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 T.C. 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

2022 YILI NĠSAN AYI TOPLANTISI III. BĠRLEġĠMĠ 

MECLĠS GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN TOPLANTI TUTANAĞI 

 

1. BÖLÜM 

MECLĠS GÜNDEMĠ 

 

Gündem No   : 97509404-301.03-4/3                                               Toplantı Tarihi   : 14/04/2022  

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 Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı Kentsel Adalet ve EĢitlik ġube 

Müdürlüğü dayanıklı taĢınır kayıtlarında bulunan 35 EMN 38 plakalı, 2001 model, Mercedes-Benz 

Körüklü otobüsün Kars Susuz Belediye BaĢkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun 

görüĢülmesi. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.715367) 
 

 2. Brezilya Ankara Büyükelçisinden alınan talep doğrultusunda; Ġzmir'de uygun görülecek bir yere 

kendileri tarafından yaptırılmak üzere, ikili iliĢkilerin güçlendirilmesi adına Brezilya Diplomasisinin 

babası olarak kabul edilen, Brezilya tarihinin en büyük devlet adamlarından biri olan Rio Branco Baronu 

José Maria da Silva Paranhos Júnior’ın bir büstünün Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizce belirlenecek bir 

yere yerleĢtirilmesi hususunun görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm Dai.BĢk.E.713492) 

 

 3.  Ġzmir ile dünya kentleri arasında yerel yönetim, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum 

alanlarında ekonomik, bilimsel, kültürel ve sportif iĢ birliklerinin geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi ile 

Ġzmir'in uluslararası mecrada tanınırlığını arttırılması kapsamında çalıĢmalar yürütmesi amacıyla Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile Dünya Kenti Ġzmir Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususlarının görüĢülmesi. (DıĢ ĠliĢkiler ve 

Tur.Dai.BĢk.E.715509) 

 

 4. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hizmet alanı olan bütünĢehir sınırları dâhilinde, Kooperatif üyelerinin 

arazilerinde sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir stevia bitkisinin üretiminin yaygınlaĢtırılması ve 

tarımda istihdam alanları yaratarak genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, desteklenmesi üretilen 

stevia bitkisinin baĢta Ġzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaĢtırılması amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı ile S.S. Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.718328) 

 

 5. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi hizmet alanı olan bütünĢehir sınırları dâhilinde, Kooperatif üyelerinin 

arazilerinde sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir stevia bitkisinin üretiminin yaygınlaĢtırılması ve 

tarımda istihdam alanları yaratarak genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, desteklenmesi üretilen 

stevia bitkisinin baĢta Ġzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaĢtırılması amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı ile S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.718345) 
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6. BüyükĢehir Belediyemizin kırsal turizme ve kooperatifçiliğe destek olmak amacıyla Kozak Park 

Projesi kapsamında, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile S.S Kozak Yukarıbey Turizm GeliĢtirme 

Kooperatifi arasında imzalanmak üzere güncellenerek yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

Protokolün görüĢülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.717660) 

  

 

 

7.  Karabağlar Belediye Meclisinin; Kız öğrenci yurdunun ücretlerinin, 1) Yıllık yurt ücretinin (Kahvaltı 

ve akĢam yemeği dâhil); 2022-2023 Öğretim yılı içinde 10 aylık KDV dâhil 15.000,00-TL (2022 Eylül 

ayından baĢlayarak 2023 yılı Haziran ayında sonlandırmak üzere aylık KDV dâhil 1.500,00-TL), 2) 

Geçici barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için günlük barınma hizmeti ücretinin 

(Kahvaltı ve akĢam yemeği hariç); 2022-2023 öğretim yılında KDV dâhil (günlük) 50,00-TL olarak 

ücretlerin yıllık, aylık ve günlük olarak belirlenmesine yönelik, 04/04/2022 tarihli ve 45 sayılı Kararının 

görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.718723) 

 

 8. Karabağlar Belediye Meclisinin; Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2022 yılı ücret tarifesinde yer alan zemin 

tahrip ve yol kaplama bedelleri, imar yol bedeli ve altyapı kazı ruhsatlarında alınacak olan zemin açma 

birim bedelleri, Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığının 17/01/2022 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımlamıĢ olduğu 2022 yılı inĢaat ve tesisat birim fiyat tarifelerinde belirlemiĢ olduğu birim 

fiyatlara göre yeniden değerlendirilmiĢ olup; konuyla ilgili Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2022 yılı ücret 

tarifesinde daha önce belirlenmiĢ olan miktarların, günümüz maliyet koĢulları göz önüne alınarak 

yapılan analiz doğrultusunda yeniden revize edilmesine ihtiyaç duyulmuĢ olup, bu kapsamda Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünün revize edilen 2022 yılı ücret tarifesinde yer alan  önerge eki listedeki ücret tarifelerinin 

2022 yılında uygulanmasına yönelik, 04/04/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri 

ve Kar.Dai.BĢk.E.718727) 

 

 9. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2022 yılı 

Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin harç ve ücretler 2021 Temmuz ayında 

açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılarak bütçeleĢtirilmiĢ olmakla beraber, 2021 yılının 

son döneminde yaĢanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerlendirme oranı 

%36,20 olarak belirlenmiĢ olduğundan, 2022 yılında alınacak olan harç ve ücret tutarları ile yeni eklenen 

gelir kalemlerine iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik 01/04/2022 tarihli ve 40 

sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716193) 

 

 10. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 2022 Yılı 

Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında 

açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde 

yaĢanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirtilmiĢ 

olduğundan yeni oluĢturulmuĢ ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına 

yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 41 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716153) 

 

 11. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Yapı Kontrol Müdürlüğü 2022 yılı Bütçesi 

hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan 

tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan ekonomik 

olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiĢ olduğundan yeni 

oluĢturulan ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 

tarihli ve 42 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716105) 

 

 12. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 2022 Yılı 

Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin harç ve ücretler 2021 Temmuz ayında 

açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde 

yaĢanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirtilmiĢ 

olduğundan yeni oluĢturulmuĢ harç ve ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin 
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uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 43 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve 

Kar.Dai.BĢk.E.716109) 

 

 13. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 2022 Yılı 

Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında 

açıklanan tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan 

ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiĢ 

olduğundan yeni oluĢturulan ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına 

yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716179) 

 

 14. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2022 yılı Bütçesi 

hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan 

tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan ekonomik 

olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiĢ olduğundan yeni 

oluĢturulan ücret tutarlarına iliĢkin önergede yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli 

ve 45 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716147) 

 

 15. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi 

hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen Nikah ĠĢlemlerine esas ücretler, mevcut ve öngörülen enflasyon 

tahminlerine göre arttırılarak bütçelendirilmiĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan 

ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiĢ 

olduğundan yeniden oluĢturulan Nikah ĠĢlemleri Tarife Cetvelinin önerge ekinde yer alan listede 

belirtildiği Ģekilde uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı 

ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716149) 

 

 16. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Plan ve Proje Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi 

hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan yıllık 

tüketici fiyat endeksine göre arttırılmıĢ olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaĢanan ekonomik 

olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirtilmiĢ olduğundan yeni 

oluĢturulmuĢ ücret tutarlarına iliĢkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 

tarihli ve 47 sayılı Kararının görüĢülmesi. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.716172) 

 17. Konak ilçe sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu 

ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin 

Kemeraltı 2. Etap, 2. Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Revizyon Nazım Ġmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.712945) 

 

 18. Menderes ilçesi, Cumaovası(Cüneytbey) Mahallesinde, 759 ada, 12 no’lu parselde isabet eden 

"DüĢük Yoğunluklu GeliĢme Alanı"nın "Ġbadet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715945) 
 

 19. Seferihisar ilçesi, Merkez Planlama Bölgesinde yer alan muhtelif alanlara yönelik, 1/5000 ölçekli 

Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.  (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715133) 

 

 20. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Ege ve Umurbey Mahallelerinde 

(Alsancak Liman Bölgesi) yaĢanan su baskını vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi 

amacıyla hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı (Terfi Merkezi (TM))" amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planı DeğiĢikliği önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi.  (Ġmar ve 

ġeh.Dai.BĢk.E.711497) 
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 21. ÖdemiĢ ilçesi, Bademli Mahallesinde, ana taĢıt yolu güzergâhına bağlı olarak plan kullanım kararları 

ve imar hatlarının düzenlenmesine iliĢkin L20d17a paftada hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi ile ÖdemiĢ Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun 

görülen; 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.713701) 

  

22. ĠZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; KemalpaĢa ilçesi, Çambel Mahallesi 152 ada,                      

15 parselin (eski 598 parsel) bir kısmının, bölgede oluĢan atık suların arıtılması amacıyla, paket atık su 

arıtma tesisi yapılabilmesi için Belediye Hizmet Alanı (Atık Su Arıtma Tesisi) olarak belirlenmesine 

yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı önerileri. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.708870) 

 

 23. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev 

sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleĢtirilmesine 

yönelik olarak Konak ilçesi, YeĢildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715822) 

 

 24. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev 

sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleĢtirilmesine 

yönelik olarak Konak Ġlçesi, YeĢildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve 

uygulamaya iliĢkin hükümlerin getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715837) 

 

 25. Belediyemiz Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 

14/10/2011 tarihli ve 05.880 sayılı Kararı ile kabul edilen; Uzundere Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı 

içerisinde kalan Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi, 1117 parselin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında belirlenmiĢ olan "Hmax: Serbest" yükseklik koĢulunun kaldırılarak 3194 sayılı 

Ġmar Kanunu'na ilave edilen 8. maddesi ile Geçici 20. maddesindeki hükümleri kapsamında yeniden 

belirlenmesi ile imar hattının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.713240) 

 

 26. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20/02/2020 

tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8. maddesinde 

yapılan değiĢiklik nedeniyle, 1/1000 ölçekli Gebze-Orhangazi-Ġzmir Otoyolu Bornova (Doğanlar) GeçiĢi 

Ġmar Planı Revizyonunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.712534) 

 

 27.  Belediyemiz Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığının yazısı doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 

11/07/2011 tarihli ve 05.579 sayılı Kararı ile kabul edilen; KarĢıyaka Örnekköy Kentsel DönüĢüm ve 

GeliĢim Proje Alanında devam eden etapların enerji ihtiyacının sağlanması amacıyla GDZ Elektrik 

Dağıtım A.ġ.'nin görüĢü doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında bulunan Trafo 

Alanlarının bazılarının yerlerinin ve ölçülerinin yeniden belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklikleri önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.713275) 

 

 28. KemalpaĢa Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli ve 05/35 sayılı Kararıyla uygun görülen; 

Bağyurdu Yenimahallede, 1/1000 ölçekli Mevzii Ġmar Planında E:0.40 hmax:6.50 m YapılaĢma KoĢullu 

Sanayi Alanı, Otopark Alanı, Park Alanı, TaĢıt ve Yaya Yolu kullanımlarında kalan, 462 ada 77, 78 

parseller, 337 ada 3 parsel, 459 ada 1 parsellerin plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.713088) 
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 29. UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının talebi ve 2020/16 no’lu UKOME Genel Kurul Kararı doğrultusunda, 

Menemen ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çanakkale Asfaltı Üzeri Koyundere Yaya Üst Geçidi 

Projesinin, imar planlarına iĢlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.713211) 

  

30. Menderes Belediye Meclisinin 07/12/2021 tarihli ve 263 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Cumaovası(Cüneytbey) Mahallesinde, 759 ada, 12 no’lu parselde isabet eden "E:0.80, Yençok:4 kat 

yapılaĢma koĢullu GeliĢme Konut Alanı"nın "Cami" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715959) 

 

 31. Menderes Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Cumaovası(Cüneytbey) Mahallesi, 15M3a paftada, 211 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no’lu 

parsellerde isabet eden"TAKS:0.30, KAKS:0.80 Yençok:3 kat yapılaĢma koĢullu Ticaret Konut(TĠCK)" 

alanında yapılaĢma koĢulu aynı kalacak Ģekilde Konut Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.716507) 

 

 32. Kınık Belediye Meclisinin 03/02/2021 tarihli ve 2/10 sayılı Kararı ile uygun görülen; Osmaniye 

Mahallesinde yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 2 Katlı, ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m Konut 

Alanında kalan 124 ada, 1, 2, 3, 4 ve 15 parsellerin üzerindeki ada ayrım çizgilerinin kaldırılmasına 

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

Dai.BĢk.E.705227) 

 

 33. Konak Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak ilçe 

sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale 

Mahallelerini kapsayan, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile 

Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2. Etap 2. 

Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Revizyon Ġmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisi ile Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/500 

ölçekli YerleĢim Planı önerisi, Kentsel Tasarım Rehberi ve Yönetsel Planın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında iĢlem yapılmak üzere görüĢülmesi. (Ġmar ve ġehircilik 

Dai.BĢk.E.712985) 

 

 34. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce 

Mahallesi, Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama Ġmar Planı içerisinde kalan muhtelif 

bölgelerde sosyal altyapı alanları dengesinin sağlanması, Sağlık tesisi alanının imar hatlarının 

düzenlenmesi ve diğer etaplama sınırlarına yönelik hazırlanan, Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. 

Etap Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715267) 

 

 35. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seferihisar 

Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama Ġmar Planı revizyonu içinde kalan muhtelif bölgelerde 

uygulama sorunlarının çözülmesi, sosyal altyapı alanların dengesinin sağlanması, düzenleme sahalarında 

değiĢiklik yapılması amacıyla hazırlanan, Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢiklik önerisi. (Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.E.715334) 

 

36. “4 Tekerlekli Bisiklet Kiralama Projesi” kapsamında kentlilere 4 tekerlekli bisikletlerin kiralanarak 

kullandırılmasına yönelik sistemin ĠZELMAN A.ġ tarafından kurularak iĢletilmesi, söz konusu Projenin 

hayata geçirilmesi ve vatandaĢlarımızın hizmetine açılması amacıyla "4 Tekerli Aile Bisikleti Kiralama 

Sistemi Kurulması ve ĠĢletilmesi ĠĢi”ne yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile ĠZELMAN 

A.ġ arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüĢülmesi.  

(UlaĢım.Dai.BĢk.E.717049) 
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III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 
 

 1. Ġzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planında "Tarım Alanı" olarak belirlenen bölgede 

yer alan Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 1478 ada, 1 ve 2 no’lu parsellerin bulunduğu alanın, Ġzmir 

Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararları doğrultusunda "Ticaret-

Turizm-Konut Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman ve 

Hayvancılık –  Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.660208) 

  

2. Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi 2021 Kasım Ayı 7. BirleĢiminde oybirliği ile geçen Ġklim 

DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde “Deniz Koruma Müdürlüğü” 

kurulma kararına istinaden, kurulacak Müdürlüğün; Yönetmelik, Yönerge, ÇalıĢma Usul ve Esaslarını, 

görev, yetki ve sorumluluklarını, faaliyet alanlarını tanımlamak amacıyla ilgili Kurum, kuruluĢlar ve 

kiĢilerle görüĢüp Rapor hazırlamak üzere bir çalıĢma yapılmasının gereği üzerine Deniz ve Kıyı Alanları 

Komisyonuna yetki ve izin verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk –  Çevre ve Sağlık – Ġklim 

DeğiĢikliği ve Uyum Komisyonlarınca; “Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonun çalıĢmalarını kendi 

bünyelerinde Önerge kapsamında sürdürebileceği, konunun bu aĢamada Deniz ve Kıyı Alanları 

Komisyonunca değerlendirilmesi gözetilerek karar verilmesine yer olmadığı”nın oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonunca; “Deniz Koruma Müdürlüğünün Yönergesi 

hakkında yapılan çalıĢma sonucu hazırlanan Raporun” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

MüĢterek Rapor. (BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hakan BARÇIN, RaĢit DĠRĠM, Fayıka ÖNER, 

Erhan UZUNOĞLU, Oğuzhan ÖZġAHĠN.E.506445) 

 

 3. Belediyemizin iĢtiraki olan ĠZULAġ A.ġ’nin 11/04/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 720.500.000,00-TL’den geçmiĢ yıllar ve 2021 yılı zararları 

toplamından 100.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle sermayenin azaltılarak 

620.500.000,00-TL’ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 200.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak 

suretiyle sermayesinin 820.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin ĠZULAġ 

A.ġ’nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için; sermaye azaltımından payına düĢen 

(%89,80'ine tekabül eden) 647.009.000,00-TL olan sermaye miktarının 89.800.000,00-TL azaltılarak 

557.209.000,00-TL’ye indirilmesi, eĢ zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmak suretiyle payına düĢen 

(%89,80'na tekabül eden) 179.600.000,00TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artıĢına iĢtirak 

edilmesi ve sermaye payının, 736.809.000,00-TL’ye çıkarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna 

iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve Des.Hiz.Dai.BĢk.E.712721) 

 

 4. Belediyemizin iĢtiraki olan EGEġEHĠR A.ġ’nin 11/04/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında alınan, Ģirket sermayesinin 118.618.000,00-TL’den 50.000.000,00-TL artırılarak 

168.618.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin EGEġEHĠR A.ġ’nin içerisindeki 

sermaye payının korunabilmesi için, payına düĢen (%99,67250502'sine tekabül eden) 49.836.252,50-

TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artıĢına iĢtirak edilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ĠĢletme ve 

Des.Hiz.Dai.BĢk.E.712759) 

 

 5. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı ĠZULAġ A.ġ’nin 11/04/2022 tarihli Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısında, Ģirket ana sözleĢmesinin sermaye baĢlıklı 6'ncı maddesi tadil edilerek, Ģirket 

sermayesinin 720.500.000,00-TL’sinden geçmiĢ yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle 

100.000.000,00-TL azaltımı görülmüĢ, sermayesinin 620.500.000,00-TL’ye indirilmesi kararı 

doğrultusunda eĢ zamanlı olarak yapılan 200.000.000,00-TL sermaye artıĢıyla 820.500.000,00-TL'ye 

çıkartılmasını içeren tadil tasarısı kabul edilmiĢ olup, alınan karar doğrultusunda, ESHOT Genel 

Müdürlüğünün ĠZULAġ A.ġ. içerisindeki payına düĢen (%9,6'sına tekabül eden) 69.168.000,00-TL olan 
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sermaye miktarının 9.600.000,00-TL azaltılarak 59.568.000,00-TL'ye indirilmesi ve eĢ zamanlı olarak 

19.200.000,00-TL arttırılmak suretiyle 78.768.000,00-TL'ye arttırılmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – ġirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Mali 

Hiz.Dai.BĢk.E.72474/E.716183) 

 

 6. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığının Malzeme Giderleri tertibindeki ödeneğin bakım onarım malzemelerindeki fiyat artıĢları 

sebebi ile yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaĢıldığından önerge eki tabloda belirtildiği Ģekilde 

toplam 100.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.BĢk.E.71462/E.704442) 

 

 7. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi iĢtiraki olan Ġzmir Ġnovasyon ve Teknoloji A.ġ’nin talebi doğrultusunda; 

kiĢilerin öğrenci olup olmadığı ve kiĢilere ait öğrenim bilgilerinin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 

Ģekilde doğru ve güncel halde tutulması amacıyla bir web servise ihtiyaç duyulduğundan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında güncellenerek 

imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu 

Protokolün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Bilgi ĠĢl.Dai.BĢk.E.659983) 

  

8. Belediye Meclisimizin 17/05/2019 tarihli, 05.400 sayılı Kararı ile onanan ve önergede belirtilen 

hizmet alımlarına yönelik iĢlerin 01/01/2023 tarihinden itibaren 21 aylık ihaleler halinde gelecek yıllara 

yaygın hizmet yüklenmeleri olarak yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk.E.652492) 

 

 9. Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığının 01/11/2021 tarihli ve 434051 sayılı Yazıları kapsamında, 

mülkiyeti Belediyemize ait olan Karabağlar ilçesi, YaĢar Kemal Mahallesi 11259 ada, 2 parsel üzerinde 

yer alan 224 bağımsız bölümün 30 Ekim tarihli deprem sebebiyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 

vatandaĢlarımıza Belediyemiz Meclisinin 13/11/2020 tarihli ve 05.1012 sayılı Kararı ile 1 (bir) yıl 

süreyle ve Belediyemiz Meclisinin 17/11/2021 tarihli ve 05.1319 sayılı Kararı ile de 6 (ay) süre ile 

bedelsiz ve aynı Ģartlarla uzatılması hususu uygun görülmüĢ olup, Mayıs 2022 tarihinde tahsis süresi 

sona erecek olan konutlar için Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığının 11/04/2022 tarihli ve 714138 sayılı 

Yazıları ile depremzede vatandaĢların öğrenim gören çocuklarının olması ve okulların tatil sürelerinin 

beklenilmesi yönündeki talepleri ve bir kısım depremzedelerin konutlarının tamamlanamaması sebebiyle 

söz konusu bağımsız bölümün aynı koĢullar ile (tahsis edilen konutlardaki elektrik, su giderlerine ait 

fatura bedellerinin, yakıt ve ortak giderlerinin Belediyemiz tarafından ödenmesi) 20 Temmuz 2022 

tarihine kadar bedelsiz ve süre sonunda tahliye edilmesi Ģartıyla tahsis süresinin uzatılmasının oybirliği 

ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.713600) 

 

 10. "Ġzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Ġzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları BuluĢması ve 

Uluslararası Ġzmir Mizah Festivali" kapsamında karĢılıklı yükümlülükler ve koĢulları belirlemek 

amacıyla Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Kültürlerarası Sanat Derneği arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

– Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kent Konseyi – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler 

Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.657399) 

 

 11. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bu bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerin 

ülkemiz açısından önemi nedeniyle ilimizdeki öğrencilerimiz ile farklı illerden ve çeĢitli ülkelerden 

ilimize gelecek olan öğrencilerin (6 - 15 yaĢ arası) ücretsiz giriĢlerden yararlanabilmeleri için 21 - 28 

Nisan 2022 (Dâhil) tarihleri arasında söz konusu yaĢ arası öğrencilerin ve anılan tarihlerde öğrenciler 

grup halinde görevli personel nezaretinde geliyorsa görevli personel de dâhil olmak üzere Ġzmir Doğal 

YaĢam Parkına ücretsiz giriĢ yapabilmelerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 
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Komisyonu Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.BĢk.E.676720) 

 

 12. "Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Engelsiz Ġzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği'' 

doğrultusunda oluĢturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 05/04/2022 tarihinde gerçekleĢtirilen 

toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Ġzmir Optimum AlıĢveriĢ Merkezine 2 

(iki) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Engelsiz Ġzmir 

Komisyonu Raporu. (Sosyal Projeler Dai.BĢk.E.702347) 

 

 13. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 

ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk Komisyonu Raporu. (Strateji Gel.Dai.BĢk.E.708013) 

 

 14. ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Kooperatifler ile birlikte Belediyemiz ulaĢım 

paydaĢlarının toplu ulaĢım araçlarında (Havalimanı, BaykuĢ, Bilet 35, Kontörlü UlaĢım Kartları ile Oto 

Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) CumhurbaĢkanı tarafından 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin 

birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili Karar alınması halinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramında yalnız 23 Nisan günü, 1 Mayıs Emek ve DayanıĢma Gününde yalnız 1 Mayıs 

Günü, Ramazan Bayramında Bayram süresince 2-4 Mayıs tarihleri arasında, 19 Mayıs Atatürk'ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramında yalnız 19 Mayıs günü, Kurban Bayramında Kurban Bayramı 

süresince 9-12 Temmuz tarihleri arasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde yalnız 15 

