Hanım geçen haftaki konuĢmasında bahsetmiĢti. Bir 

hafta on gün önce yapılan bir toplantıda. Bir Milletvekilinin hazine fazlası araziler için bunların 

değerleri 1 buçuk 2 milyon liranın altında olmaz ve bunun altında da olursa 84 milyonun da hakkını 

yedirmiĢ oluruz gibi bir söylemde bulunduğunu ifade etti,  o Toplantıda ben yoktum baĢka bir 

programım olduğu için. Dolayısıyla Salahattin ġAHĠN Bey de o Toplantı da bulundular ama Sayın 

Vekilimizin böyle bir Ģey ifade etmediğini söylemiĢti. ġimdi Sayın Vekilimiz, gerçekten bu konunun 

çözümü için hem Gaziemir’de oturması hasebiyle ciddi anlamda emek sarf ediyor. Gerek Ankara’da, 

gerek Ġzmir’de Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile Ankara’da Bakanlık düzeyinde görüĢmeler yapıyor. 

Muhtarlarımızla, yöre halkımızla, insanlarımızla çeĢitli toplantılar yaparak, Bürokratlar nezdinde 

sorunun çözümü noktasında ciddi gayretler gösteriyor. Onun hakkını yiyemeyiz. O bakımdan da onun 

yaptığı bu hizmetler için teĢekkür etmemiz lazım. Sanıyorum kısa zamanda da ben bu çözüme 

gidileceğine dair bilgiler alıyoruz. ĠnĢallah bu sorunumuz çözümlendiğinde hep birlikte sevinçle 

karĢılayacağız umuyorum. Oradaki vatandaĢlarımız da büyük bir memnuniyetle karĢılayacaklardır. 

ġimdi Ģöyle Ġzel Hanım dedi ki; oradaki 1000-1500’ler. ġimdi oradaki hazine fazlalıkları yaklaĢık olarak 

bir arsada 30-40 metrekare civarında. 30-40 metrekare yani diyelim ki 1500 liradan bile hesap etseniz, 

45 bin lira civarında bir rakama karĢılık geliyor. 200 metre 300 metre bir arsada 30 metre ya da 40 metre 

civarında bir fazlalıklar var. Bunun da, bu rakam doğru olsa bile 40-45 bin liralık bir bedele karĢılık 

geliyor. Ama öbür taraftan bakın Emrez-Aktepe bölgesinde yıllardır kangren haline gelmiĢ bir Kentsel 

DönüĢüm Projesi var. Ama bir türlü hayata geçirilemiyor. 10 yıldan beri bir tane daha bir konut 

yapılamadı. Nihayet defalarca ihalelere çıkılmasına rağmen ihaleye giren olmadı. Son olarak bilindiği 

üzere orada Milli Emlak’tan alınan 2348 ve 2349 adadaki arazilerin üzerinde kentsel dönüĢüm baĢlatıldı 

ve bununla ilgili 1/1000’lik ve 1/5000’lik Planlarda yapılan değiĢikliklerle buradaki emsal 3.3’e 

çıkartıldı. Hâlbuki bu civardaki emsal, Ģu anda 1 buçuk civarında. ġimdi 3.3 emsalden 160 metrekare 

arsası olan bir vatandaĢımız, ona 1 buçuk emsal veriyorsunuz, yaklaĢık 120 metrekare bir inĢaat 

yapabiliyor. Hâlbuki Belediyede 3.3’ten yaptığınız zaman 264 metrekare bir inĢaat alanı söz konusu 

oluyor. Burada baktığımızda yaklaĢık 144 metrekare vatandaĢlarımızı burada yaĢayan diğer 

vatandaĢlarımızın yoğunluk anlamında bir kayıpları var.  Bunun da oradaki rayiç bedeller Ģu anda hesap 

ettiğinizde 6 bin lira falan hesap ediliyor, hemen hemen 800 bin liraya kadar gibi bir kayıptan söz etmek 

mümkün. ġimdi burada Sarnıç’taki vatandaĢlarımıza bu duyarlılığı gösteren Ġzel Hanım’ın en azından 

Aktepe-Emrez bölgesinde de bu mağduriyetleri yaĢayan vatandaĢlarımızın bu kayıplarına, bu 

sıkıntılarından da söz etmesi lazım. Ona da sahip çıkması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Onun 

dıĢında Türkiye’de bir konuya bahsetti ben ona girmeyeceğim, o onun müvekkilleri gerektiği cevabı 

verir. Elbette bazı düzenlemeler yapılıyor, yapılandırmalar yapılabiliyor ama hukuk için de olması 

gerekiyor ve elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkan kanunlar çerçevesinde çeĢitli borçların 

yapılandırılmasına dair Yasal Düzenlemeler var. Bu Yasal Düzenlemeler de bütün herkese eĢittir. 

Herkes bu Yasal Düzenlemelerden istifade edebilir. Eğer bir haksızlık varsa onunla ilgili de Adli 

Kurumlara suç duyurusunda bulunulabilir. Bir, herhangi birine ayrıcalık yapılması yasalar açısından söz 

konusu olduğunu düĢünmek istemiyorum, böyle bir Ģey de Türkiye Cumhuriyeti’nde olamaz ve 

yakıĢmaz da. Bu konuları paylaĢmak istedim, teĢekkür ediyorum iyi akĢamlar. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Sayın GÖNEN teĢekkür ediyorum. Buyurun Metin Bey.  

METĠN YAġAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben KemalpaĢa Meclis 

Üyesi Metin YAġAR. Bir teĢekkür konuĢması yapmak için söz almıĢ bulunuyorum. Bütün dünyayı 

etkisi altına alan Pandemi sürecinin inĢallah sonuna yaklaĢıyoruz. Bu süreci ülkemizde baĢarıyla 

yöneten baĢta Sayın CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin 

KOCA ve ekibi, Bilim Kurulu Üyelerine ve en çok da sahada canla baĢla mücadele eden sağlık 

çalıĢanlarına sonsuz teĢekkür ve Ģükranlarımızı iletiyoruz. Gecesiyle gündüzüyle filyasyon sürecini 

yürüten yine Ģu anda sahada cumartesi pazar demeden aĢılama iĢlemlerini gerçekleĢtiren yaklaĢık 47 bin 

çalıĢanımıza yürekten kocaman bir teĢekkür ediyoruz. Bu Pandemi döneminde doğru bilgi akıĢıyla 

bütün halkımızın bilinçlenmesine yardımcı olan Basın Mensuplarına da minnettarız. Ama en çok da 

sabırla iĢinden, günlük yaĢamından, özgürlüğünden ve hatta nefesinden vazgeçerek bu sürece destek 

veren halkımıza teĢekkür ediyorum. Tüm Değerli Ġzmirlilerden ve bütün vatandaĢlarımızdan sağlık 

emekçileri olarak bizlerin bir isteği var. Lütfen aĢılarınızı olun. Olun ki, bu Pandemi illeti son bulsun. 

AĢı olmayan vatandaĢlarımız Ģunu bilmelidir ki, aĢı olunmadığı zaman virüs yaĢamaya ve yayılmaya 

devam edecektir. Bu nedenle herkes ancak aĢı olursa bu illet son bulur, tüm halkımıza sağlıklı yarınlar 

diliyorum, saygılarımı sunuyorum. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Metin Bey. Önce arkadaĢlarıma sonra en son Grup 

BaĢkan Vekillerine söz vereceğim yani bir önce Meclis Üyelerini bitirelim. Ġkinci tura gitmeden Sayın 

Ġzel Hanım buyurun. 

ĠZEL ZENGĠNOBUZ DERĠNSU: Sayın BaĢkan’ım, Ali Bey’e ve daha önce de söz almıĢ olan 

Salahattin Bey’e ithafen bu konuĢmayı yapma zorunluluğumuz doğdu. ġimdi Gaziemir’deki problemleri 

birbirinden ayırmak gerekiyor. Ben o gün Sarnıç’a ait 5 adet farklı farklı birbirinden farklı beĢ ayrı tapu 

sorunundan bahsettim. ġu an Ali Bey’in dile getirdiği sorun Sarnıç’ın sorunu değil. Aktepe ve Emrez’in 

sorunu, o da hazine miktar fazlalıkları. Ali Bey konuya çok çok uzakta. Aktepe Emrez’in sorununu 30-

40 metre hazine miktar fazlalıklarını burada gelip bize izah ediyor. Sarnıç’ın problemi, arsaların tamamı 

hazineye ait ve bu arsaların minimal değeri 150-200 metre. Bunların üzerinde evler var, insanların 

yaĢadığı evler var. Bahçeli tek katlı müstakil evler. Kimi yerlerde 400-500 metreleri bulan arsalar söz 

konusu ve 2 bin lira rayiç bedeli düĢündüğünüzde metrekareden 900 bin lira, 1 milyonu aĢan rakamlar 

söz konusu burada. Öncelikle konunun ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Bizim Sarnıç’taki 

problemimiz hazine miktar fazlalığı değil. Arsaların tamamının hazineye ait olması. Bunu burada bir 

dile getirelim. Ġkinci olarak, ayrımcılıklarla ilgili evet tekrar dile getiriyorum; Cengiz ĠnĢaat’a yapılan 

ayrımcılığın Sarnıçlı vatandaĢa da yapılmasını istiyoruz. 422 milyonluk vergi borcu Ģak diye bir 

Yasayla, bir Kanunla bir düzenleme ile silinebiliyorsa kimse kusura bakmasın Sarnıçlı vatandaĢın da 

buradaki hakkı yine bir Yasal Düzenleme ile teslim edilecek. Biz bunu yasadıĢı bir Ģekilde yapın 

demiyoruz. Dilekçelerimizi de hazırladık. VatandaĢla hep birlikte. Oybirliği ile almıĢ olduğumuz kararla 

bir Dilekçe ortaya koyduk ve bu dilekçede istediğimiz tek Ģey Yasal Düzenleme ile bu insanların 

haklarının teslim edilmesi. BaĢka hiçbir Ģey değil. Son olarak izninizle bir videoyu dinletmek istiyorum 

burada. 