Temmuz Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramında yalnız 30 Ağustos Günü, 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramında yalnız 29 Ekim Gününde ücretsiz tarife uygulanması, muaf tutulması ile ilgili Karar 

alınmaması halinde ise önerge ekinde yer alan yeni tarifenin belirlenmesinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (UlaĢım Dai.BĢk.702828) 

 

 15. Sanayi sektörünün nitelikli personel ihtiyacını ve vatandaĢ taleplerini karĢılamak ve ortak teknik 

eğitimler düzenlenecek olup, bu kapsamda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Tire Mesleki Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz 

konusu Protokolün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi hususlarının 

oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.BĢk.E.671068) 

 

 16. Karabağlar ilçesi, YeĢilyurt (Esenyurt) Mahallesi, 13051 ada, 5 no’lu (2.646,00 m²) üzerinde 

bulunan YeĢilyurt Kültür Merkezinin onaylı projesindeki (-4.64) kotundaki (-1) zemin katının 

Karabağlar Belediyesi adına 5 yıl süre ile tahsisi uygun görülen Belediye Meclisimizin 17/09/2021 

tarihli ve 05.1043 sayılı Kararının iptal edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk 

Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.597788) 

 

 17. Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk Komisyonu 

Raporu. (Yapı ĠĢl.Dai.BĢk.E.638375) 

 

 18. Kültür ve Sanat Dairesi BaĢkanlığı tarafından revize edilerek yeniden hazırlanan “Kültür ve Sanat 

Dairesi BaĢkanlığı Sanat Eserleri Değerlendirme Yönetmelik Taslağı”nın “Yönetmeliğin 8. maddesi e 

bendinde „veya dıĢarıdan‟ ibaresi çıkartılarak” değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.658457) 

 

 19. BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik" kapsamında, Ġlçe Belediyelere, BüyükĢehir Belediyesi koordinasyonunda kendi sorumluluk 

alanında kalan cadde ve sokaklara kazı ruhsatı düzenleme görev ve yetkisi verilmiĢ olup, bu çerçevede 

kazı ruhsatlarının Ġlçe Belediyelerimizce verildiği güzergâhlardaki geçiĢ hakkı bedellerinin, ruhsatı veren 
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Ġlçe Belediyelerce tahsil edilmesi, Belediye BaĢkanlığımızca verilen kazı ruhsatlarındaki geçiĢ hakkı 

bedelleri ise, Belediye BaĢkanlığımızca tahsil edilerek, Ġlçe Belediyelerimizin sorumluluğunda olan 

güzergâhlardaki bedeller yıl sonunda Ġlçe Belediyelerimize aktarılmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen ĠĢl.Dai.BĢk.E.628313) 

 

 20. Ġlçe içerisindeki hizmetlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan iĢ makinelerinin yetersiz kaldığı ve 

bakım onarımlarının kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamadığı Tire Belediyesi tarafından Kurumumuza 

bildirilmiĢ olup, bu tür aksaklıkların giderilebilmesi ve geri dönüĢü olmayan olayların yaĢanmaması ve 

vatandaĢlarımızın mağdur olmaması için ġampiyon 720-A marka Greyder iĢ makinesinin bakım 

onarımlarının Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı 

Otomotiv ġube Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak yapılarak faal hâle getirilmesi ve aynı zamanda 

söz konusu iĢ makinesinin bulunduğu ilçedeki BüyükĢehir Belediyesi hizmetlerinde de kullanılabilmesi 

için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan Protokolün kabulü ile giderlerinin Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı 

Otomotiv ġube Müdürlüğü Bütçesinin ĠĢ Makinesi Onarım Giderleri Bütçe kodundan ödenebilmesi 

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

(Makine Ġkmal Bak.ve Ona.Dai.BĢk.E.634414) 

 

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

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

hatlarının alınmasını kapsayan Kurumsal ĠletiĢim ve HaberleĢme Hizmeti Alımı ĠĢinin 01/09/2022 

tarihinden itibaren 25 aylık süre ile yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporu. (ESHOT-Bilgi ĠĢlem Dai.BĢk.E.65764/E.670689) 

 

 22.  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, GüneĢli Mahallesi, 6851 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 

no’lu taĢınmazlar ile 2885 ada, 99, 100, 117 no’lu taĢınmazlar üzerinde yer alan otopark alanının iĢletme 

hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile ĠZELMAN A.ġ.’ye devri ile konuya 

yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile ĠZELMAN A.ġ. arasında imzalanmak üzere 

hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün; “Ġzmir ili, Konak ilçesi, GüneĢli Mahallesi, 6851 ada, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ile 2885 ada, 99, 100, 117 parseller üzerindeki Otoparkın 5 yıllığına, 

otoparktan elde edilen gelirin %30+KDV bedel ile iĢletme hakkının ĠZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. 

Ġtf. Sağ. Hiz. Tic. A.ġ‟ye devredilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak 

Yön.Dai.BĢk.E.646833) 

 

 23. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, Kocakapı Mahallesi, 7973 ada, 9 no’lu taĢınmaz 

üzerinde yer alan otopark alanının iĢletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile 

ĠZELMAN A.ġ.’ye devri ile konuya yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile ĠZELMAN A.ġ. 

arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün “Ġzmir ili, Konak ilçesi 

Kocakapı Mahallesi, 7973 ada, 9 parsel üzerindeki Otoparkın 5 yıllığına, otoparktan elde edilen gelirin 

%30+KDV bedel ile iĢletme hakkının ĠZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. Ġtf. Sağ. Hiz. Tic. A.ġ‟ye 

devredilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – 

Hukuk – ġirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.BĢk.E.643263) 

 

 24. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Buca ilçesi, Ġnönü Mahallesi, 8304 ada, 1 no’lu taĢınmaz üzerinde 

bulunan ve önerge eki krokide iĢaretlenen sosyal tesis yerinin iĢletme hakkının Belediye Meclisimizce 

belirlenecek süre ve bedel ile ĠZDOĞA A.ġ.'ye devri ile konuya yönelik Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı ile ĠZDOĞA A.ġ. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

Protokolün; “Ġzmir ili, Buca ilçesi, Ġnönü Mahallesi, 8304 ada, 1 parsel üzerindeki sosyal tesisin ilk yıl 

15.800,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına iĢletme hakkının ĠZDOĞA Çevre Korunması ĠyileĢtirilmesi 

MüĢavirlik ve Proje Hizmetleri Tic. ve San. A.ġ‟ye devredilmesi” Ģeklindeki görüĢ doğrultusunda 
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oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – ġirketler Komisyonları Raporu. 

(Emlak Yön.Dai.BĢk.E.651995) 

 

 25. “Menderes Yeniköy Balabandere Sulama Göleti, Sulama Tesisi ve Tersip Bendi ĠĢletilmesi”nin 

bakım ve onarımlarının, tesisin iĢletilmesi için kurulan ve o günden beri iĢletme sorumluluğunu yürüten 

S.S.Yeniköy (Menderes) Sulama Kooperatifine devredilmesi amacıyla, Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı ile S.S. Yeniköy (Menderes) Sulama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve 

önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – 

Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.BĢk.E.645082) 

 

 26. Bergama ilçesi Kozak Yöresinde uzun yıllardır yetiĢtirilen fakat son zamanlarda eski ihtiĢamını 

kaybeden ve yöreye has yerel çeĢit olan Kozak Siyahı ve Kozak Beyazı üzüm çeĢidinin üretiminin 

yaygınlaĢtırılması amacıyla hazırlanan “Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi 

Kapsamında Kozak Bölgesinde Bağcılığın GeliĢtirilmesi ve YaygınlaĢtırılması Projesi”nin oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal 

Hiz.Dai.BĢk.E.619654) 

 

 27. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile Çiğli Belediyesi ve Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür 

Merkezi Vakfı (CEM Vakfı) Harmandalı ġubesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde 

yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler 

Komisyonları Raporu.  (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.667634) 

 

 28. Ġzmir'in ve ülkemizin emperyalist iĢgalden kurtuluĢunun simge tarihi olan 9 Eylül'ün 100. yılı 

anısına BüyükĢehir Belediyemizce Bayraklı Rekreasyon Alanı'nda yapımı planlanan "100. Yılında 9 

Eylül; Ġlelebet BarıĢ" temalı plastik sanat düzenlemelerine gönüllülük esasıyla katkı koyan HeykeltıraĢ 

Mehmet AKSOY tarafından yapılmıĢ olan ve bahsi geçen sanat düzenlemelerinde baĢyapıt olarak 

kullanılacak "En Büyük Zafer BarıĢtır" adlı 15 metre yüksekliğinde, 2,5 metre geniĢliğinde ve 9 

parçadan oluĢan mermer heykel sanatçı tarafından önerge ekinde sunulan belgeyle Belediyemize 

bağıĢlanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.669119) 

 

 29. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi olarak sosyoekonomik zorluk yaĢayan 17-20 yaĢ arası üniversite 

sınavına hazırlanan gençlerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 2021- 2022 

eğitim dönemi için üniversite sınavına hazırlık niteliğinde bulunan yardımcı kaynaklara eriĢim desteği 

sağlanması, aynı zamanda Ġzmir il sınırlarında bulunan esnafların da desteklenmesi amaçlanmakta olup, 

bu kapsamda 2020-2021 eğitim döneminde de uygulanan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı ile 

Ġzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası arasında imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge 

ekinde yer alan Protokolün kabulü ve söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk – 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai. BĢk. E.640100) 

 

 30. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından sinema sanatını ve yaratıcılarını desteklemek ve Ġzmir 

Uluslararası Film ve Müzik Festivali programında yer alabilecek nitelikte, müzik üstüne kısa filmlerin 

yapımını teĢvik etmek amacıyla bir proje yarıĢması açılması planlanmakta olup, önerge ekinde yer alan 

Ģartname esas alınarak Müzik Konulu Kısa Film Proje YarıĢması düzenlenmesi, yarıĢma sonuçlanana 

kadar, yarıĢmayla ilgili olarak yapılacak toplantılar için katılımcıların ulaĢım, konaklama, yemek ve 

coffee break giderlerinin Kültür ve Sanat ġube Müdürlüğü Bütçesinin Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, 

Organizasyon Giderleri tertibinden karĢılanması, Jüri Üyeleri ve Raportörlere ödenecek ücretler için 

Etüd - Proje BilirkiĢi Ekspertiz Bütçe tertibinin kullanılması ve söz konusu yarıĢma sonucu verilecek 

ödüllerin Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karĢılanmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler 



11 
 

Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.BĢk.E.635011) 

  

31. Mülkiyeti KemalpaĢa Belediyesine ait Yukarı Mahallesi, 92 ada, 37 parselde yapılacak olan 

“KemalpaĢa Belediyesi Meydan Düzenleme ve Yeraltı Otoparkı Projesi ĠĢi”ne yönelik, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi ile KemalpaĢa Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 

Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki 

verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk –  Plan ve Bütçe – UlaĢım Komisyonları 

Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.BĢk.E.656219) 

 

 32. Mülkiyeti Tire Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, 10 ada, 1 parselde 

yapılacak olan “Tire Belediyesi Meydan Düzenleme ve Yeraltı Otoparkı Projesi ĠĢi”ne yönelik, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi ile Tire 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 – UlaĢım 

Komisyonları Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.BĢk.E.656693) 

 

 33. Belediyemiz ve Ġzmir Turizm Tanıtma Vakfı arasında Valilik Makamının da onayıyla 2016 - 2022 

yıllarında turizme yönelik ortak hizmet projesi gerçekleĢtirilmiĢ olup; 2020-2024 Ġzmir Turizm Tanıtım 

Stratejisi hazırlanmıĢ, kentimizin ekonomik olarak kalkınmasında turizm ve tanıtım faaliyetlerinin 

taĢıdığı önem nedeniyle, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Ġzmir Turizm Tanıtma Vakfı arasında 

imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu 

“Protokol”ün imzalanması için Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki 

verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Hukuk –  Plan ve Bütçe – Turizm ve Fuarcılık 