 

 

(ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠS ÜYESĠ                                                                 

ĠZEL ZENGĠNOBUZ DERĠNSU TARAFINDAN VĠDEO DĠNLETĠSĠ YAPILDI.) 
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ĠZEL ZENGĠNOBUZ DERĠNSU: Bu kadar, bu kadar net. Salahattin Bey dedi ki; “Yalan söylüyor 

demek istemiyorum.” ama görüntüler ortada, kayıtlar ortada. Biz yalan söylemiyoruz, biz ucuz siyaset 

yapmıyoruz, biz burada Sarnıçlıların hakkını arıyoruz. TeĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Sağ olun. BaĢka ikinci sözleri vermeyeceğim 

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

sözleri verirsem Murat Bey’e de vereceğim merak etmeyin. Önce… Sayın Grup BaĢkan Vekillerine söz 

vereceğim sıkıntı yok. Saadet Hanım buyurun. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  Cevap vereceksiniz tamam. Yani Murat Bey’e de 

ikinci sözü vereceğim. Benim vaktim var. Gündem DıĢı… Evet, tabii Murat AYDIN o da söz istiyor, 

Onun için vermedim. “Ġkinci sözü vermeyeceğim” demiĢtim. Siz madem talep ettiniz iki kiĢi vereceğim 

ikinize de. Buyurun.  

SAADET ÇAĞLIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, ben Gaziemir’den önceki 

konuya biraz dönmek istiyorum. BaĢkan’ımızın Ardahan Gezisi ile ilgili. Sayın BOZTEPE’nin de 

bahsettiği… Ama baĢka muhalif seslerin de dile getirmeye çalıĢtığı bir buğday saman ve et 

karĢılaĢtırması var. ġimdi bu karĢılaĢtırmayı ben neden BaĢkanımızın o cümlelerini kullandığını 

açıklamaya çalıĢacağım. Nilüfer Hanım tutarsanız… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Saadet Hanım.  

SAADET ÇAĞLIN: ġimdi BaĢkan’ım, Ġzmir’in nüfusu 4 buçuk milyon, Ardahan’ın nüfusu 97 bin, 

Bunun kırsalda yaĢayanı 58 bin, tarım yapan çiftçi sayısı 15 bin. ġimdi Ġzmir’in nüfusu 4 buçuk milyon, 

çiftçi sayısı 160 bin. Yani Ardahan’ın 10 katı çiftçi sayımız var ve burada tarım alanı yapılan tarım 

alanlarına da Ģöyle bir bakarsak, 5 milyon dekar ya da 5 bin kilometrekarelik bir yüzölçümü var 

Ardahan’ın. Bunun 2 buçuk milyonu mera. Yani Ardahan hayvancılık yapıyor ve daha önceki bu 

Pandemi döneminde birtakım iĢ birliklerinden doğan bir bilgi alıĢveriĢi de var orada hayvancılık 

yapıyor, yapılıyor yüksek rakımda, meralarda yetiĢen hayvanları, hayvancılıkları var. Sağlıklı bir 

hayvan yetiĢtirme tarzları var, tarımsal ürünleri var ve BaĢkan orada dedi ki; “Yani biz size saman 

göndeririz, sizden et alırız.” derken Ģimdi bir de buğday üretimine bakalım Ardahan’ın. 7 bin 500 ton.  

Yani orada buğday üretimi yok. Bir yerde aslında samanı hayvansal üretimin yem hammaddesi olduğu 

için bizim ürettiğimiz saman, onlara yani o kadar bizimle ölçek farklı ki Ġzmir ve Ardahan’ın arasında 

hem çiftçi sayısı, hem üretimler karĢılaĢtırması yapılırken oradaki saman götürecek et alırız… Hatta et 

de demedi BaĢkan orada. “Kavurma alırız.” dedi “Kavurma tesisi kuracağız buraya.” dedi. “Çünkü biz 

sizden et aldık, kavurma yaptık burada.” dedi burada bir deneyim aslında Ģey olmadı dedi hani “verimli 

olmadı, ekonomik olmadı sizin orada üretilsin kavurması da yapılsın, biz onu alırız size de yem 

hammaddesi veririz.” anlamında konuĢtu. Bu üretimin aslında hayvansal üretimin özellikle iklim krizi 

tarafından BaĢkanımız her yerde dile getiriyor. Hayvansal üretim sonuçta çok su tüketen bir üretim. 

Ġzmir’in su kaynakları belli. Ama bakıyorsunuz ki, doğuda Güneydoğu’da henüz su kaynakları, doğal 

kaynaklar çok Ģey, cömert davranıyor Ģu anda, burası tüketilmiĢ bir alan. Sonuçta bunların 

karĢılaĢtırmasını yaparken, yaparak söyledi orada bir örnek verdi; “Biz size hem yem hammaddesi 

sağlayabiliriz, sizin de hayvanlarınız burada yetiĢsin. Ġzmir hayvancılığın geliĢtiği ya da hayvancılık 

sizin orada güzel yapıyorsa orada yapılsın biz de buradan hammadde gönderelim.” dedi. Ben Ģimdi 

bazen Tunç BaĢkanımın söylediği bir Ģeyi tam anlamıyorsam Ģöyle diyorum kendime. Bir araĢtırmak 

lazım bunun altında bir derinlik vardır, düĢünmek lazım. Çünkü hiçbir zaman çok iyi analiz etmeden 

Tunç BaĢkanımın herhangi bir cümle kurduğunu zannetmiyorum. Bu nedenle o karĢılaĢtırmaları 

yaparken hani biraz da böyle ironi yapan arkadaĢlarımıza bunun çok iyi analiz edilerek, bu sonucun bu 

konuĢmanın yapıldığını ben kendilerine söylemek istiyorum, teĢekkür ediyorum. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Sayın BOZTEPE buyurun. Sayın BOZTEPE. 

En son Grup BaĢkan Vekillerine vereceğim arkadaĢlar.  

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Murat Bey sonra size vereceğim ve ondan sonra Meclis Üyesi 

ArkadaĢlarıma vereceğim.  

HÜSNÜ BOZTEPE: ġimdi Sayın BaĢkan ben… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Yaptığım konuĢmada zaten bir on sayfalık konuĢmaydı. Ġçinde üç beĢ tane cümle 

söyleyerek aslında birçok arkadaĢınız da konulara girdi. Hepsine girseydim çok daha farklılık ortaya 

çıkardı. Daha çok burası karıĢırdı. Girmedim iyi ki… Bakın Ģimdi Sebahat Hanım değil mi galiba 

karıĢtırmayayım isminizi özür dilerim.  

SALONDAN: Saadet. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben, ġenkayalıyım arkadaĢlar Erzurumluyum. Erzurum’un ovalarını, yaylalarını 

bilirsiniz. Bilmiyorum kendisi orayı biliyor mu bilmiyor mu? Oradaki hayvanlar. BaĢkanımız diyor ki; 

“Oranın eti çok güzel, kavurması çok iyi.” Kars’ın kavurması bizim o bölgenin kavurması meĢhur 

doğru. Neden meĢhur? Neden güzel? Çünkü oradaki hayvanlar, otlayarak yani orada kekikleri ve 

taĢların üzerindeki o tuzlu taĢları yalayarak falan derken bundan dolayı oranın tam çayırlardan merası 

çok harika bir yer. Burada sen yollayacağın samanla o aynı eti bulman mümkün değil. Oradaki samanla 

buradaki samanın arasında dünyalar kadar fark var. Bakın arkadaĢlar, diyor ki BaĢkanınız; “Kars’ta, 

Ardahan’da, Iğdır’da sizin” diyor “Bana ihtiyacınız var.” diyor. ġimdi Sayın Belediye BaĢkanımız, 

Tarım Bakanını, CumhurbaĢkanını ya da ne yani, o bölge ile ilgili “Sizin bana ihtiyacınız var.” Böyle bir 

Ģey olmaz. Değerli ArkadaĢlar, Ġzmir’in mahalleleri var. Onur Mahallesi, Yamanlar, Güzeltepe, Gültepe 

ve buna benzer iĢte birçok köylerimiz birçok sıkıntı yaĢanıyor. Demin Hakan Bey söyledi ben girmek 

istemedim o konulara. Evet, bir Sosyolog’u eğer ki siz Tarım Bakanı yaparsanız, olmaz. ġey Tarım 

Bakanı diyorum özür dilerim. Tarım Daire BaĢkanı yaparsanız olmaz. Yapar bunlar. Ve ne oluyor 

arkadaĢlar. Burada kılavuz karga metaforunu ben hatırlatmak isterim size tekrar. Olmaz, yapmayın 

bunu. Benim söylediğim ve ayrımcılık, ayrıĢtırıcılık hangi cümlemde var? Nilay Hanım lütfen söyler 

misiniz? Hangi cümlemde ben ayrımcılık yaptım? Ne söyledim? Ne söyledim? Dedim ki; Ģu Meclis’e 

bilgi verin. Bakın arkadaĢlar, ben Belediye Yasasını en iyi, içinizde en ezbere bilen arkadaĢlardan 

birisiyim. Yapmayın bunu. KardeĢ ġehircilik, KardeĢ ġehir ayrı, Belediyenin kendisinin yapacağı 

icraatlar ayrı. Belediye BaĢkanı yapabilir. “ġuraya sen Ģu yolu niye yaptın?” diye sordum mu ben? 

Sormadım. Ama KardeĢ ġehirlerde oraya yapılacak yardımların hepsi bu Meclisten geçiyor arkadaĢlar. 

Yapmayın bunu, yapmayın. Özan Bey bir daha oku lütfen. Seni kırmak istemiyorum. Bu Mecliste karar 

alınıyor. Ben bunu söyledim. Sadece dedim ki;  buradaki Grup BaĢkan Vekillerinin haberi olsun. Bizi 

niye götürmedin de demedim. Niye diyeyim yahu? Ne iĢim var. Kendim giderim. Kendi paramla 

giderim, kendi köyüm, istediğim zaman giderim. “Grup BaĢkan Vekillerine lütfedip bir sormanızı 

isterdik, beklerdik” dedim bu kadar baĢka bir Ģey demedim. Üç beĢ cümle kullandım. ArkadaĢlar bakın 

ben sizin canınızı sıkmaya ve acıtmaya devam edeceğim. TeĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, arkadaĢlar Murat Bey buyurunuz. Söz vereceğim arkadaĢlar 

sıkıntı yok, zaman var.  