Komisyonları Raporu. (DıĢ ĠliĢ. ve Turizm.Dai.BĢk.E.662617) 

 

 34. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde, Deniz Taksi hizmeti verecek olan taĢımacıların 

Belediyemiz UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Toplu UlaĢım Hizmetleri ġube Müdürlüğünden alacağı ''Deniz 

Taksi TaĢımacılığı Yetki Belgesi''nin (10 yıl süreli) ''10.000,00-TL'' ile her bir Deniz Taksi için 

düzenlenecek olan ''Deniz Taksi ÇalıĢma Ruhsatı''nın (1 Yıl Süreli) ''500,00-TL'' olacak Ģekilde ilk 

müracaat ve yenileme iĢlemlerinde tahsil edilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Hukuk – Plan ve Bütçe – UlaĢım – Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonları Raporu. (UlaĢım 

Dai.BĢk.652437) 

 

 35. UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığının 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Karayolu Yolcu 

TaĢımacılığında Kullanılan Terminallere ĠliĢkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğinde belirtilen 

taban fiyatlar üzerinden yapılan indirimlerle karĢılaĢtırılarak uygulanması gereken fiyatlar hesaplanmıĢ 

olup; bu doğrultuda güncellenen Belediyemiz UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı Ġzmir UlaĢım Merkezi ġube 

Müdürlüğünün 2022 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe 

– UlaĢım Komisyonları Raporu.  (UlaĢım Dai.BĢk.E.615322) 

 

 36. Azerbaycan’ın BaĢkenti Bakü’deki Trampolin Cimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize 

finallerinde altın madalya alarak, Türk cimnastiğinde Dünya Kupasındaki ilk madalyayı kazanan Sıla 

KARAKUġ’a ve Sena Elçin KARAKAġ’a 4 er adet Ata Altın karĢılığı olan Türk Lirasının ödül olarak 

verilmesi ve Almanya’nın Cottbus Ģehrinde düzenlenen Dünya Cimnastik ġampiyonasında halka 

aletinde Dünya ġampiyonu olan Ġbrahim ÇOLAK’a 4 adet Ata Altın karĢılığı olan Türk Lirasının ve 

yine aynı ġampiyonada Atlama Masasında Dünya 3.’sü olan Adem ASĠL’e ise 2 adet Ata Altın karĢılığı 

olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve söz konusu ödüllerin Belediyemiz Gençlik ve Spor ġube 

Müdürlüğünün Ödül, Ġkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karĢılanmasının oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk – Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.BĢk.E.642841) 
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37. KarĢıyaka Belediye Meclisinin; KarĢıyaka Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü, UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 

Tesisler Müdürlüğü, Emlak Ġstimlak Müdürlüğü, Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, ĠĢletme ve ĠĢtirakler 

Müdürlüğü, Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünün yatırım ve hizmet alımları 

ve ekteki ilgili müdürlüklerine iliĢkin maaĢ ödeneklerinin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği 

anlaĢıldığından, Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik Sınıflandırması yazılı olan giderler ve buna karĢılık 

olarak gösterilen gelir ve finans kaynaklarını gösterir ekteki Ek Ödenek Cetvelinde belirtildiği Ģekilde 

toplam 231.123.000,00-TL Ek Bütçe yapılmasına yönelik, 06/04/2022 tarihli ve 106 sayılı Kararının 

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

Kar.Dai.BĢk.E.711556) 

 

 38. ÖdemiĢ Belediye Meclisinin; 2022 Yılı Pazar Yeri Devir Ücretleri Tarifesine "tahsis sahibinin eĢine, 

çocuklarına, anne ve babasına yapacağı devirlerden ücret alınmaz." ibaresinin eklenmesine yönelik, 

18/02/2022 tarihli ve 50 sayılı Kararının; “Yasal mevzuatın elverdiği ölçüde uygulanması” Ģeklindeki 

görüĢ doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk – Sosyal 

Hizmetler Komisyonları Raporu. (Yazı ĠĢl. ve Kar. Dai.BĢk.E.648004) 

 

 39. Dikili Belediye Meclisinin 02/02/2022 tarihli ve 12 sayılı Kararı doğrultusunda 46.35.14.04.0139 

kurumsal ve fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek Ġnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosuna çevrildiği, kapatılan 46.35.14.04.0139 kurumsal ve 

fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Veterinerlik ĠĢleri Biriminin 46.35.14.35.0530 

kurumsal ve fonksiyonel kodlu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlanmasından birimin 

sözleĢmeli personel giderleri, sözleĢmeli personel sosyal güvenlik giderleri, canlı hayvan alım bakım, 

diğer giderleri ve yem alımları Bütçelerinin aktarılmasına, kapatılan 46.35.14.04.0139 kurumsal ve 

fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğünün veterinerlik ve 696 KHK personeli ile ilgili Bütçe 

kalemleri dıĢında kalan diğer Bütçe kalemlerinin 46.35.14.39.0610 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Fen 

ĠĢleri Müdürlüğüne bağlandığından Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve önerge eki cetvelde 

gösterilen ödeneklerin Bütçe içi toplam 15.904.392,24-TL aktarma yapılmasına yönelik, Dikili Belediye 

Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 43 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı ĠĢleri ve Kar.Dai.BĢk.E.685858) 

 

 40. Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığının Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında ''Tescilli'' ve ''Konaklama Tercihli Ticaret Alanı (T-H)'' 

kullanım kararında kalan; Konak ilçesi, Fettah Mahallesinde bulunan, 377 ada, 18 numaralı parsel ile 

otelin giriĢinin açılması için yine ''Konaklama Tercihli Ticaret Alanı (T-H) kullanım kararında kalan 377 

ada, 12, 13, 14, 16 parseller ve Korunacak (Öncelikli Düzenlenecek) Sokaklar kullanımındaki 377 ada, 

15 parselin 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.700553) 

 

 41. Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesinde, 40571 ada, 13, 14, 15 parselin "Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu 

Alanı (LPG yer alabilir)" olarak belirlenmesine yönelik parsel maliklerince hazırlanan, 1/5000 ölçekli 

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

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

ġehircilik Dai.BĢk.E.613918) 

 

 42. Belediye Meclisimizin 16/12/2021 tarihli ve 05.1514 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 

28/01/2022 – 28/02/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Gaziemir ilçesi, 1481 ada 19, 20, 21, 22, 23 

parseller, 437 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 438 ada 1 parseli kapsayan alana yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliğine; 1481 ada, 1 parselin malikleri Kenan KÜLÇELER, Yurdanur KÜLÇELER ve 

Canan AYKON tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına 
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iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.655596) 

 

 43. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2.Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli 

Kültürpark Alanına iliĢkin Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1408 sayılı Kararı ile uygun 

bulunarak Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilerek Kurul Kararı 

doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ve Plan Raporu 

önerisinin; 1 sayılı CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi kapsamında 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığına iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna 

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

Dai.BĢk.E.704452) 

 

 44. Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 05.818 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 

BeĢtepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planında yeniden düzenleme yapılması gereken kısımlar 

için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.664520) 

 

 45. Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, 125 ada, 1 parsellerde, parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 

ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.597268) 

 

 46.  Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/01/2022 tarihli ve 

E:66017023-165.02.03-2139519 sayılı Yazı eki 17/01/2022 tarihli ve 13297 sayılı Kurul Kararı ile 

"1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Revizyon Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğuna, 1/500 ölçekli 

YerleĢim Planı DeğiĢikliğinin ise; 7378 ada, 10 parselin üzerindeki mevcut yapı nedeniyle değil, 

bitiĢiğindeki 11 parselde yer alan havra yapısı ile iliĢkisi nedeniyle tescillenmiĢ olduğu dikkate alınarak, 

"tescilli yapı" ve "parsel içi boĢluklar" gösteriminin kaldırılıp, yalnızca "tescilli parsel" gösterimi kalacak 

Ģekilde yapılan düzeltme doğrultusunda" tadilen uygun olduğuna kararı verildiğinden, bu doğrultuda 

yeniden hazırlanan, 1/500 ölçekli YerleĢim Planı DeğiĢikliğinin “Söz konusu 1/500 ölçekli YerleĢim 

Planı DeğiĢikliğinde Ġzmir 1 Numaralı KVKBK‟nun 17/01/2022 tarihli ve 13297 sayılı Kararı uyarınca 

10 parseldeki "tescilli yapı ve parsel içi boĢluklar" gösteriminin kaldırılıp yalnızca "tescilli  parsel" 

gösterimi kalacak Ģekilde yapılan düzenleme ile” oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

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

Dai.BĢk.E.616921) 

 

 47. Belediyemiz Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün Yazısı doğrultusunda 

hazırlanan Seferihisar, Düzce Mahallesi, "Belediye Hizmet Alanı (Paket Atıksu Arıtma Tesisi)" amaçlı 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 

önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.614886) 

 

 48. Aliağa Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planında "Sosyal Kültürel Tesis Alanı" olarak planlı YeniĢakran Mahallesi, 151 ada, 1 

parselin "E=1.00, Yençok=2 kat, Belediye Hizmet Alanına dönüĢtürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi ile aynı Yazıyla iletilen 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar 

Planında "Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" kullanım kararında kalan, YeniĢakran Mahallesi, 151 ada, 1 ve 

156 ada, 2 parselin tamamı ile 156 ada, 1 parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı"na 

dönüĢtürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin ise değiĢiklikle oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.663416) 
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49. Tire Belediye BaĢkanlığının 01/02/2022 tarihli ve 19011 sayılı Yazısı ekinde Belediye 

BaĢkanlığımıza iletilen, nazım imar planında "Pazar Alanı" kullanımında kalan Turan Mahallesi 1306 

ada, 2 ve 3 parsellerin "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım 

Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Tire Belediye Meclisinin 

06/01/2022 tarihli ve 10 sayılı Kararı ile uygun görülen, Turan Mahallesi, 1306 ada, 2 ve 3 parsellerde 

yer alan E:0.10 H:4.50 yapılaĢma koĢullu "Pazar Alanı"nın, E:1.00 yapılaĢma koĢullu "Belediye Hizmet 

Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin ise 

değiĢiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları 

Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.652407) 

 

 50. Bayındır ilçesi, Elifli Mahallesi 510 parselde Belediye Hizmet Alanı (Atık Getirme Merkezi ve 

Hayvan Barınağı) belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı önerisi ile 

Bayındır Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli 

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

ve Sağlık – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.615204) 

 

 51. Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 13/2022 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Günaltay Mahallesi, 4722 Sokak ve 4738 Sokak kesiĢiminde kalan ve yürürlükteki imar planında "Park 

Alanı" olarak ayrılan alan içerisinde 8.00 m x 5.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" ve Günaltay 

Mahallesi, 4904 Sokak ve 4906/1 Sokak kesiĢiminde kalan ve yürürlükteki imar planında "Otopark 

Alanı" olarak ayrılan alan içerisinde 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine 

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

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

Dai.BĢk.E.648820) 

 

 52. Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 11/2022 sayılı Kararı ile uygun görülen; 

Poligon Mahallesi, 13986 ada, 3 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "E:2.00 

ve Yençok:5 kat yapılaĢma koĢullu Sağlık Tesisi Alanı"nın yapılaĢma koĢullarının "E:2.50 ve Yençok:10 

kat" olarak yeniden düzenlenmesine 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.653895) 

 

 53. Bornova Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 262 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene 

Mahallesi, 31 L I b (25 Ö II b), 32 L IV c (26 Ö III d), 32 L IV d (26 Ö IV c) paftalarında, 113/17 

Sokağın kuzeyinde yer alan, mevcut imar planında "Piknik ve Rekreasyon Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve 

Otopark Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmında "Etaplama Sınırı" belirlenerek, "Rekreasyon 