MURAT AYDIN: TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

MURAT AYDIN: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği her 

Belediye Muhalefetin canını acıtmasından ve sıkmasından hiç rahatsız olmaz. Bunu yapmaya devam 
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etmeleri gerekir. Çünkü demokrasinin gereği budur. Biz çoğunluğumuza değil, çoğulcuğa inanan bir 

partiyiz. O yüzden bütün çabamız bu. ġimdi benim sözlerim üzerine yapılan eleĢtirileri duyunca 

“Hakikaten ben baĢka bir yerde miyim?” diye düĢündüm. Zaman mekân kavramını biraz karıĢtırmaya 

baĢladım. Oturup bir daha düĢünüp birkaç Ģeye de baktım. Benim bu Mecliste söz aldığım konuĢmaların 

herhalde tamamına yakını AK Parti Grubundan arkadaĢlar tarafından müdahale edilerek kesildi. Birkaç 

defa da siz durdurdunuz. Ben bekledim, onlar konuĢmalarını yaptılar. Ġki; siz dâhil, Tunç BaĢkan dâhil 

bir Ģeyi konuĢurken kürsüye yürümek dâhil, bağırmak dâhil, Meclis Salonunu terk etmek dâhil, bütün 

reaksiyonları gösteren de biz olmadık. ġimdi böyle olunca hani bu Meclisteki konuĢmaların 

tartıĢmaların yöntemi ile ilgili bu eleĢtiriyi herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu hak etmiyor. 

Üçüncüsü; Ģimdi deniyor ki; “Biz bir Ģeyi eleĢtirdik ona cevap verin.” ġimdi bunu diyen arkadaĢımız, 

Ardahan Gezisine yapılan eleĢtiriyi 28 ġubat’tan Seferihisar’a, Seferihisar’dan tarım politikalarına, 

tarım politikalarından baĢka Ģeylere kadar her yöne yaydı. Yaymasında bir sakınca… Ben yaysın tabii 

ki. Kendi konuĢma bütünlüğü içinde elbette ki her konuya değinebilir ve her konuyu eleĢtirebilir. Tıpkı 

bizim gibi. Hangi konuya ne Ģekilde cevap vereceğini belirleyecek tek merci biziz, kendi konuĢmacı, 

kendileri de dâhil, herkes kendi. Yeter ki, böyle karga metaforları yapılarak üslup düĢürülmesin, yeter ki 

bu. Dolayısıyla eleĢtirinizin karĢılığında verilen cevabın sınırını siz tanımlayamazsınız, tıpkı sizin 

eleĢtirinizin sınırını biz tanımlayamayacağımız gibi. Siz bir eleĢtiri yaparsınız, karĢınızdakiler de bir Ģey 

söyler. Bir söz söylerseniz karĢılığında da bir cevap alırsınız. Tıpkı ben bir Ģey söylediğimde onlar da bir 

cevap verecekleri gibi. Tek derdimiz burada Ģudur; bu nezaketle olsun, belli bir zeminle olsun, doğru 

bilgiye dayansın baĢka bir Ģey değil. ġimdi, Ardahan’la ilgili eleĢtirinin içerisinde de “Seferihisar’ı zaten 

batırdı.” cümlesini koyan ben değilim. Demek ki bir Ģeyi eleĢtir… “Sadece bir Ģeyi eleĢtiriyoruz niye 

sadece ona cevap vermiyorsunuz?” lafı boĢa düĢen bir laf. ÇarĢamba günü de aynı Ģeyi yaptı Sayın 

Sözcü. Gazete haberlerinden konuĢmak, konuĢmuyoruz dediği konuĢması ben akĢam tekrar dinledim 

konuĢmasını. O konuĢmanın içerisinde iki tane gazete haberinden bahsederek konuĢtu. KonuĢsun, ben 

az önce yaptığım eleĢtiriyi kendim o duruma düĢmek istemem. KonuĢmasının sınırlarını elbette ki 

konuĢmacının kendisi belirleyecek, hiç sözüm yok buna. Kim… Benim haddim mi ki ona Ģöyle konuĢ, 

bu kadar konuĢ, bu sınırlarla konuĢ demek. Dönüp dolaĢıp bu noktaya gelmemizin bir anlamı yok. Bir 

eleĢtiri yaptı Hüsnü Bey, haklı yönleri olabilir kendisi açısından, bu Grup da o eleĢtiriye cevaplarını dile 

getirdi ve tekrar söz almama neden olan Ģey ile bağlayayım; “Biz burada bir Ģey konuĢurken sürekli 

bizim sözümüzü kesiyorsunuz, sürekli bu Mecliste maraza çıkarıyorsunuz.” sözü herhalde geçtiğimiz iki 

yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna söylenebilecek en hafif eleĢtirilerden birisidir. Bunun 

olduğu zamanlar oldu elbette ama buna daha çok muhatap olan Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, BaĢkan, 

BaĢkan Vekili oldu burada. Yani ben çok defa hatırlıyorum Sayın Sözcü, biz burada el kaldırarak söz 

istiyoruz, ben çok defa hatırlıyorum Sayın Sözcü önündeki mikrofonu alarak konuĢmaya devam etti söz 

almadan. ġimdi bunu yapmayalım. Söylediğim bundan ibarettir, saygılar sunarım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. TeĢekkür ederim. EleĢtirinin bu kısmını keĢke ben 

cevaplasaydım yani benim söyleyeceklerimin hepsini elimden almıĢ oldu Murat AYDIN da. Ama ben 

yine konuĢacağım. ġimdi baĢka söz almak isteyen Grup BaĢkan Vekilleri dıĢında söz almak isteyen 

arkadaĢımız olmadığına göre? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  Kim? Yok, önce siz, siz epeydir siz istiyorsunuz, Özgür Bey’e veriyorum sözü. Buyurun… 

ÖZGÜR HIZAL: Nilay Hanıma öncelik verseniz… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Salahattin Bey istemiĢti galiba. ĠstemiĢ miydiniz? Buyurun, önce 

Salahattin Bey’e vereyim sonra size, sonra Nilay Hanım’a. En son da ben konuĢacağım, en son da ben 

konuĢacağım yani. 
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SALAHATTĠN ġAHĠN: Sayın BaĢkan’ım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, Basınımızın Temsilcileri, Ġzmirliler 

hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Hüsnü BOZTEPE Ağabeyim, “BaĢkanımız yok onun 

için kısa kestim.” diye söyledi ama BaĢkanın Vekili var BaĢkan’ım. Yani onun için… Evet… Yok… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buradayız iĢte. 

SALAHATTĠN ġAHĠN: Yöneten Mustafa ÖZUSLU Beyefendi var BaĢkan’ım onu demek istiyorum. 

Neyse… ġimdi tabii Ardahan’a gidiĢ, Tunç SOYER BaĢkanımızın ve Bürokratlar, BaĢkan Vekilimiz, 

Heyetiyle gitmesinden bahsedildi. Tabii hani art niyetli söylendiğini düĢünmüyorum da hani Ardahan, 

iĢte hani fakir kent gibi algılanması, söylenmesi de doğru değil. Hani, yanlıĢ anlamayın hani. Bizim 

ülkemizde her bölgemizin, her kentimizin ayrı bir güzelliği, ayrı bir zenginliği var. Ġnsanlarımızın da, 

insanlarımız da hani misafirperver, hoĢgörülü yani ülkemiz gerçekten genel olarak baktığımızda 

kentlerimizle, insanlarımızla birlikte baktığımızda birbirini tamamlayan bir yapı. Yani hani cennet 

deniyor ya diyebiliriz yani “Cennet gibi bir ülkede yaĢıyoruz.” O nedenle de bu coğrafyada ya da bu 

insanların birlik beraberliğinde, bu milletin üzerinde fazla hani göz var, fazla bu bölgedeki istikrarı, 

huzuru bozmak isteyenler var. Maalesef ama Allah’ın izniyle birlik beraberliğimiz her Ģeyin üstesinden 

gelecek. Çünkü bu coğrafya, bu bölge bize mübarek insanlar tarafından bırakıldı, Allah’ın izniyle. Evet, 

onun için Ardahan, Ardahanımız da Sayın Hanımefendi de, Saadet Hanım da söyledi tabii Ġzmir 4 buçuk 

milyon ama herhalde 6 milyon olmuĢtur. Ardahan 90 bin nüfus. Kendine göre Ardahan da zengin bir 

kentimiz diyebiliriz, evet. Her bölgenin çünkü hayvancılık, turizm, orman… Her bölgenin kendine has 

bir yapısı, bir özelliği, bir zenginliği var diyelim. Evet, onun için mesele Sarnıç’ımızla ilgili Özgür 

HIZAL, Hanımefendi kardeĢim Sarnıç’ta, aynı zamanda makamı da orada Gaziemir Belediye BaĢkan 

Yardımcılığı görevinde. Milletvekilimiz geldi oraya, ben geçende de bahsettim. ĠĢte Sarnıç’ta ne sorun 

var? 2/B arazileri, 4706 sayılı Yasayla ilgili rezerv alanları, hazineyle ilgili 3194 sayılı Yasaya göre iĢte 

Fatih Mahallesinde Ģu an da 1500 lira, 2 bin lira civarında gelen ödeme tebligatları var insanlarımıza. 

Tabii ki Sarnıçlı KardeĢlerimiz, Sarnıçlı HemĢerilerimiz burada bu yerleri paralarıyla aldılar, Ģu anda da 

mağdurlar. Bu mağduriyeti gidermek için çalıĢıyoruz. Bu aslında o gün de söyledim, partiler üstü bir 

mücadele. Ġnsanın evi yok olacak ya da o gelen bedeli ödeyecek durumda değil. Milletvekilimiz sağ 

olsun yani Gaziemir’imize çok sık gelen bir Vekilimiz, Necip NASIR Beyefendi. Gaziemir’in bütün 

sorunlarıyla ilgilenen bir Vekilimiz. Kaldı ki, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri olsun, 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri olsun bütün Vekiller bölgelerini geziyorlar yani sorunlarla 

ilgileniyorlar. KeĢke Ġzel Hanım da gelseydi o toplantıya. Sarnıç Belediye BaĢkan Yardımcısı olarak, 

orada kendisi de bir Ģeyler söyleseydi. Vekilimizin söylediği bir tane sözü birçok Ģeyi bırakıp, bir tane 

sözü cımbızla ayırarak burada dinletmenin çok faydalı bir davranıĢ ya da doğru bir davranıĢ olduğunu 

düĢünmüyorum. YanlıĢ. Ana Muhalefet ya da genel siyaset yapacağım diye… Yap, genel siyasetle ilgili 

bir sürü arkadaĢlar yapıyor, binlerce konu var onları söyle, sıkıntı yok ama iĢte ben hep bunu 

söylüyorum, Gaziemir Meclisinde de söylüyorum; “Belediye BaĢkanı, Partisine karĢı siyaset 

yapacağım.” diye hiç kimseyle diyalog kurmuyor. Söyleyeyim, bu diyalogsuzluk iyi değil. Nasıl bugün 