Alanı", "Sosyal Tesis Alanı", "Park Alanı" olarak düzenlenmesi ve etaplama sınırı dıĢında kalan alanın 

“Rekreasyon Alanı” olarak korunmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık 

– UlaĢım Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.535671) 

 

 54. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 293 sayılı Kararı ile uygun görülen; IĢıklar ve 

Egemenlik Mahallesi, 30 L IV d (24 Ö 4 c), 29 L I a (23 Ö I b) paftalarında yer alan 6140 ve 6148 Sokak 

kesiĢiminde yer alan bölgede yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında BitiĢik Nizam, 3 katlı 

"Kentsel ÇalıĢma Alanı" kullanımında kalan imar adalarında mülkiyet yenileme çalıĢmaları sonrasında 

oluĢan mülkiyet sınırları ile imar hatlarının uyumlu hale getirilmesi, Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği doğrultusunda imar adalarının kullanım kararlarının Ticaret Alanı (T1) olarak düzenlenmesi 

ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin 

oybirliği ile uygun bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları 

Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.602119) 
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 55. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 292 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar 

Mahallesi, L18b01d3d, L18b06a2a paftalarında yer alan 1418, 1411/3, 1412 Sokağın bulunduğu bölgede 

yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında BitiĢik Nizam, 2 katlı "C-Kentsel ÇalıĢma Alanı" 

kullanımında kalan imar adalarında mülkiyet yenileme çalıĢmaları sonrasında oluĢan mülkiyet sınırları 

ile imar hatlarının uyumlu hale getirilmesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda imar 

adalarının kullanım kararlarının Ticaret Alanı (T1) olarak düzenlenmesi ve plan notu getirilmesine 

yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.594365) 

 

 56. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 291 sayılı Kararı ile uygun görülen; PınarbaĢı 

KemalpaĢa Mahallesi, 30 L IIIb (24 P IVa), 30 L IIIc (24 P IVd), 30 M IVd (24 P IV c) paftalarda yer 

alan Çanakkale Caddesinin 7109 Sokak kesiĢimi ile 7101 Sokak arasında yer alan bölgede yürürlükteki 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında BitiĢik Nizam 2 katlı "Kentsel ÇalıĢma Alanı" kullanımında 

kalan imar adalarında mülkiyet sınırları ile imar hatlarının uyumlu hale getirilerek imar adalarının 

kullanım kararının "Ticaret Alanı (T1)" olarak düzenlenmesi ve plan notları ilave edilmesine yönelik 

hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik önerisinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve 

ġehircilik Dai.BĢk.E.593207) 

 

 57. Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 05.826 sayılı ile 09/08/2021 tarihli ve 05.848 sayılı 

Kararları ile uygun görülerek 11/10/2021-09/11/2021 tarihleri arasında Konak Belediyesi tarafından 

askıya çıkarılan, Konak ilçe sınırları içindeki BeĢtepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

Revizyonuna yapılan itirazlara yönelik, Konak Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 04 sayılı 

Kararı ile 03/01/2022 tarihli ve 07 sayılı Kararı ile uygun bulunanlara yönelik, BeĢtepeler Bölgesi 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Revizyonu plan paftalarında yapılan değiĢiklik önerilerinden; 3152 

ada, 10 parsele iliĢkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin oybirliği ile uygun 

bulunmadığına, diğer 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliklerinin oybirliği ile uygun 

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

Dai.BĢk.E.663166) 

 

 58. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2.Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli 

Kültürpark Alanına iliĢkin Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1418 sayılı Kararı ile uygun 

bulunarak Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilerek Kurul Kararı 

doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı ve Plan 

Raporu önerisinin; 1 sayılı CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi 

kapsamında Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığına iletilmek üzere oybirliği ile uygun 

bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.704528) 

 

 59. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 5 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiçek 

Mahallesi, 32857 ada, 1 parselin batısında “Trafo Yeri” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve 

Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.660093) 

 

 60. Menemen Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 127 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Asarlık 

Mahallesi, K18D17A2C paftada, Otopark Alanında 7.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet; K18D17B1D - 

K18D17B1C - K18D17B4B - K18D17B3A paftalarda kamuya terkli Park Alanlarında 7.00 m x 5.00 m 

ebatlarında 5 adet; Koyundere Mahallesi, 30K2D paftada kamuya terkli Park Alanında 7.00 m x 5.00 m 

ebatlarında 1 adet ve 30K2C paftada kamuya terkli Park Alanlarında 6.21 m x 9.12 m ebatlarında, 7.00 
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m x 5.00 m ebatlarında ve 8.85 m x 6.81 m ebatlarında 3 adet; KasımpaĢa Mahallesi, 32L4D paftada 

kamuya terkli Park Alanında 7.00 m x 5.00 m ebatında 1 adet; Mermerli Mahallesi, 32K3B ve 32K2D 

paftalarında kamuya terkli Park Alanlarında 7.00 m x 5.00 m ebatlarında 2 adet ve 32K3A paftada 

Otopark Alanında 7.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet; EsatpaĢa Mahallesi, 31K2B paftada kamuya terkli 

Park Alanında 7.23 m x 9.11 m ebatlarında 1 adet olmak üzere toplamda 15 adet "Trafo Alanı" 

ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisinin; Koyundere ilçesi 38 

no‟lu Trafo yerinin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca oybirliği ile uygun 

bulunmadığına; diğer Trafo Alanlarının ise Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun 

bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “Mevcut YeĢil Alanın korunması Ģartıyla” oybirliği ile 

uygun bulunduğuna iliĢkin MüĢterek Rapor. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.638639)  

 

 61. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 15/2022 sayılı Kararı ile uygun görülen; YeĢil 

Mahallesi, 188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 parselleri kapsayan alanda, 

yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında "Depolama Alanı", "Park", "Otopark" ve 

"Yol" kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢiklik 

önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – UlaĢım 

Komisyonları Raporu.  (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.654161) 

 

 62. Menemen Belediye Meclisinin 07/10/2020 tarihli ve 100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seyrek 

Mahallesi, Kaynaklar Caddesi, 4125 Sokak, Seyrek-Maltepe yolu ve 9 Eylül Caddelerine cepheli 

parsellerdeki konut olan plan kararının Ticaret-Konut olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli 

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

Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.656614) 

 

 63. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının talebi doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 

15/02/2022 tarihli ve 05.218 sayılı Kararı ile kabul edilen; Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesinde 

mülkiyeti Belediyemize ait, yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiĢ olan 

2110 ada, 6 parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliğinin parselin kullanım yapılaĢma 

koĢullarının ve plan notunun tashih edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna iliĢkin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

(Ġmar ve ġehircilik Dai.BĢk.E.701338) 

 

 IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

 

 V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

 

 VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 
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2. BÖLÜM 

2022 YILI NĠSAN AYI III. BĠRLEġĠMĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

  

 

Tutanak No   : 97509404-301.03-4/3                                          Toplantı Tarihi : 14/04/2022  

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

     No:1087 Konak/ĠZMĠR 

                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)                         

 

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

Ġlhan DAL, Fikret AKTAġ, Bülent SÖZÜPEK, Ceyhan KAYHAN, Ġbrahim UlaĢ POLAT, Bahar 

GÜRSUL, Hüseyin ÜNAL, Yahya YILDIZ, Abdül BATUR, Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU, ġamil 

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

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

ÇAMUR, Ġrfan ÖNAL, 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, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet 

TÜRKMEN, Muharrem BAYRAKTAR, Musa ÖZCAN, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Mehmet 

Onur BaĢar ÜÇKAN, ġerif SÜRÜCÜ, Murat CĠHAN, Bülent KÖKLÜ, Onur YĠĞĠT, Dolunay BAYER, 

Memet MALTEPE, Fikriye ARSLAN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hasan KORKMAZ, Berkhan 

PARLAK, Sefer TOPÇU, Fayıka ÖNER, RaĢit DĠRĠM, Hakan BARÇIN, Alp ATAY, Özdem Mustafa 

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

Refik SÜREN, Ruhi SELEK, Raife KARABATAK, Mustafa SOLMAZ, Fikret MISIRLI, Mustafa Alper 

GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Selma KISA, Fatih TAġTAN, Hıdır ALPTEKĠN, Ahmet Uğur BARAN, 

Özgür HIZAL, Hüsnü BOZTEPE, Yusuf DEMĠRCĠOĞLU, Ali GÖNEN, ġevket HASIRCI, Metin 

YAġAR, Okan BĠLDĠRĠCĠ, Çile ÖZKUL, AyĢegül DURAN TÜRKER, Ali AYYILDIZ, Mehmet 

PINAR, BarıĢ BÜKÜLMEZ, Semih YALIN, Erol ÇOMAK, Ümit CĠNGÖZ, Ġsmail EKEROĞLU, 

Ertuğrul AKGÜN, Hakan ERTANE, Halil AKBULUT, Sedat SARI, Salahattin ġAHĠN, Hakan ġĠMġEK, 

Alpaslan KOPARAL. 

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

Mustafa ġafak BARAN, Mustafa ĠDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Serdar SANDAL, 

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Mithat TEKĠN, Halil ARDA, Mehmet ERĠġ, Ali BOR, 

Oğuzhan ÖZġAHĠN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKĠCĠOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Fatma ÇALKAYA, 

Ufuk YÖRÜK, Seda ÖZTÜRE, Ġsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGĠN, Ġbrahim Halil KILIÇ, Adil 

KIRGÖZ, Ġsmail YETĠġKĠN, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, ġükrü SÜREROĞLU, Filiz 

CERĠTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Ġlkay GĠRGĠN 

ERDOĞAN, Alpaslan BĠLEN, Burçin Kevser SEVĠL, Ġsa NEZĠR, Hakan YILDIZ, Dilek YILDIZ, Özgür 

Erman ÇAĞLAR, Göksel DĠNÇER, Aydın PEHLĠVAN (Menemen Belediye BaĢkan Vekili), Murat 

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

BAYRAM, Erhan ÇALIġKAN, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMĠREZEN, Sema YEġĠLÇĠMEN, Sadık 

DOĞRUER, Ġlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVĠNÇ, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan 

EROĞLU, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Nezih 

ÖZUYAR, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye BaĢkan Vekili). 

 

(TOLGA ÇANDAR’IN SANDIK ÜSTÜNDE SANDIK ĠSĠMLĠ MÜZĠK DĠNLETĠSĠ YAPILDI.) 
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I. BAġKAN TARAFINDAN MECLĠSĠN AÇILIġI 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyeleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin Nisan 

Ayı Olağan Toplantısının III. BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur. ġimdi… 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Saydım Sayın 

BOZTEPE. ġeyi de çıkartıyoruz Ģimdi ArkadaĢlar, yoklama da çıksın, yeter sayımız mevcuttur. 

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın BOZTEPE 

sayalım… O zaman çıkın, “Usulen sayalım deyin.” Ben de saydıracağım ama öyle hani oradan 

konuĢmakla olmuyor. Sayalım mı saymayalım mı diye... 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan tamamen iyi niyetli bir uyarıydı. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben onu iyi niyetli olarak ele aldım ve diyorum ki; gördüğüm 

kadarıyla, ben de saydım. 

ÖZGÜR HIZAL: Biz de sizin sözünüze itibar ediyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. 

ÖZGÜR HIZAL: Meclis’e baĢlayabiliriz diye düĢünüyoruz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: O zaman Meclisi açıyoruz ArkadaĢlar. Toplantı yeter sayımız 

mevcuttur, kayıtlara bir kere daha düĢsün. ġimdi, o zaman Gündeme geçebiliriz. Ama Gündeme 

geçmeden önce ĠYĠ Parti Grup BaĢkan Vekilimiz, Değerli Ağabeyimiz Kemal SEVĠNÇ bugün anjiyo 

oldular. Onun için bugün Meclisimizde yok. Onun, o sevecen ve toplayıcı dokunuĢlarından bugün 

mahrum kalacağız ama umarım yakında sağlığına kavuĢur. Edindiğim izlenime göre anjiyosu baĢarılı bir 

Ģekilde geçmiĢ, yarın bir müdahale olacak kendisine. Kendisine buradan Ģimdiden acil Ģifalar diliyoruz. 