Tunç Bey herkese ulaĢmaya, Ġzmirle ilgili Bakanlarımızla, CumhurbaĢkanımızla, herkesle iletiĢim 

kurmaya çalıĢıyor hizmet, hizmet yapacak. Evet, Cumhuriyet Halk Partili Belediye BaĢkanı ama rozetini 

çıkarması gerekiyor yani kendini kapat, kimseyle irtibatın olmasın. Ben Gaziemir Belediye BaĢkanımıza 

diyorum. Çünkü o bir tane baĢka yok. Evet, onun için bunlar doğru davranıĢlar değil. Orada vekil birçok 

Ģey söyledi hatta kendisi de az konuĢtu hatta kimseyi de konuĢturmadı, iki Ġlçe BaĢkanına, AK Parti, 

MHP kısa bir selamlama sözü verdi. “Buradaki insanları dinleyeceğiz” dedi ve insanları dinledi. 
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Elimden geleni yapacağım sizin sorunu… Yani bu Fatih Mahallesinin, Sarnıç Fatih Mahallesinin ya da 

iĢte diğer mahallelerde de sorunlar var ama Ģuan da ağırlıklı Fatih Mahallesi. Sarnıç önceden beldeydi, 

Sarnıç Belde Belediyesiydi, Ģu an da Hürriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Menderes Mahallesi ve 

Fatih Mahallesi olarak Gaziemir’imizin 4 mahallesi, Gaziemir toplam 16 mahalle. Hani gelip orada 

Vekile, o da bir Ģeyler söyleyip, sorunun çözümü için destek isteyeceğine… Belediye BaĢkanımız ya da 

iktidar olan iĢte Belediye BaĢkan Yardımcılarımız ya da Meclis Üyelerimiz böyle davranıyor diye biz 

Gaziemir’in sorunlarıyla ilgilenmiyor değiliz, ilgileniyoruz. Gaziemir’le ilgili Ġzmir’le ilgili elimizden 

ne geliyorsa, AK Parti ve MHP olarak, Cumhur Ġttifakı olarak elimizden geleni yapmaya çalıĢıyoruz. 

Hani bu davranıĢ doğru davranıĢ değil, hani “Ucuz siyaset yapmıyorum.” dedi de. Ġyi yapmıyorsan ne 

diyeyim ben sana, demek ki yapmıyorsun ama Vekilimizin bir tane, birçok söylediği sözün içerisinde bir 

tane sözü cımbızla çekip, yani bu doğru bir davranıĢ değil. Evet, onun için örneğin iĢte; Aktepe Emrez 

Karabağlar sınırında baya bir nüfusa sahip iki mahallemiz, burada Milli Emlak’tan alınarak 

BüyükĢehrimiz ĠZBETON üzerinden iĢte, 300 konut kentsel dönüĢüm yapma çalıĢmalarını, iĢte 

basından izliyoruz, baĢlatıyor diye görüyoruz. Ama orada yerleĢim yeri olan bu iki büyük mahallemiz 

baya bir nüfusa sahip, insanlar çok mağdur. YerleĢim yerleri olan yerlerle ilgili kentsel dönüĢüm 

konusuyla ilgili hiçbir proje, hiçbir Ģey yok. Bunun da bir an önce hani baĢlamasını projelerinin 

görülmesini, iĢte imzalarının atılmasını… Buradaki insanlar mağdur. Buraya ne doğalgaz var, belediye 

hizmet binası var, bir bankamatik istiyorlar, bankalar oraya gelip bankamatik koymak istemiyor. 

Aslında bayağı da sirkülasyon olan bir yer. Ġki tane muhtarımız var, Aktepe ve Emrez. Çabalıyorlar yani 

insanlar orada. Hani “arka sokaklar” diyoruz ya tam oraya da uyuyor arka sokaklar. Çünkü birçok 

hizmetten yoksunlar, mağdurlar. Evet kurĢun fabrikası, burası da kurĢun fabrikası hani “Gaziemir’in 

Çernobili” diye basında yer alıyor. Burayla da, burası da neredeyse 15 yıldır gündemde ama bir çözüm 

yok. Buranın da zamanında çalıĢması, ruhsatı BüyükĢehir ve ilgili Bakanlık tarafından verilmiĢ. Ama 

tabi bir Ģekilde orada öyle zararlı bir madde olduğu anlaĢılamadı demek ki, adam orada atıkları oraya 

gömmüĢ, toprağa gömmüĢ hem, bunlar sağlığa zararlı maddeler hani, ama bununla ilgili de bütün 

partilerden ben görüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi de, AK Parti de, MHP’de, milletvekilleri 

çabalıyorlar yani bu konunun ilgilenilmesi hani bertaraf edilmesi için. Bunları sadece hiç kimse 

ilgilenmiyormuĢ da sadece Gaziemir Belediye BaĢkanımız, Belediyemiz ilgileniyormuĢ gibi göstermek 

doğru davranıĢlar değil. Belediye BaĢkanımız zaten kendini ilgilendirmeyen hiç yapılamayacak iĢlerle 

uğraĢıyor. Yani esas kendi iĢleriyle hiç uğraĢmıyor. Evet, teĢekkür ederim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet Sayın ġAHĠN teĢekkür ederiz. Sayın HIZAL buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan, Çok Kıymetli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Süre 

bayağı bir geçti. Birçok arkadaĢımız çıktı ama herhalde yayından izliyorlardır diye düĢünüyorum. Ben 

tek tek not aldım ve birtakım cevaplar vereceğim ve birtakım eleĢtiriler getireceğim. Ġzel Hanımla 

alakalı eleĢtirileri, cevapları Kıymetli Grup BaĢkan Vekilimiz Salahattin Bey verdi. O yüzden 

kendilerine bu anlamda bir cevap vermeyeceğim ama geriden gelecek olursak, Murat Bey Grubumuzla 

ilgili Grubumuzun tarzı, söylemi, ifadeleriyle ilgili birtakım eleĢtiriler ortaya koydu. Bir kere Ģunu 

söylemek istiyorum; AK Parti Grubu, Cumhur ittifakı Grubu hiç kimseden üslup ve tarz dersi alacak 

değil. Biz üslubumuzu da biliriz, tarzımızı da biliriz, nezaketi de biliriz, nezaket sınırları içerisinde de 

hareket ederiz. Evet, burada dönem dönem hepimizin yükseldiği dönemler olmuĢtur, kürsüye de 

yürüdüğümüz dönemler olmuĢtur. Ayağa kalkarak, söz almadan konuĢtuğumuz da olmuĢtur, ama yine 

aynı Mecliste “Grubu da atarım.” diyen bir Belediye BaĢkanı ve Meclis BaĢkanı da olmuĢtur. Yine aynı 

Mecliste “Demokrasi birilerine fazla geliyor.” diyen bir Belediye BaĢkanı ve Meclis BaĢkanı da 

olmuĢtur. Dolayısıyla bütün bunlar olabilecek, eleĢtirilebilecek ama AK Parti Grubu, bir Grup BaĢkan 
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Vekili olarak söylüyorum, hiç kimseden üslup, tarz ve nezaket dersi almaz. Biz bu konulardaki genel 

çizgileri çok net biliyoruz arkadaĢlar. ġimdi Bülent Bey, genel siyasete elbette ki girebilir, genel siyasete 

de girebilir, özel siyasete de girebilir bizim çekindiğimiz hiçbir husus yok. Biz her konuda konuĢuruz, 

her konuda cevap veririz, her konuda eleĢtiri yapabiliriz, bu konuda hiçbir endiĢemiz yok. Mesela; o 

kendisi çıktı zannedersem ama Tutanaklardan takip eder. EleĢtirdiği Bakanlar, Bakan Yardımcılarının 

mensubu olduğu Hükümet, hani çok tarım politikalarıyla ilgili Ġzmir’de sürekli bir Ģeyler yapma ihtiyacı 

duyuyorsunuz ve söylem geliĢtiriyorsunuz ya iĢte o Hükümet çok yakın bir zamanda dünyada eĢi 

benzeri çok az olan muazzam bir esere imza attı. Mardin’de 221 km’lik bir kanal yaptı arkadaĢlar. 221 

km’lik o kıraç toprakları sularla buluĢturdu ve 400 bin kiĢiye istihdam sağladı. O sizin eleĢtirdiğiniz 

Bakanların, Bakan Yardımcıların mensubu olduğu Hükümet yaptı bunu. Söylem ve eylem birliği Hakan 

Bey’in her zaman dile getirdiği Ģey buydu, iĢte söylem ve eylem birliği tam da bu. ġimdi Kıymetli 

ArkadaĢlar, biz burada elbette ki eleĢtirilerimizi yapacağız, Ģimdi bakıyoruz Hüsnü Bey konuĢmasının 

içerisinde, Grup Sözcümüz Hakan Bey konuĢmasının içerisinde birtakım eleĢtiriler getirdi. Ardahan’a 

Sayın BaĢkan elbette ki gidebilir, Ülkemizin bütün bölgelerine, Ülkemizin bütün Ģehirlerine, Ülkemizin 

bütün beldelerine, köylerine elbette gidebilir. Elbette ki gittiği Ģehirlerde, köylerde, beldelerde Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ya da Seferihisar Belediye BaĢkanlığı dönemindeki tecrübelerini de aktarabilir, 

bunda hiçbir sorun yok. Biz burada bir KardeĢ ġehir kararı aldık. Hüsnü Bey’in burada bahsetmek 

istediği KardeĢ ġehir meselesinin manevi bir boyutu vardır. Dolayısıyla siyasetin üzerinde olarak 

düĢünülmüĢtür. Siyaset üzeri bir mesele olduğu düĢünülerek, bütün Gruplara bu noktada bilgi verilebilir 

anlamında söylendi. ġunu da söyleyebilirsiniz, “ArkadaĢlar biz oraya gittik, Cumhuriyet Halk Partisi 

örgütü bizi karĢıladı ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün programlarına katıldık.”  da diyebilirsiniz, 

bunda da bir sorun yok. Ama bunu söylemeniz de gerekir diye düĢünüyorum. ġimdi arkadaĢlar, dediğim 

gibi ülkenin her Ģehrine gitmesi mümkün ama ben 2019 Yılı Faaliyet Raporunu eleĢtirirken bir hususu 

eleĢtirdim. Bu Ģehirde çıkıp, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Belediye BaĢkanı bu Ģehirde çıkıp, tarım, 

hayvancılık hususunda büyük büyük laflar edip, Ardahan’dan et aldığında ben eleĢtirim, Ardahan’dan 

kavurma aldığında ben eleĢtiririm. Neden? Çünkü bu Ģehrin Kiraz’ı var, bu Ģehrin Beydağ’ı var, bu 

Ģehrin ÖdemiĢ’i var, bu Ģehrin Tire’si, Bayındır’ı var, Bergama’sı var. ĠĢte ben bunu eleĢtiririm. O 

zaman söylem ve eylem birliği oturmamıĢ oluyor. ġimdi son zamanların en meĢhur söylemi; yine Sayın 

BaĢkanın, Sayın Tunç SOYER’in Ġzmir’in adeta bir zafer kazanmıĢ edasıyla bütün ulusal medyada, 

yerel medyada ortaya koymuĢ olduğu bir söylemi “YavaĢ ġehir Cittaslow.” ġimdi arkadaĢlar bu Ģehrin, 

bu ifadenin ne amaç taĢıdığını biliyorsunuz herhalde okumuĢsunuzdur, araĢtırmıĢsınızdır. Bakın ben 

okuyayım; “Cittaslow hareketinin kuruluş amacı; kentlinin kendi kimliklerine sahip çıkarak 

küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesidir. 

Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerine, 

zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi…” gibi devam ediyor arkadaĢlar. ġimdi bundan 

gurur duyacaksınız, bunu elde etmenin bir adeta zafermiĢ gibi ortaya çıkacaksınız ama gideceksiniz 

Ardahan’dan et alacaksınız, yok böyle bir Ģey, yok böyle bir Ģey. Gideceksiniz ÖdemiĢ’ten et 

alacaksınız, gideceksiniz ÖdemiĢ’e Et Entegre Tesisi kuracaksınız, 2 yılda yapamadınız. ArkadaĢlar o 

yüzden söylem eylem birliği Ģart, bizim eleĢtirdiğimiz husus bu.  ġimdi Kıymetli ArkadaĢlar yine Ģunu 

söyledik, bunlar tabii tabir, rüyasında görür, sabah kalkıp bir söylem geliĢtirilir. Gerçekten rüyasında 

görüp de bir söylem geliĢtirmiyor elbette ki. Böyle bir durum söz konusu değil. Ama Ģunu defalarca 

söylüyoruz, “Sonucu olmayan vaatler, sonucu olmayan söylemler.” Mesele bu Ģehirde arkadaĢlar, 

Seyyar Makam Aracını ne zamandır görmüyoruz? En son ne zaman gördük mesela Seyyar Makam 

Aracını? Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi ArkadaĢlarımız gördünüz mü Seyyar Makam Aracını? 
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Pandemi diyeceksiniz, Pandemi evet tek tek oturulabilir herhalde koltuklara. Seyyar Makam Aracı 

nerede? Bu Ģehirde Tunç SOYER tarafından çok büyük bir icraatmıĢ gibi Seyyar Makam Aracı icat 

edilmedi mi? Nerede? Yok, yok. Yine Sayın BaĢkan tarafından, Tunç SOYER tarafından Ġzmir’de bir 

markalaĢma adına ne dendi? Bir peynir, Mozeralla. Ġzmir Mozerellasından bahsedildi, bir yıl önce, bir 

yıl önce Ġzmir Mozerellasından bahsedildi. Mandalar dağıtıldı. Nerede? Nerede? Yok. Mandalardan süt 

gelmedi galiba. ArkadaĢlar Ģimdi, Ģimdi elbette ki, elbette ki YavaĢ ġehir meselesi Ġzmir’e katkı 

koyacaksa, biz de destekleriz, biz de destekleriz. Ama amacını ben size okudum, orada tek tek yazıyor. 

Bu amaçların neler olduğunu görüyoruz. Bu hedeflere ulaĢmamız gerekiyor. ġimdi bakıyorsunuz, son 

olarak Ģunu söyleyeceğim Kıymetli ArkadaĢlar, Ġzmir herhalde “YavaĢ ġehir Cittaslow” meselesinde 

herhalde metropol olarak ilk aday ya da ilk olacak Ģehir ve kriterleri de kabul edildi. Kriterleri de Ġzmir 

belirleyecek ArkadaĢlar, ArkadaĢlar Ġzmir belirleyecek ya da Ġzmir’in kriterleri doğrultusunda hareket 

edilecek. ġimdi ArkadaĢlar Ġzmir’de trafik çok yavaĢ. YavaĢ mı? YavaĢ. Ben Bayraklı’dan 2-2,5 saatte 

geldim. Trafik çok yavaĢ, ağır ağır ilerliyor. Trafiğe çözüm, “Araçlar trafiğe çıkmasın.” Tamam, evet bir 

kriterimiz bu. Ġzmir’de turizm inanılmaz yavaĢ, Ġzmir ölçeğinden çok daha küçük Ģehirlere 5-6 milyon, 

10 milyon turist gelirken, küçük derken yanlıĢ anlaĢılmasın Ġzmir’in tarihsel sosyolojik anlamdaki 

kültürsel büyüklüğünden bahsediyorum, boyutsal anlamda bahsediyorum ArkadaĢlar. Ġzmir’de yılda 

gelen turist sayısı 1 milyon ArkadaĢlar. Turizm anlamında Ġzmir yavaĢ. Bir kriterimiz daha var; çevre. 

Ġzmir’de kendine has adeta bir koku var. Yani Ġzmir’de bir koku sorunu var arkadaĢlar, bunu da kriterler 

arasına yazın istersiniz, bunu da uluslararası örgüte gönderin. Bir körfezimiz var. Bizim için ne kadar 

değerli bir körfez değil mi? Sizin gazete haberleri dediğiniz, sizin trol dediğiniz ama gerçekler olan 

sosyal medyada az önce bir paylaĢım yapıldı. Denizi çekmiĢler, MaviĢehir’in önünde denizi çekmiĢler, 

mavi olması gereken deniz kapkara, kahverengi ve “Bu körfez kendi kendine temizlenecek.” dendi. Bu 

da bir kriter çevre. Dolayısıyla ticarete ve diğer konulara zaten hiç girmiyorum. ArkadaĢlar, bütün 

bunları topladığınızda özetle Ģunu söyleyebiliriz arkadaĢlar; Ġzmir’de son iki yıldır sadece hamaset 

yapıldı, Ġzmir’de son iki yılda sadece hayal satıldı, Ġzmirlilere. Ġzmirlilerin sorunlarını ortadan kaldırmak 

adına, hiçbir adım atılmadı ya da siz bunu eleĢtiriyorsunuz, yeterli adım atılmadı diyeyim. Haydi, 

yumuĢatayım yeterli adım atılmadı diyeyim. 100 kilometre yapmanız gereken yağmur suyunu 30 

kilometre yaptınız, 70 kilometre açığınız var. Trafik sorunu dediniz, Ģimdi çözemiyoruz. Trafik çünkü 

araçlar piyasaya çok çıktı, yapacak hiçbir Ģey yok. Araçlarınızı haydi geri götürün diyeceksiniz. “Çevre 

sorunu” dediniz, Çernobil örneğini verdiniz bize. O zaman Ģunu mu diyorsunuz? Bütün Ġzmirliler pılını 

pırtını toplasın Ģehri terk etsin, bir süre bu Ģehirde kimse yaĢamasın, Ģehir kendine gelsin, çevre bir 

Ģekilde kendini toparlasın. Bunu mu demek istiyorsunuz? Siyasetçiler hele hele yerel siyasetçiler, sorunu 

çözecek olan kiĢilerdir arkadaĢlar. Sorunun üzerine gidecek, mazeret üretmeyecek, sorunu çözecek olan 

kiĢilerdir. Ama bakıyorsunuz, Ġzmir’de sorunu çözmek değil, sorun üst üst binerek devam ediyor. Biz 

kaç aydır bu salondayız arkadaĢlar? Kaç aydır göçebe gibi geziyoruz? Depremden bu yana. Binamıza ne 

oldu? Bilmiyoruz. Bilen var mı? Bilmiyoruz. Yıkılacak mı? Güçlendirilecek mi? BaĢka bir yerde bina 

yapılacak mı? Haberimiz yok. Fuarda Belediye hizmetleri yapılıyor. 10 milyar bütçesi olan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinden bahsediyoruz arkadaĢlar. ġimdi bunun üzerine muhtemelen Nilay Hanım, bu 

eleĢtirilerim üzerine muhtemelen Nilay Hanım Ģunu söyleyecek, yani son söz size verileceği için 

söylüyorum Nilay Hanım. Muhtemelen Ģunu söyleyecek diyecek ki; “Bize ait olan bir salon alan Milli 

Eğitim Müdürlüğünce kullanılıyor.” Haydi, Belediyeyi oraya taĢıyalım ne olacak? Ġzmir’in en büyük 

problemi Ģu arkadaĢlar; maalesef Ġzmir son 25 yıllık süreç boyunca, son 25 yıllık süreç boyunca ve 

özellikle de son iki yılda hızlanarak bir Ģekilde, hızlı bir Ģekilde tarihsel ve kültürel kimliğini maalesef 

yerel yönetimler nedeniyle kaybediyor arkadaĢlar ve çok ciddi bir Ģekilde kaybetti. Böyle reklam kokan, 
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piar kokan cittaslow, karakılçık ve benzeri ifadelerle o kimlik kazanılmaz arkadaĢlar. Hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL teĢekkür ederim. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. Süreniz 

bir dakika. Evet buyurunuz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi önce Hüsnü Bey’den baĢlayayım. “Hüsnü Bey, ikinci konuĢmasında 

bence ilk konuĢmasındaki yanlıĢları düzeltti.” diye düĢünüyorum. Bu konuda zaten Hakan Bey’de bir 

tercüme etme gereği duymuĢtu. Biz de amacının bir ayrıĢtırma olmadığını görmüĢ olduk. Hani bu 

konuda ikinci konuĢması için kendisine teĢekkür ediyorum. Ancak Tunç BaĢkanla ilgili diğer 

ArkadaĢlarımız da belirtiler, iĢte “Kasket takmakla çiftçi olunmaz.” veya “Seferihisar battı, iĢte siz 

dikkat edin.” gibi bu sözler gerçekten ağır sözler. Kasket, yani bir çiftçi kasketi neden takar? Bütün gün 

güneĢ altında çalıĢtığı için takar, öyle değil mi? Belediye BaĢkanımız son iki senedir, Pandemi süresince 

sürekli güney-kuzey demeden Ġzmir’in 30 ilçesini de Bürokratlarıyla beraber dolaĢıyor, Bürokratlarıyla 

beraber çalıĢıyor. Dolayısıyla güneĢ altında çalıĢılan bir ortamda, kasket takmasının neden bu kadar 

garip bir hale sokulduğunu anlamıĢ değilim. Bunlar doğru üsluplar değil. Bu üsluptan, mutlak suretle 

artık vazgeçilmesi gerekiyor. Yani alay edilecek, küçümsenecek bir durum hiçbir Ģekilde söz konusu 

değil. Dolayısıyla yani bir kasket takmaktan… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.)  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet devam edin.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Yola çıkıp, böyle çok farklı noktalara getirmeyi hani doğru bulmuyorum. (Ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Yine bilemiyorum belki ben Ģu anda 

yanlıĢ hatırlıyor olabilirim ama AK Parti Grubundan geldi böyle bir Ģey. Hani ben Ģunu… (Ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika ama sözümü kesiyorsunuz 

müsaade edin... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Değerli ArkadaĢlar.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ben Ģunu söylemek istiyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Nilay Hanım, buyurun Nilay Hanım. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Fakirlik, fakirlik utanılacak bir Ģey değil. Fakirlik utanılacak bir durum hiç 

değil. Dolayısıyla insanları ülkemizde fakir bırakan yönetimlerin esas utanması gerekiyor. Eğer bir 

fakirlik konusunda bir eleĢtiri getirilecekse. Ben AK Parti Grubundan gelen bir, bir yakıĢtırma olduğunu 

gördüğüm için bu konuda açıklama yapmak istedim. ġunu söyleyelim, arkadaĢlarımız zaten Ġzmir’le 

Ardahan’ı hani nüfus noktasında yahut kaynakları noktasında değerlendirdiler. Bizim ülkemizin aslında 

en zengin bölgeleri Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Orta Anadolu kaynaklar yönünden tarımsal verimlilik 

noktasında her noktada esasında en zengin bölgelerimiz. Biz bu bölgelerimizden her zaman 

besleniyoruz ve Ġzmir de esasında küçük bir Türkiye. ġehrimizde ülkemizin her kesiminden, her 

bölgesinden insan yaĢıyor ve biz birlikte hoĢgörü içerisinde çok kültürlü bir kent olarak yaĢıyoruz. 

Dolayısıyla son yaptıkları açıklamalarda da “AyrıĢtırma yapmıyoruz.” noktasındaki ifadelerini de 

takdirle karĢılıyorum. Çünkü Ġzmir’de yaĢayan hiç kimsenin bunu yapmaması gerekiyor. Hele ki, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye Meclisinde hiç yapılmaması gerekiyor. Dil, din, ırk, kültür, giyim tarzı, yaĢam 

biçimi her ne olursa öncelikle kiĢilik haklarına saygı göstermemiz, herkesi kucaklamamız gerekiyor. 

ġimdi Ardahan’a yapılan seyahatten rahatsızlıklar dile getirildi. Daha önce de esasında yurt dıĢına 

giderken de diğer tüm Parti Gruplarından Meclis Üyelerinin eĢlik etmesi istenilmiĢti, bu konuda da 

Belediye BaĢkanımız bu talebi dikkate aldı ve yurt dıĢı seyahatlerinde tüm Belediye Meclis 

Üyelerimizden temsilciler katılıyorlar. Ġzmir’in KardeĢ ġehir Türkiye’deki ilk KardeĢ ġehri sanıyorum 

Ardahan ve bunu da hep birlikte karar verdik.  KeĢke Hüsnü Bey ilk baĢta yaptığı konuĢmada bu kadar 
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hararetli, bu kadar bağıra çağıra, bu kadar yani açıkça söyleyeyim kötü bir üslupla dile getirmeseydi de 

bu talebini daha uygun bir üslupla bir talep olarak, bir arzu olarak dile getirseydi belki de bu 

tartıĢmaların hiçbirisi olmayacaktı. Sonuçta hem AK Parti Grup BaĢkan Vekili, hem de Grup Sözcüsü 

bu konudaki taleplerini son derece uygun bir üslupla dile getirdiler. Ben eminim Belediye BaĢkanımız 

bundan sonraki seyahatlerinde, KardeĢ ġehir iliĢkilerinde diğer Parti Gruplarına mensup Belediye 

Meclis Üyelerimize de davet yapacaktır yani bunda hiçbir sakınca yok. Sonuçta gittiğiniz bir yerde eğer 

partiliyseniz aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye BaĢkanı Belediye BaĢkanımız, tabii ki 

öncelikle KardeĢ ġehir iliĢkileri nezdinde resmi ziyaretlerini, resmi görüĢmelerini yaptıktan sonra 

ilçelerini, illeri ziyaret etmesinde parti teĢkilatlarını ziyaret etmesinde hiçbir beis yok. Bunun da takdirle, 

hoĢgörüyle karĢılanması lazım. Eğer AK Parti Üyelerimizle birlikte gidilseydi eminim onlar da kendi 

siyasi teĢkilatlarını aynı Ģekilde ziyaret edeceklerdi. ġimdi Ģunu söyleyelim, BaĢkanımızın, Belediye 

BaĢkanımızın trafikle ilgili yapmıĢ olduğu açıklamalarda Ġzmirliyi suçlu bulduğuna dair bir itham geldi. 

Buna ben demagoji diyorum. Hani bir cümlenin içinden, bir paragrafın içinden iĢinize geldiği kısmı 

çıkarıp kullanmak diyorum ve halkı yanıltma gayreti olarak görüyorum. Belediye Meclis Üyelerimizde 

aynı Ģekilde. Ben yakın zamanda trafikle ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden bilgi almıĢtım, 

BaĢkanımızın da o konuĢma metnini okudum, o konuĢmasını biliyorum. Ġzmirlilere Ģu çağrıda 

bulunuyor, o çağrıyı ben de yapıyorum. O çağrıyı lütfen sizler de yapın. Ġzmir 4,5 milyonluk bir kent az 

önce Salahattin Bey “Belki de 6 milyonluk bir kent olmuĢuzdur.” dedi.  Ama resmi kayıtlarda 4,5 

milyon… Bugün trafikte olan araç sayısı 1,5 milyon, 1,5 milyon. Yurt dıĢına gittiğiniz zaman, bütün 

Avrupa kentlerini dolaĢın, Rusya’ya gidin, Amerika’ya gidin kent merkezlerinde kiĢiler kendi 

otomobilleriyle hareket etmiyorlar. Orada bir toplu ulaĢım alıĢkanlığı var. Bu alıĢkanlığı bizim 

halkımızın da mutlak suretle kazanması gerekiyor. Hepimiz, Pandemi de tabii buna etki etti belki ama 

hepimiz kendi araçlarımızla yola çıkacak olursak, bir kere zaten ilk baĢta trafiğe biz sebebiyet veriyoruz, 

bundan ötürü. Halbuki, çok güzel bir Metro hattımız var. Çok yüksek bütçelerle yapılmıĢ, tramvay 

hatlarımız var, bunların aktarma istasyonları var. Deniz yoluyla ulaĢım var ve bu konuda Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi o kadar güzel bir çalıĢma yapmıĢ ki, aktarma istasyonlarını birbirine bağlamakla 

önemli noktalarda. Yani eğer Ġzmir halkı, toplu ulaĢım araçlarını kullanırsa hem trafik azalmıĢ olacak, 

rahatlamıĢ olacak hem de çevreye verilen zarar yani araçların trafikte olmasından kaynaklı zarar da daha 

aza inmiĢ olacak. Belediye BaĢkanımızın çağrısı buydu. Bugün gerçekten gidin Fransa’da, Almanya’da, 

Ġngiltere’de Devlet BaĢkanlarını bile toplu ulaĢım araçlarında görürsünüz. Biz hani makam 

araçlarından… Hani geçemiyoruz, vazgeçemiyoruz, her nedense ama Ġzmir’in trafiğinde önemli bir 

çözüm yolunu Belediye BaĢkanımız öncülük etmiĢ ve önermiĢ kendisi de çoğu zaman zaten bisikletle 

seyahatlerinde, Metro’da da görüyoruz, tramvayda da görüyoruz. Öncülük etmiĢ yani bunu kastetmiĢtir. 

Trafikle ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin yaptığı çalıĢmalar kesinlikle yakın zamanda trafiği %70-

%80 rahatlatacak çalıĢmalar. Buca ve Bornova arasında bir bağlantı yolunun ihalesi gerçekleĢti. Burada 

Ġzmir’in en uzun kara yolu tüneli yapılacak çift tünel, aynı zamanda bir kavĢak düzenlemesi var ve 

geçitleri var. Bunu eğer arkadaĢlarımız yakın takip ederlerse görecekler, belki de gelecek Meclislerde 

trafikle ilgili Genel Sekreterimiz, UlaĢım Daire BaĢkanlığı bir sunum hazırlarlarsa çok daha tatmin 

olacaklardır. Öte yandan biliyorsunuz hani Buca Metrosunu hep beraber sevindik, onay geldiğinde Buca 

Metrosu gerçekleĢecek. Narlıdere Metrosunun %75’i tamamlandı. Çiğli Tramvayının sözleĢmesi yapıldı 

ve iki feribot aldık ve yine ESHOT 363 otobüs alarak rahatlattı toplu ulaĢımı. 20 de elektrikli 

otobüsümüz var. Dolayısıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi trafikle ilgili yapması gereken her Ģeyi 

yapıyor. 7 noktada Bornova’da, Konak’ta, KarĢıyaka’da, Karabağlar’da, Balçova’da, Çiğli’de kavĢak 

düzenlemeleri çalıĢması var. Ġki Ģeritli yolların üç Ģeride çıkarılması çalıĢmaları var ve en önemli 
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hizmetlerinden bir tanesi “Akıllı Trafik Kenti.” 7/24 ĠZUM dediğimiz bir merkez var. 7/24 Ġzmir 

trafiğini izliyor. VatandaĢlarımız eğer bunu da kendi telefonlarına indirirlerse nerede ne trafik sıkıĢıklığı 

var görür, alternatif yollara geçerler. Eğer ki, bir yerde bir kaza sebebiyle ve ya baĢka bir sebeple trafik 

tıkanması söz konusuysa ĠZUM çekicileri ücretsiz hizmet veriyor vatandaĢlarımıza ve trafiği 

rahatlatıyor. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kendi üzerine bu konuda düĢeni yapıyor. Ama daha da önemli 

bir Ģey var, nedense trafik sadece Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin sorumluluğunda gösteriliyor, hâlbuki 

Ġzmir UlaĢım Koordinasyon Merkezi UKOME dediğimiz bir merkez var. Burada Ġzmir Valiliğinin daha 

önceki Meclislerde de konuĢtuk, temsilcileri var. Diğer resmi Kurumların Karayollarının temsilcileri 

var. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin temsilcileri var. Ġzmir’in ulaĢımı konusunda tüm kurumlar, Türkiye 