Bir an önce iyileĢip tekrar buradaki, aramızdaki görevine dönmesini hep birlikte en canı gönülden, en 

kalbi duygularla istiyoruz, onu söylemiĢ olayım. 

 

II. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERĠN GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi, Meclis’i açtığımıza göre, yoklamalar yola çıktığına göre, 

Gündeme geçebiliriz. Sayın KÖKKILINÇ buyurun. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, madde baĢlıklarıyla görüĢülerek okunsun, oylansın tüm 

Gündem Maddeleri. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın KÖKKILINÇ diyor ki; “Madde baĢlıklarıyla okunsun, oylansın 

ve görüĢülsün.” diyor. Sayın HIZAL, bugün Hakan Bey de yok galiba? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 

Evet, teklifi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. O zaman 

maddelere geçebiliriz, 1?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde doğrudan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 1 no’lu Önergeyi 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Hukuk – Kent Konseyi – DıĢ ĠliĢkiler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 2 no’lu Önergenin 

Hukuk – Kent Konseyi – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonlarımıza havalesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – DıĢ ĠliĢkiler – Kent Konseyi.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 3 no’lu Önergenin Plan 

ve Bütçe – Hukuk – Toplumsal Cinsiyet EĢitliği – Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Kent Konseyi. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kent Konseyi Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Kooperatifler – Tarım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 4 no’lu Önergenin Plan ve 

Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 5? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan çok özür diliyorum, 3. madde hangi Komisyonlara gitti? 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Plan ve Bütçe – Hukuk – Toplumsal Cinsiyet – Kent Konseyi… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: DıĢ ĠliĢkiler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler. 

ÖZGÜR HIZAL: Aile ve Çocuk Komisyonuna da gitmesini talep ediyoruz Sayın BaĢkan. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL, 3 no’lu Önergenin Aile ve Çocuk Komisyonuna da 

gönderilmesini talep ediyor, oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Tamam, tamam. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ben de bekledim ne zaman geleceksiniz diye ama hayır, uyardılar iyi 

oldu. Çünkü genelde öyle oluyor. 4’ü oyladık mı? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım 4, 5 ve 6 Bütçe – Kooperatifler – Tarım – Ġklim DeğiĢikliği 

Komisyonları. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 4, 5 ve 6 no’lu 

Önergelerin Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Ġklim DeğiĢikliği ve 

Uyum Komisyonlarımıza havale edilmesini; oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 7? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 7 Bütçe. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 7 no’lu Önergenin Plan 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 8? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bütçe – Tüketici. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 

14… 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 15 ve 16. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 15 ve 16 no’lu Önergelerin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma 

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

kabul edilmiĢtir,17? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kültür, Eğitim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 17 no’lu Önergenin Ġmar 

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

sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 18? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 18, 19 Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 18 ve 19 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 20? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 20 no’lu Önergenin   

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 21? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 21 no’lu Önergenin    

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 22? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 22 no’lu Önergenin Ġmar 

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 23? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 23, 24 Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 23 ve 24 no’lu 

Önergelerin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 25? 
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NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kentsel DönüĢüm. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 25 no’lu Önergenin  

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

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 26? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 26 no’lu Önergenin  

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 27? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kentsel DönüĢüm. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın ġAHĠN? Sayın HIZAL? Sayın SARI? 27 no’lu Önergenin           

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

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 28? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 28 no’lu Önergenin                  

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 29? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – UlaĢım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 29 no’lu Önergenin          

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 30? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Sosyal Hizmetler. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 30 No’lu Önergenin 

Ġmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 31? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 31 no’lu Önergenin Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 32? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 32 Ġmar, ben mi karıĢtırdım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 31’de Ġmar’dı ikisini birlikte söylemediniz. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 31 Ġmar – Esnaf. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Pardon, Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları. 31 no’lu 

Önergenin Ġmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 32. madde? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu. Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SARI? 32 No’lu Önergenin Ġmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza 

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Kültür, Eğitim. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 33 no’lu Önergenin          

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

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 34? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar – Çevre ve Sağlık. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 34 no’lu Önergenin  

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

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

NĠLAY KÖKKILINÇ: Ġmar. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 35 no’lu Önergenin             

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

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir, 36?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe – Hukuk – ġirketler.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 36 no’lu Önergenin              

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

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. BaĢkanlık Makamından gelen bir Önergemiz var, 

okutarak Gündeme alacağız. Fırat Bey buyurun. Var mı?  

DİVAN KÂTİBİ: Var var.  
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Öyle mi? Tamam. 

DİVAN KÂTİBİ: Sayın Meclis Heyetine. Buca Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 2022/75 sayılı 

Kararı ile kabul edilen; Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün ekte sunulan 2022 Mali Yılı Ücret 

Tarifesi Değişikliği ve yeni ilavelerin kabul edilerek (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

kapsamında kesinleşme tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere) Buca Belediyesinin 04/10/2021 tarihli ve 2021/133 sayılı Meclis Kararındaki 

tarifenin tashih edilerek ekli listedeki şekliyle uygulanması hususunun, 5393 sayılı Belediye 

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

Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.719922) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 37 no’lu Önergenin Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Sayın KÖKKILINÇ? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Bütçe Komisyonu. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın SARI? 37 no’lu Önergenin Plan 

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

Oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

 

III. BAġKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMĠSYON RAPORLARININ 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli Meclis Üyelerimiz Gündemimizin diğer maddesi BaĢkanlık 

Makamınca Gündeme Eklenen Komisyon Raporlarının GörüĢülmesi maddesine geçiyoruz Ģimdi de. 

Sayın KÖKKILINÇ?  

NĠLAY KÖKKILINÇ: 1. madde Komisyondan oyçokluğuyla uygun görülmemiĢ, Komisyondan geldiği 

Ģekliyle oylansın deriz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL? 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, bu konuda Komisyon Üyesi ArkadaĢımız Hüsnü Bey söz almak ister. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun BOZTEPE. Buyurun. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Kimin bu bilgisayar? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kürsüye çıkana veriyoruz onu. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama bu eski model BaĢkan’ım, çok eski. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Herkese göre bir bilgisayar veriyoruz. Size eski, Özgür Bey’e yeni. 

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

HÜSNÜ BOZTEPE: Değerli ArkadaĢlar, bugün Nisan Ayı’nın son Meclisi’ni görüĢeceğiz. Tahmin 

ediyorum 15-20 dakika sonra Meclis biter. Bugün, bütün arkadaĢlarımız da, bugün erken bitsin diye… 

Ben de Kemal Ağabey’e büyük geçmiĢler diliyorum. Kendisi yarın Meclis BaĢkan Vekili’nin de söylediği 

gibi bir operasyon yaĢayacak. ĠnĢallah en kısa zamanda aramıza gelir. Çünkü Kemal Ağabey olmadı mı 

bu Meclis’in tadı olmuyor, hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum. Değerli ArkadaĢlar, biliyorsunuz biz… 

Bu konu ile ilgili sanırım 5-6 ay önce yine gelmiĢ idi. Bununla ilgili biz defalarca Grubumuz olarak,                    

AK Parti Grubu olarak 1/100000’liklerin 1/25000’liklerle örtüĢmemesinden dolayı bunu bir an önce…              

3 yıldır devamlı söylüyoruz fakat hâlâ bir adım atılmıĢ da değil. Bununla ilgili birkaç cümle de 

konuĢacağım. Bir de 1/25000’likle, 1/100000’likle ilgili bazı önerilerimiz olacak. Bunu bir 3 dakika,                  

4 dakika sürecek bir konuĢmam var. Burayla ilgili Sayın BaĢkan, sadece plan geldiği zaman biz geçmiĢ 

dönemde de bayağı 3-4 ay belki de daha fazla Komisyonda kalmıĢ idi. “Ne değiĢti, planda bir değiĢiklik 

var mı?” diye sorduğumuzda; ilgili arkadaĢlarımız olmadığını söylediler. Tabii ki bizim daha önceki 

duruĢumuzu biz belirttik, Cumhuriyet Halk Partili ArkadaĢlar da doğal olarak, onlar da geçmiĢteki bir 

duruĢları vardı, onlar da reddettiler. Zaten burası… Buraya baktığımız zaman… Ben Ģöyle size burada 

parseli de bir… Burası Değerli ArkadaĢlar, parselin bir tanesine bakınca; parsel sorguda çıkardım. Nitelik 
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arsa olarak gözükmekte hâlâ, Ģu an burası arsa olarak gözüküyor. Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri, 

Değerli Bürokrat ArkadaĢlarım, bu kentin aslında sorunlarının baĢında planlama var. Ġddia ediyoruz bu 

kent plansız bir kenttir, bunu daha önce gene burada defalarca söyledim, tekrarlamakta fayda var. Bu 

kentin sorunlarının en baĢında çarpık bir kentleĢme var. BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızın, devamlı dile 

getirdiği; “Bu kent Akdeniz çanağının en önemli ve en değerli kentlerinden birisi olacak.” diyor.                

Eğer ki, en değerli kentlerden birisi olacaksa yani Belediye BaĢkanımızın deyimiyle bu çarpık 

kentleĢmeyle olamaz, olamayacak da. Bu sorun tabii ki elbette Tunç SOYER döneminde, yani son               

3 yıldır yaĢanan bir sorun olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak burada, kendisi burada yok ama Meclis 

BaĢkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili ve Grup Sözcüsü ve Meclis Üyelerinin 

huzurunda kendileri Belediye BaĢkanımıza iletir. Kendisine sormak istiyorum; bırakın bu 1 yıl, son 1 yıl 

içindeki değiĢimleri. Toplam 3 yılda bu kentin dönüĢümü için ne yapıldı? Bunu dün de defalarca 

konuĢtuk, çok kez konuĢuruz, bir daha konuĢacağız. Çünkü bugün buna benzer bir konu geldi. Bu 

Belediye’nin aslında en önemli birimi Kentsel DönüĢüm Dairesi olacakken, biz sürekli burada kentsel 

dönüĢüm çalıĢmaları için sunum dinleyecekken, hâlâ 10 yıldır devam eden projeleri dinlemekten devamlı 

bıktık. Bu kent de bıktı gerçekten de. Dün de söyledim tekrar ediyorum; bu kentin en önemli sorunu 

sadece tarım değil. Tabii ki tarım çok önemli ancak bu kentin %80’i yaĢadığı nüfusun sağlıklı ve insan 

gibi yaĢama hakkını yavaĢlatmaya ve ötelemeye kimsenin hakkı bulunmamaktadır. Yine BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanımızın deyimiyle;  “Arka sıradakiler için” yola çıkıp, mesaisinin çoğunu bazı elitlerin 

yeni favorisi olan “Ekolojik Turizm” için harcayan bir Belediye’ye dönüĢtürmeye de kimsenin hakkı 

yoktur. Biz Ekoturizmi ve Ekotarım için proje üretilmesine de asla karĢı değiliz. Ancak öncelik sırasına 

karĢıyız, bu kentin öncelikli olan sorunları arka planlara, arka plana atlamaya karĢıyız. Değerli 

ArkadaĢlar, Değerli Meclis Üyeleri Ġmar ġehircilik Dairesi bu konuda gerçekten de büyük bir mesai 

harcadı, demin söyledim Ekotarım ile. 1 yıldır yalnızca bu konuyla yatıp kalkıyor, Ekotarımla kırsal 

planlamayla uğraĢıyor. Peki, o zaman Pazartesi günü biz burada ne geçirdik? Bunu biz Komisyonda da 

söyledik. Biz bir Ģey anlamadık ve bunu biz Komisyonda da söyledik. Fakat orada daha sonra da 

konuĢulana göre bizim zaten Meclis Üyeleri’nin, Komisyon Üyeleri’nin anlamaması için böyle bir plan 

notu koyduğunu diye duyuyoruz. Sayın CHP’li Meclis Üyelerine de soruyorum. Pazartesi günü burada 

plan notlarıyla ilgili bir sunum yapıldı. Siz eğer ki bir Ģey anladıysanız, ben de buradan özür dileyeceğim. 

Çünkü gerçekten anlamadık. Çünkü ben bu konuda arkadaĢlar, bilmediğim bir konuyu eğer ki 

anlamamıĢsam, muhakkak 3-5 kiĢiye, ilgili Bakanlığa, ilgili arkadaĢlara ilgili teknik insanlara muhakkak 

sorarım ve onlar da bu plan notlarıyla ilgili ve o sunumla ilgili… Hatta Pazartesi günü…                           

Sunumu bize geçen hafta arkadaĢlar yolladı, ben birkaç arkadaĢıma yolladım. Bir bakın bakalım; belki 

bizim atladığımız bir konu olabilir diye. Üzülerek hem Bakanlık tarafından, hem de ilgili arkadaĢlar 

tarafından bu çalıĢmanın içinin boĢ olduğunu bize söylediler. Ben de ĢaĢkınlıkla karĢılamıĢtım, neyse. 

Değerli ArkadaĢlar, bu konuyla ilgili hep söylüyorum, yine önümüze gelecek, belki önümüzdeki 

Meclis’te yine gelecek, defalarca gelecek. Lütfen, lütfen Sayın BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızdan rica 

ediyoruz, lütfen planlarımızı yapalım, bu kentin önünü açalım, bu kentin önünü tıkamayalım, bir Meclis 

Üyesi olarak, bir de bu kentte yaĢayan birisi olarak, hem Meclisimizden rica ediyorum, hem de 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızdan rica ediyorum. ġu an ki iĢte elimizde, elimde olan konu gördüğünüz 

gibi arsa, fakat biz bugün yine burada reddediyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Önümüzdeki 

Ramazan Ayınızı da tebrik ediyorum, Ramazan Bayramınızı da kutluyorum, saygıyla, sevgiyle kalın.                  

(6 dakika 57 saniye) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Sayın BOZTEPE. Buyurun Sayın KÖKKILINÇ.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, oyçokluğuyla geçen bu konu ne yazık ki 6 ay öncesinde de 

Meclis Gündemi’ne gelmiĢ ve 6 ay öncesinde de Komisyon değerlendirerek reddetmiĢ. Hiçbir değiĢiklik 

yapılmaksızın Ģimdi yeniden Meclis Gündemi’ne getiriliyor. Dolayısıyla oyçokluğuyla reddedilmesi 

doğru bir karar. Hüsnü Bey, az önce Ġzmir’in plansızlığından herhangi bir Ģekilde imar düzenlemeleri 

yapılamadığından bahsetti, bu konuda bir eleĢtiri getirdi. Dikili’deki bu konuyla ilgili 1/100000’lik 

Planlarda her ne kadar konut, ticaret alanı gibi bir lekeleme söz konusu olsa da burası 1/25000’lik 

Planlarda, ki bunu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi yapıyor, tarım alanı. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 

1/100.000’lik Planlar için dava açmıĢ idi. Tarım alanının konuta açılmaması, ticarete açılmaması 
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noktasında. Bu davada da BilirkiĢi Raporu Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin lehine geldi. Yani 

muhtemelen eğer BilirkiĢi Raporu doğrultusunda bir hüküm verilecek ise mahkemede bu 1/100.000’lik 

Plandaki konut, ticaret alanı lekesi iptal edilmiĢ olacak yani konu Yargıya ait bir konu. Yargıda olması 

sebebiyle bugün tarım alanı olan bu yerde bu Komisyona gelen Önergenin kabul edilmesi mümkün               

değil idi. Her zaman söylüyoruz, yerelden yönetim esastır. Merkezi Ġdare 1/100.000’lik Planları yapıyor, 

1/25000’lik Planı, 1/5000’lik Planı BüyükĢehir Belediyeleri yapıyor. 1/1000’lik Uygulama Planlarını da 

Ġlçe Belediyeleri yapıyor. Yani Merkezi Ġdarenin, Yereldeki Ġdarenin görüĢüne değer vermesi, yerelin 

görüĢüne göre hareket etmesi gerekirken burada Merkezi Ġdare, Ankara’dan bakarak burada planlama 

yapmıĢ. Bu sebeple biz Komisyonumuzdan geldiği Ģekliyle oylansın diyoruz. (1 dakika 56 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. Sayın… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Söz vereceğim. Buyurun, buyurun, buyurun.  

SEMĠH YALIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, herkesi saygıyla selamlıyorum. 

Çandarlı Belediyesi kapanmadan evvel, yani BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisine girmeden evvel, 

Belediyelikken bu bölgede 1/25000’lik Planı vardı ve bu 1/25000’lik Plana göre 1/1000’likler 

yapılıyordu, 1/5000’liği yoktu. Hatta Ģu anda BüyükĢehir Belediyemiz 1/5000’lik Plan çalıĢmalarını 

yapıyor. Bununla ilgili eski 1/25000’lik Planlara göre hareket edilse aslında sıkıntı olmayacak. O planlar 

bulunamıyor anladığım kadarıyla veya dikkat edilmiyor. Çünkü burada bir uygulama yapılmıĢ zamanında 

ve arsaya dönmüĢ burası ve sağı kooperatif, solu kooperatif, önü kooperatif, ana yola cephe bir yer. Yani 

empati yapın, burada zamanında mal sahibi olanlar bir mülk edinmiĢler, arsaya çevirmiĢler mülklerini ve 

Ģu anda onları değerlendirmek istiyorlar. Bir yanlıĢlıktan dönülme fırsatıydı bu aslında gelen uygulama. 

Fakat yine elden gidiyor. Bu anlamda eski 1/25000’liği var mı buranın yok mu? Ben onu soru olarak 

soruyorum. Bunun tespitine göre bir karar alınsa, bununla ilgili Ģu an kararı ertelense olmaz mı? Yani o 

tarım görüĢüyle ilgili olayı önceki 1/25000’liği görsek belki değiĢtirecek fikrini Ġdare. Bu yönden 

irdelenerek gitmesinde fayda var diyorum. Ben bunu uyarı olarak üzerime borç… Dikili Meclis Üyesi 

olarak bunu söyleme gereği duydum, onun için söz aldım, teĢekkür ederim. (1 dakika 39 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın Semih Bey’e çok teĢekkür ediyoruz. Sayın AYDIN 

buyurun.  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. ġimdi imar 

planlarıyla ilgili, herhangi bir değiĢiklikle ilgili karĢı görüĢlerini dile getirdiği zaman arkadaĢlar sürekli 

benzer bir söylemde bulunuyorlar. Bu kent plansız. ġimdi Ġmar Komisyonu Üyesi, Sayın Meclis Üyesi de 

ve Ġmar Komisyonu ayda 10 toplantı da yaklaĢık ayda 100 küsur konuyu konuĢarak karar veriyor.                

Her Meclisin Gündeminde de onlarca imarla ilgili karar veriyoruz. Bunların kimisi parsel bazında 

değiĢiklikler, kimisiyse büyük revizyon planları. ġimdi Ġmar ve ġehircilik Dairesi’nin 1 yıldır                     

Agroturizm dıĢında bir Ģeyle uğraĢmadığını söylemek, kendisi de Ġmar Komisyonu Üyesi olarak Ġmar 

Komisyonun da bir Ģeyle uğraĢmadığını söylemek anlamına gelir. O halde biz niye ayda 10 toplantı 

yapıyoruz? Bu kadar karara burada nasıl evet ya da hayır diye oy veriyoruz? Sonra çok üzücü olan bir Ģey 

Ģu; kendileri Pazartesi günü burada evet oyu verdikleri Önergeyi anlamamıĢlar. Anlamadığınız Önergeye 

evet oyu vermeyin, vermeyin. Mademki anlamadınız, anlayıncaya kadar evet oyu vermeyin, ki defalarca 

bu anlatıldı, ne olduğu anlatıldı, dilerlerse bir kere daha anlatırız. Hani anlatabilirlerse… Özür dilerim 

dediği için söylüyorum, bir daha anlatırız. Hemfikir olmak zorunda değiliz. Ama anlatılan bir Ģeyin 

anlatılmadığını söylemek bu Meclis için doğru bir yaklaĢım değil. ġimdi eğer Ekoturizmi, Agroturizmi 

elitlerin meselesi olarak anlıyorsa Sayın Meclis Üyesi, bu ülkenin tarımının neden bu halde olduğunun 

cevabıdır kendisi. Tarımdan anladıklarını, bu Belediye’nin tarımla ilgili yapmaya çalıĢtıkları Ģeyi böyle 

algılıyorlarsa, bu ülkenin neden tarımdan bu kadar uzaklaĢtığının, üretimden bu kadar uzaklaĢtığının bir 

göstergesidir bu. Burada her faaliyet döneminde, ki dün de aynı Ģey oldu ve her bütçe tartıĢmasında bu 

Belediye’nin BaĢkanı, Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri kentsel dönüĢümle ilgili 

neler yaptıklarını, ne kadar yaptıklarını anlatıyor. Bunları yetersiz bulabilirsiniz, ki biz de yetersiz 

buluyoruz ve daha fazlasını istiyoruz. Ama “3 yıl boyunca kentsel dönüĢüm için ne yapıldı bize 

söylensin.” diyen bir Meclis Üyesinin, bugün Meclis’e girmiĢ olması gerekir. 3 yıldır bu Meclis’te kentsel 

dönüĢüm tartıĢması defalarca açıldı, eksik bulabilirler, daha fazlasını talep edebilirler. Ama bunu böyle 

algılamaları anlaĢılır gibi değil. Bu Belediye’nin Ġmar ġehircilik Dairesi, Belediye de en çok çaba sarf 
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eden, en çok mesai harcayan, en fazla iĢ üreten dairesidir. Bu arkadaĢlarımızı; “1 yıldır sadece             

Agroturizmle ilgileniyorlar, baĢka da hiçbir Ģey yapmıyorlar, her Ģeyi bir kenara bıraktılar.” demek en 

hafif deyimle haksızlık olur, en hafif deyimle haksızlık olur. Gelelim 1/100.000, 1/25000 meselesine. 

Bunu da defalarca konuĢtuk, bir daha söyleyelim. 1/100.000’lik Planları Nilay Hanım’ın da söylediği gibi 

Bakanlık yapar ve 1/100.000’lik Planlar bir bölgeyi kapsar, ki Ġzmir ve Manisa Bölgesini kapsayan bir 

1/100.000’lik bir Plandan bahsediyoruz. 1/100.000’lik Planlar en üst ölçek planlar olduğu için en geniĢ 

anlamıyla geleceğe dönük bir tasarım ortaya koyar. “Gelecekte Ģu bölgeler kentsel yerleĢime açılacaktır.” 

der. 1/100.000’liklerin aynısı olacaksa 1/25000’likler neden 1/25000’liğe ihtiyaç var ki? 1/100.000’liğin 

mantığı Ģu; geleceğe dair bir öngörüde bulunur 1/100.000’lik ve yine Nilay Hanım’ın söylediği gibi              

Yerel Ġdare oranın ihtiyaçlarına, oranın kentsel geliĢimine bakar ve o 1/100.000’likte kentsel yerleĢim yeri 

olarak, leke olarak konulan yerin gerçekten kentsel yapı olmasına, bir yapılaĢmaya imara açılmasının 

gerekli olup olmadığını değerlendirir. Bunu bugün gerekli görmez, nüfus hareketlerine bakar, Ģehrin 

yayılma hızına bakar. Çünkü orayı bir plana açtığınız zaman oraya altyapı yapacaksınız, yol yapacaksınız 

bunları değerlendirir. ġunu söyleyebilirler; “Burada artık bir ihtiyaç var, burayı 1/25000’likte imara açın.” 

diyebilirler. Bunun yerindeliğini tartıĢırız burada. Ama Ģu yanlıĢ; 1/100.000’likte böyle olduğuna göre 

1/25000’likte de böyle olmalıdır. O zaman 1/25000’liği yapmamıza gerek yok, 1/100.000’liği getirin 

oradan 1/5000’lik uygulamaya doğru gidelim, nazım imarına gidelim, uygulama imar planına gidelim.  