Cumhuriyetinin tüm resmi kurumları birlikte çalıĢıyorlar, birlikte karar alıyorlar. Bu konuda her 

kurumun da üstüne düĢeni yapması gerekiyor. Trafikle eleĢtirilere, trafikle ilgili eleĢtirileri çok haksız 

buluyorum. Bir baĢka yönden dediler ki; iĢte Ġzmir’in pek çok ilçesi var, Kiraz’ı var, Bergaması var, 

neden Ardahan’a bu çalıĢma yapılıyor? Önce oraları görülsün. BüyükĢehir Belediye Kanununu 

Hükümetimiz yaptı, 2005 senesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girdi. Ondan sonra da 6030 

sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu geldi. Bütün ilçeleri, mahalleleri bazı beldeleri kaldırdı, köyleri 

kaldırdı. BüyükĢehir’in yetkilerini geniĢletti. Ondan sonra baĢka bir Kanun daha geldi. Dolayısıyla 

KardeĢ Kent ĠliĢkileri bu Kanunlarla düzenlenmiĢ bir Ģey. Yani Merkezi Ġdarenin de AK Parti 

Hükümetinin de bütün Belediyelere KardeĢ Kent iliĢkisini kurması gerektiğine yönelik bir kanun 

düzenlemesi. Eğer AK Partili Meclis Üyeleri böyle düĢünüyorsa konuya bu açıdan yaklaĢıyorlarsa, 

kendi Hükümet anlayıĢlarıyla da karĢı karĢıya demektedirler. Ben bunu anlarım. Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi, en fazla yatırımı Kiraz’a yapıyor, Bergama’ya yapıyor, Cumhuriyet Halk Partili 

Belediyelerin olmadığı ilçelerimize yapıyor. Geçen Mecliste ben söyledim, Kiraz’da kiĢi baĢına yapılan 

yatırım tutarıyla KarĢıyaka’daki kiĢi baĢına yapılan yatırım tutarının oranlarını gösterdim. Ben gelecek 

Mecliste rica ediyorum bu oranlamaları ve BüyükĢehir bürokrasimiz de göstersin açsın ve tüm Belediye 

Meclis Üyelerimiz de görsün. Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız rozetini çıkarmıĢ ve tüm 

ilçelerimize eĢit hizmet sunmaktadır. Bir baĢka yandan Seyyar Makam Aracından bahsedildi. Nerede 

olduğundan bahsedildi, daha 1,5 ay önce Buca’da, Konak’ta, Karabağlar’da bu makam aracıyla birlikte 

çözüm merkezi dediğimiz birimlerle ve üst düzey bürokratlarıyla BaĢkanımız çalıĢma gerçekleĢtirdi. Bu 

konudaki eleĢtiriler de son derece haksız. Gaziemir’le ilgili de kentsel dönüĢümle ilgili çalıĢmalar hızlı 

bir Ģekilde zaten yapılıyor. Burada herhangi bir Ģekilde engel bir durum yok. Sadece hazine fazlası olan 

araziler sebebiyle ihale süreci baĢlatılamayan alanlar var, bunu da Ġzel Hanım bahsetti. Yakın zamanda 

da 300 konutla ilgili mülkiyet problemi olmayan yerle ilgili kentsel dönüĢüm noktasında zaten ihaleye 

çıkıldı. Ben dediğim gibi Hüsnü Bey’in dönüĢ yapmasından ve ikinci konuĢmasında düzeltmesinden, 

bazı konuları düzeltmesinden dolayı kendisine teĢekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bundan ibaret. 

TeĢekkürler.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın KÖKKILINÇ. 

HAKAN YILDIZ: Sayın BaĢkan. ġahsımla ilgili konuĢmadığım bir ifadeyi kullandığı için düzeltme 

talep edeceğim.  Sayın KÖKKILINÇ’tan. Çok kısa.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Anlamadım.  

HAKAN YILDIZ: ġahsımla ilgili konuĢmadığım, kullanmadığım bir kelimeyi kullanmıĢ gibi 

konuĢtuğu için düzeltme talep edeceğim kendisinden.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kim? 

HAKAN YILDIZ: KÖKKILINÇ’tan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Nedir mesele?  
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HAKAN YILDIZ: Çünkü ben, ben konuĢmamım hiçbir yerinde Ardahan fakir meselesini söylemedim. 

Özan Bey’in, yaptığı tanımı… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, tamam.  

HAKAN YILDIZ: Negatif anlarsak.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Düzeltiyoruz.  

HAKAN YILDIZ: Kötü olur.  Ġyi niyetle söylediniz diye düzelttim.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, polemiğe gerek yok. 

HAKAN YILDIZ: Lütfen bu konuyu Tutanaklarda düzeltme bekliyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Tamam, tutanaklardan çıkarın arkadaĢlar, sıkıntı yok.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, ben evet Hakan Bey ile ilgili bu noktadaki sözlerimi geri alıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çıkarın tamam, teĢekkür ederim.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, teĢekkür ederim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, yani hakikaten iyi bir maraton, bir Meclis gidiyor. 

ġimdi doğru bir iĢ yapmıĢım. Allah benden razı olsun, doğru bir iĢ yapmıĢım. ġu Dilek ve Temennileri 

çıkartarak çünkü Yönetmelik böyle diyor, Yasa böyle diyor. Onun yerine Gündem DıĢı KonuĢmaları 

koyarak ne kadar doğru bir iĢ yapmıĢ olduğumu… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bugüne kadar yoktu çünkü.  

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, hep beraber yaptık.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Hep beraber yaptık ama benim önerimle.  

ÖZGÜR HIZAL: Sözünüzü kesmek istemiyorum ama hep beraber yaptık Sayın BaĢkan.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Eyvallah. Tamam, ama benim teklifimle. Ben önerdim. Çünkü baktım 

ki, baktım ki… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Durun 

da bir konuĢalım da. Baktım ki… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan yine sözünüzü kesmek istemiyorum sizin fikriniz ama AK Parti 

Grubundaki ArkadaĢların konuĢmasından Sayın SOYER sürekli “Dilek Temenniniz nedir?” den çıkan 

bir husus olduğu için. Bu konuda bütün Meclis’i bence Ģey yapın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, ben bana peki bu akıl nereden? KarĢıyaka Meclisinden seyirci 

olarak Ġlçe BaĢkanı olarak oraya giderken sürekli dilek dilek… Yahu ne Dileği ne Temennisi kardeĢim 

yani? Ne dileği ne temennisi yani? Burada bir saattir, bir buçuk saattir Ġzmir’in sorunlarını konuĢuyoruz. 

Dilek Temenni ne? Dolayısıyla iyi bir iĢ yapmıĢız, doğru bir iĢ yapmıĢız. Onu bir kenara koyalım. ġimdi 

onu bir kenara koyalım teĢekkür ederim ayrıca beraber yaptık doğru. Oturduk, konuĢtuk. Orada baĢka 

kararlar da aldık sonra onlardan vazgeçtik, oraya girmeyelim. ġimdi Murat Bey cevap verdi ama iki 

cümle ile onu söyleyeceğim Değerli ArkadaĢlar. Levent Bey kayıtlar burada. Bütün 9 Nisan 2019 

yılından beri Meclis Tutanakları, Meclis Kayıtları, video kayıtları hepsi burada arkadaĢlar. Girer 

bakarlar. Kim istiyorsa, kim merak ediyorsa. Görürler bakalım. Ne kadar demokrat, ne kadar düzgün, 

doğru söz hakkının kısıtlanmayan bir Meclis yürüyor bu memlekette, onu da takdir ederler ya da 

etmezler ama kayıtlar orada bak bir Ģey demeyeceğim. Kayıtlara bakın yeter. Ġzmirlilere söylüyorum. 

Kayıtlara bakın yeter. Onu da geçtim. Orada söyleyeceğim çok Ģey var da söylemiyorum.  Kayıtlara 

bakın yeter diyoruz. ġimdi güzel bir Meclis oldu. ġeyler kısa zamanda bitti. Komisyon bile kendi içinde 

anında toplandı karar verdi ama biz Ġzmir’in meselelerini çok konuĢuyoruz. Ġyi de yapıyoruz, doğru da 

yapıyoruz. Sıkıntı yok. Çünkü bu Meclis Ġzmir Meclisi arkadaĢlar. Tam da yapmak istediğimiz Ģey bu. 

Bu Mecliste çok metafor kullanıldı arkadaĢlar, çok metafor kullanıldı. Biz de metafor kullanacağız tabii 

Ģimdi değil mi? Biz de metafor kullanacağız. ġimdi deveye demiĢler; boynun eğri. O da demiĢ ki 

“Nerem doğru ki kardeĢim, nerem doğru ki kardeĢim” ġimdi, Ģimdi ġenkaya diyor, keĢke gelseydi 
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ġenkaya’ya bizle beraber. KeĢke… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan 

sesler ve sözler.)  Gideceğiz. KeĢke gelebilseydi ġenkaya’ya bizle beraber Sayın BOZTEPE, Sayın  

BOZTEPE  gelseydi eğer ġenkaya’ya veya giderse eğer ben dedi “Kendim giderim.” buyursun gitsin  

memleketi orada duruyor. Güzel bir memleket gerçekten güzel bir memleket ama o ġenkayalının, o 

ġenkayalının ona soracağı hesaba hazır olsun... O ġenkaya sadece hayvancılık falan değil kardeĢler. 

ġenkaya aynı zamanda bir orman ürünleri, esas sanayisinin dayandığı yer orası. Neden Ģimdiye kadar 20 

yıldır bu ülkeyi yöneten insanlar ġenkayalı insanlara, ġenkayalı vatandaĢlarımıza o orman ürünlerini 

tüccara peĢkeĢ çeken sisteme karĢı Orman Ürünleri Tesislerini kurmamıĢlar? Bana soruyor ġenkayalı 

bana. Ben gittim, ben gittim. Ama Ģeye bakmadım arkadaĢlarım gibi sosyal medya yorumlarının altında 

troller dâhil o yorumlara… Gittim kendim gördüm. Kahvede oturdum AK Partili ve MHP’li 

arkadaĢlarımla, vatandaĢlarımla oturdum. Bana soruyor hesap “Bana sormayın.” dedim.  Bana hiç 

ġenkaya’yı anlatma. Onun için dedim ya arkadaĢlar metaforla konuĢacağız, metaforla konuĢacağız. Ne 

demiĢler; “Katranı kaynatsan olur mu Ģeker?” diye bir söz var bizim cümlemizde değil mi? Var. 

Olmuyor Ģeker arkadaĢlar. Maalesef olmuyor.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben söyledim aynı lafı niye... 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Olmuyor hayır. Ben kimseye hiçbir Ģeyi izaf etmedim. Ben bir söz… 

ArkadaĢ metafor kullanırken biz bir Ģey diyor muyuz? Karga diyorsun, tulumba diyorsun bir sürü Ģey 

diyorsun, biz onu söylemiyoruz. Ama “Katranı kaynatsan olur mu Ģeker?” diye bir bizim metaforumuz 

var. Ben de onu kullanıyorum. Olmuyor. Onun için onun için eğer bir daha bir metafor da yapalım. 

“Eğer evin camdansa, komĢuna taĢ atmayacaksın.” Değerli ArkadaĢlar, bu ülke, bu ülke tam 20 yıldır 

tarihsel, kültürel kimliğini kaybederek yaĢıyor. Tam 20 yıldır. Ġddia ediyorum, iddia ediyorum. 

KonuĢuruz. Siyaset bu, bunları söyleyeceğim. Bunları dinleyecek… Kayıtlara da geçecek. Aynen böyle. 

ġimdi Değerli ArkadaĢlar, Değerli ArkadaĢlar hafıza-i beĢer nisyan ile maluldür. Ġnsan hafızası 

unutkanlıkla sakat. Dün burada ÇarĢamba günü burada Sevgili HIZAL ve Buca Meclis Üyesi 

ArkadaĢım bizim ĠZBETON ġirketimizle ilgili birtakım eleĢtiriler getirdi. O eleĢtirilerin cevapları 

verildi. Ertesi gün ben bir video yayınladım. Bakın videoya. Bakın videoya ne diyoruz yani. Ġzmir halkı 

Ģimdi onu… Büyüdü gitti. Ben de ĢaĢırdım, yani patladı. Çünkü niye biliyor musunuz? Orada gerçekler 

var. Orada gerçekler var ama Değerli ArkadaĢlar, bakın Değerli ArkadaĢlar, eğer biz her Mecliste, her 

Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Belediyemizin yaptığı hizmetleri yolları, su ayrıĢtırma 

kanallarını, tarım politikalarını, asfaltı, onu bunu anlatacaksak isek, ki anlatalım sıkıntı yok. O zaman ne 

olur biliyor musunuz? Sabaha kadar devam eder bu. Çünkü yaptığımız icraatlar öyle bir saate, yarım 

saate sığacak icraatlar değil ArkadaĢlar. Elbette ArkadaĢlar, muhalefet eleĢtirecek. Onu yapıyor zaten 

muhalefette. Bir sıkıntı yok. Muhalefet onu yapacak zaten. Hani diyoruz niye eleĢtiriyorsunuz? Yani 

buradan buraya Ģimdi niye geçtiniz? Buradan buraya… Bu nereden çıktı Ģimdi? Hayır ağabey söz haktır 

ve eleĢtirilecek. Ama yanıtını da vereceğiz. Yani ĠZBETON’la ilgili de vereceğiz, diğerleriyle ilgili de 

vereceğiz. ġimdi mesele Ģu arkadaĢlar; sapla samanı birbirine karıĢtırmayacaksın. Ġkisi ayrı Ģey. Sap ayrı 

saman ayrı. Ġkisi birbirine karıĢınca iĢte böyle bir Ģey ortaya çıkıyor. Sayın BaĢkan’ın yapmak istediği 

ortaya koyduğu vizyonla bir türlü örtüĢmeyen iĢler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Ģimdi… Biz… Yani Ģunu 

söyleyeyim… Milyonlarca litre süt alıyoruz bu kooperatiflerden Ġzmir’in orasından, Bergama’sından, 

Tire’sinden. Mandalina alıyorsun, bakla alıyorsun. ÖdemiĢliler buradaysa söylesinler yani et entegre… 

Sütü Yeniköy tesisleri orada, kooperatifleri orada. Yani alacağız zaten almamızdan doğal ne olabilir ki? 

Eğer Ardahan’dan et almıĢsak, almıĢız ve iyi yapmıĢız kooperatiften almıĢız o eti. Niye çünkü biliyor 

musunuz arkadaĢlar? Yahu gerçekten ben memleketim adına çok sevindim. Ardahan ve Kars doğal bir 

mera arkadaĢlar. Sonsuz uçsuz bucaksız bir mera, kocaman kentler ama iĢgal yıllarındaki nüfustan daha 
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az bir nüfus var, Kars’ta, Ardahan’da arkadaĢlar. ĠĢgal… ġimdi buna bakmayacağız, bununla 

ilgilenmeyeceğiz. Bunun neden olduğu… Ona soruyoruz… VatandaĢa, vatandaĢa soruyoruz “git” 

diyoruz dolaĢtık, arastaları köyleri yerleri gezdik. Diyor ki; “Benim yedi göbek sülalem Buca’da” 

öbürkü Esenyurt’ta, öbürkü Ankara’nın Mamak’ında bilmem ne. ArkadaĢ siz ne yapıyorsunuz burada? 

Burada iĢ yok, o yok, bu yok... Ekilmiyor o güzelim topraklar. Kim bunun sorumlusu? Ben miyim? 

Ġzmir mi? Tunç SOYER mi? Ekilmiyor. Neden ekmiyorsunuz kardeĢim? Elinizden tutan mı var? Hani 

tarım? Hani tarım? Hani o Bakanlık? Hani nerede? ġimdi, Ģimdi Hollanda’yı örnek veriyoruz. Memleket 

sevdası için söylüyorum yahu. Evet, karĢı dükkânları geziyoruz,  gezdik. Peynir var, kaĢar peyniri var 

hem de güzel. Bal da var. Bal var… Ama orayı müreffeh bir Ģehir haline getirmek için yetmiyor, 

yetmiyor. Ġnsanları orada doyurmak için yetmiyor. Büyümeli bunlar. Oradan kimse göç etmemeli. 

Aksine Ģehirlerden insanlar dönmeli memleketlerine. Eğer müreffeh bir Kars, mürevveh bir Ardahan 

yaratırsak bu olur. Mürevveh bir Türkiye yarattığımız gün bunlar olur. Aksi takdirde Ģehirler 1,5 

milyonken, 3 milyon. 3 milyonken 4 buçuk milyon. Salahattin KardeĢim söyledi. “6 olmuĢtur Ģimdi” 

dedi. Yürür gider. Büyük metropollerin bütün sorunları da yaĢarsın bal gibi arkadaĢ. Büyük 

metropollerin bütün sorunları da Ġzmirlilere de buradan sesleniyorum. YaĢarsın, yaĢıyorsunuz zaten ama 

metropol olmasının Ģeyi bu. Elbette kim iktidarsa onunla ilgili çözümleri, çareleri… Koyuyoruz. Niye 

koymuyoruz arkadaĢlar? ġimdi… Ama insaf yahu insaf hakikaten insaf. Bir deprem gerçeği var. Bu 

Ģehirde bir deprem oldu arkadaĢlar yahu.  Belediye Binası söylüyorum. ġak, Ģak, Ģak oradan çıkarken 

herkes alkıĢladı. Hep beraber yaptık.  ġimdi ne oldu Belediye Binası? Milli Eğitimi… Meclis Binası iyi 

ki buraya yapılmıĢ Allah razı olsun yapılan burası var. Yani boyacı küpü değil ki, ağabey iki günde 

Meclis Binası yapacaksın. Ama bir ayda koskoca Belediyenin tamamını hollere taĢıdık. Ġyi ki holler var. 

Ġyi ki yapılmıĢ. PĠRĠġTĠNA’yı tebrik ederim. Bir kere daha rahmetle anayım. ArkadaĢlar yani burada, 

burada hakkaniyetli olacağız yahu, vallahi hakkaniyetli olacağız hakkaniyetli. Trafik sorunu yoktur 

diyen var mı? Yok. Sayın Belediye BaĢkan’ım, Tunç SOYER de bunu söylüyor. Bunun için, önlem 

alması için yapılan… Bir makro Ģehirler var yani Ģunu söylemeyeceğiz mi yahu? Büyük metropol 

olmanın megapol olmanın 4 buçuk 5, 10, 15, 20 milyon lira çıkmanın bedelinin olmadığını 

söylemeyecek miyiz? Dünyanın her yerinde. Hangi Ģehirde yok? Londra’ya gidelim, Ģeye gidelim yani. 

Hani bırak biraz önce KÖKKILINÇ buradan örnekler vermeye çalıĢtı. Dünyanın her yerinde var. 

Aslolan o çözüm iradesini göstermektir. Gösteriyoruz, gösteriyoruz arkadaĢlar. Ne diyoruz? Raylı 

sistem. Evet, raylı sistem. Raylı sistem yapıyoruz. Yapın Metro’yu yahu? Halkapınar – Garaj Metrosunu 

yapın, Allah aĢkına yapın, Peygamber aĢkına yapın yahu. Bu Ģehre iyilik için yapın yahu. Yapın bunları. 

Evet… (SALONDAN: Yapacağız, onu da yapacağız.) Yapın Allah razı olsun. Hep beraber açılıĢına 

gideriz o zaman ArkadaĢlar. ġimdi deniz trafiğini daha fazla kullanım… Bunlar yapılır. Neyse Değerli 

ArkadaĢlar, Ģimdi ez cümle, ez cümle Ģunu söyleyeyim; Cittaslow, Cittaslow dedikleri, dedikleri aslında 

Özgür Bey biraz önce söyledi. “Ġzmir’in lehine ve yararına bir Ģeyse biz varız.” Var olalım. Ġzmir’in 

lehine ve yararına olacak iĢler var orada. Bunu Ġzmir’in alması dünyadaki ilk metropol, metropol 

Cittaslow olması çok önemli. Hafife almayalım. Destekleyelim. Herkese oradan, herkese oradan bir pay 

çıkar arkadaĢlar. TeĢekkür ediyorum herkese çok çok teĢekkür ediyorum. ġimdi çok da uzun oldu biraz 

önce söylediği gibi Özgür Bey’in ama iyi oldu.  

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılmayan Üyelerinin Mazeretlerinin GörüĢülmesi… 

Kabul edenler mazeretleri,  kabul etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.  

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantı gün ve saati. Bir sonraki Meclis Toplantısı 12 Temmuz 2021 

Pazartesi Günü saat:18.00’da yine Adnan Saygun Salonumuzda. TeĢekkür ederiz. Kalan arkadaĢlarımıza 

ayrıca çok teĢekkür ederiz, sağ olun.  
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