Bu imarla ilgili temel mantığı reddetmektir, imarın temel mantığını reddetmektir. Tekrar söylüyorum;           

bu bölgenin de imara açılmasını bir ihtiyaç görebilirler. Sayın Meclis Üyem oradan bunun bir ihtiyaç 

olduğunu dile getirdi. Evet, bu tartıĢılabilir. Biz de bunu tartıĢtık ve bunun bir ihtiyaç olmadığını, bu 

aĢamada bunun bir uygun olmadığını değerlendirdik. ġimdi 3-5 ay önce burada reddettiğimiz bu 

gerekçelerle reddettiğimiz Önergeyi, bugün hangi gerekçeyle kabul edeceğiz? Aynı Ģekilde geldi, hiçbir 

değiĢiklik yok. Kendileri bazen Ģunu söylediler; “2 ay önce, 3 ay önce, 1 yıl önce reddettiğimiz Önerge ne 

oldu da bu kadar hızla tekrar geldi” diye bizi eleĢtiriyorlar burada. Biz buna kabul oyu versek, ilk 

söyleyecekleri budur.  Sözün özü Ģu; 1/100.000’lik Planlarla, 1/25000’lik Planlar tartıĢmasını her 

defasında burada Özgür Beyle de, diğer arkadaĢlarla da yapıyoruz, Komisyonda da yapıyoruz. Tekrar 

söylüyorum; yerindeliğini tartıĢabiliriz. Ama 1/100.000’liği olduğu gibi alın, 1/25000’liğe geçirin 

tartıĢmasını rica ederim artık yapmayalım, anlamadıkları Önerge konusunda isterlerse tekrar izahat 

veririz, saygılar sunarım. (6 dakika 14 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim Sayın AYDIN. Değerli ArkadaĢlar, Meclis’in 

açılıĢında benim sayı saymam konusunda bir uyarı gelmiĢti. Kayıtlar geldi, 103 Meclis Üyemizle açmıĢız 

Meclis’i. Sonradan giren olduysa artmıĢtır, onu saymıyorum, çıkan olmadı ama. Dolayısıyla doğru 

saymıĢım. Evet, Sayın HIZAL buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Hüsnü Bey’in uyarısı dediğim gibi Sayın BaĢkan, tamamen iyi niyetli bir uyarıydı. 

Usuli anlamında hata yapılmaması noktasında yoksa yeterli çoğunluk elde edilmezse toplanamayız. Karar 

alamayız. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi açısından da çok ciddi bir sorun olur diye düĢünüyorum. 

ġimdi biz, bizim önümüze ne geldi ya da hangi konu geldiğinde çok iyi anlıyoruz. O konuda Sayın 

AYDIN’ın hiçbir tereddüdü olmasın ama biz bazı Ģeyleri anlatırken daha tane tane anlatmaya karar 

verdim. Orada bir, anlaĢılmayan bir durum var. Tamam mı? Tane tane anlatacağım. (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Kime anlatır gibi anlattığımı ben senin 

kulağına söyleyeceğim, hiç merak etme…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: Hiç merak etme… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Özgür Bey… 

ÖZGÜR HIZAL: Tamam, kulağına söyleyeceğim, sen merak etme, tane tane anlatacağım o seviyeye 

ineceğim merak etmeyin.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL Meclis’e hitap edelim, bana hitap edelim, lütfen.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Sayın BaĢkan, bugün tabii Meclis dünkü yoğun ve hareketli geçen Meclis 

Gündemi’nden sonra bir de tabii hakkımızı bugün konuĢma hakkımızı Hakan Bey’e verecektik ama 

aslında… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Benim notlarımda var. 
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ÖZGÜR HIZAL: Evet, aslında oyçokluğu ile geçen… Hüsnü Bey de burada birtakım sorunlardan 

bahsetti ve bu sorunlarla alakalı çok da uzatılacak bir konu değildi esasında. Murat Bey, tabii yeni Grup 

BaĢkan Vekili olmanın heyecanıyla bir Ģeyleri izah etme gereği duymuĢ olabilir. ġimdi Kıymetli 

ArkadaĢlar, Sayın Meclis Üyem, Sayın BaĢkan’ım, bizim tarıma bakıĢ açımız belli. Biz tarıma bakıĢ 

açımızda bugün böyle, dün böyle, yarın böyle demiyoruz.  Biz, her Ģeyin objektif kriterler doğrultusunda 

ilçe ilçe değiĢikliğe gitmeksizin, kiĢi kiĢi belediye belediye değiĢikliğe gitmeksizin, her kararın objektif 

kriterler doğrultusunda verilmesini istiyoruz. ġimdi burasının tarım arazisi olduğundan bahsediliyor. Ama 

buranın geçmiĢiyle ilgili Nilay Hanım’a çok güzel bir bilgi verildi. Nilay Hanım’ın iddiaları 

doğrultusunda bir bilgi verildi. Dikili’nin, Dikili’nin Meclis Üyesi tarafından bilgi verildi. Bu planların 

nasıl yapıldığı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Sayın 

BaĢkan, bu taraftan bir uğultu geliyor ama siz duyuyor musunuz? 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Yok duyuyorum, buyurun.   

ÖZGÜR HIZAL: Uyarırsanız mutlu olacağım. Dikkatim dağılıyor çünkü.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: AnlaĢılıyor ama… 

ÖZGÜR HIZAL: Hayır, benim dikkatim dağılıyor.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet. Değerli ArkadaĢlar… 

ÖZGÜR HIZAL: ArkadaĢlar benim anlattığımı anlayamayacaklar o yüzden üzülüyorum Sayın BaĢkan. 

Evet… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Popülaritemden kıskançlık duyuyorsanız kürsü orada arkadaĢlar. Dünkü konuĢmam konusunda 

sizin de esasında içten içe beni tebrik ettiğinizi çok iyi biliyorum. Evet, neyse. ġimdi… (Salondan ses 

kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 
MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Değerli ArkadaĢlar, buyurun Sayın HIZAL. Lütfen Gündeme 

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

ÖZGÜR HIZAL: Popülaritenizi arttırmak istiyorsanız, o konuda biliyorsunuz hiç endiĢe etmeyin.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın HIZAL… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündeme gelelim.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet Gündeme gelelim. Gündem Maddesine.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gündem dıĢına daha var.  

ÖZGÜR HIZAL: Evet, Ģimdi Dikili Meclis Üyesi ArkadaĢımız çıktı, bu alanın geçmiĢiyle alakalı çok 

güzel bir bilgi verdi. Gönül isterdi ki, yerinden yönetim meselesi üzerinden bu kadar kafa yoran ve bu 

kadar açıklamalar yapan Nilay Hanım, bu noktada kalkıp Meclis Üyesi ArkadaĢımızın bu hassasiyeti 

noktasında hak verip, bu konunun yeniden irdelenmesi gerektiği konusunda bir düĢünce ortaya koyardı. 

Ama maalesef dediğim gibi verilen kararlarda objektif kriterler ortaya konulmadığı için burada böyle bir 

sorunla karĢılaĢıyoruz. Burası tarım arazisi deniliyor, tarım arazisi üzerinden birtakım tartıĢmalar çıkıyor. 

Ben bunu defalarca dile getirdim, bu fotoğrafı defalarca ortaya koydum. ġimdi size bir fotoğraf 

göstereceğim, bunu daha önce gösterdim. Kameraman arkadaĢ zoom yaparsa gerçekten çok mutlu 

olurum. Kameraman arkadaĢ…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.) Yok, aynı yerde. Burası tarım arazisi, bunu daha önce gösterdim, Ġmar Komisyonu Üyesi 

ArkadaĢlar bilir burayı. Seferihisar’da “BaĢka Bir Tarım” diyen Sayın Tunç SOYER’in memleketi. 

Burasının Ģu an ki hali, Ģu an ki hali. Tarım arazilerine gösterdiğiniz önem Kıymetli ArkadaĢlar. Plansız 

bir yer, denetimsiz bir yer ve geldiği nokta. ġimdi o bölgeyle ilgili özel bir tartıĢmaya girmeyeceğim, 

etrafında Ģunlar vardı, bunlar vardı vesaire falan tartıĢmasına girmeyeceğim. Ama Ģu tartıĢmaya 

gireceğim Kıymetli ArkadaĢlar. Bu Ģehirde 1/100.000’lik Planlar, 1/25000’lik Planlar meselesinin 

tartıĢılmasına geleceğim ve yine aynı Ģeyleri söyleyeceğim. 07/08/2018 tarihinde bir Protokol yapıldı, 

Aziz KOCAOĞLU Belediye BaĢkanı’ydı, Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye BaĢkanıydı. Ġmzaları 
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okuyorum, BüyükĢehir Belediyesi adına imzaları okuyorum; Buğra GÖKCE Genel Sekreter, görevde mi? 

Görevde. Suphi ġAHĠN Genel Sekreter Yardımcısı, görevde mi? Görevde. Zeliha Hanım değiĢti. Böyle 

aĢağıya doğru gidiyor. Diğer arkadaĢların isimlerine çok gerek yok. Bu Protokolde ne var? Bu Protokolde 

1/100.000’lik Planlarla 1/25000’lik Planlar arasındaki uyuĢmazlık noktalarının birçoğunda anlaĢmanın 

sağlandığı, davaların geri çekileceği sadece 4 ya da 5 konu hakkında anlaĢmanın sağlanamadığı 

konusunda bir Protokol. KarĢı tarafın da o imzaların diğer tarafında da Bakanlık yetkililerinin imzaları 

var. ġimdi bu Protokol 5 yıl önce, 4 yıl önce imzalanmıĢ bir Protokol. Bu kadar mı hızlı görüĢ değiĢtirilir? 

Yönetim değiĢti Kurumun görüĢü mü değiĢir? Böyle bir Ģey mümkün müdür? Hani devlette devamlılık 

esastı? Hani devlet… Yatırımlarda esas olmadığını biliyorum, devamlılık olmadığını görüyorum. Kör 

topal yürüyen bir yatırım sistemi vardı o da allak bullak oldu ayrı mesele de, bari verdiğiniz kararların, 

altına imza attığınız protokollerin arkasında durun arkadaĢlar, Sayın BaĢkan. Sonra çıkıp 1/100.000’liği 

Bakanlık yapıyor, kafasına göre yapıyor 1/25000’liği biz bunlara uygun yapmayacağız demenin hiçbir 

anlamı yok. Bu Ģehir, evet plansız bir Ģehir, bu Ģehir plansız bir Ģehir olmasaydı öyle sağınıza solunuza 

baktığınızda Ģehrin her noktasında bu kadar çarpık bir kent olmazdı. Türkiye’nin en çarpık kenti, 

yapılaĢma açısından. Depremsel açıdan da bakıldığında Türkiye’nin en tehlikeli Ģehirlerinden bir tanesi, 

bu da bir gerçek. Planlı bir Ģehir olsaydı bu Ģehir Kıymetli ArkadaĢlar, haldır huldur “K” sınırlarını 

belirlemezdik, haldır huldur buradan gelip emsal artıĢları tartıĢmalarını yapmazdık, bunların hiçbirini 

yaĢamazdık, demek ki plansız bir Ģehir. Planlama Dairesi’nin çok çalıĢıyor olması ya da Ġmar 

Komisyonu’nun Yasanın kendisine vermiĢ olduğu 10 Komisyon Toplantısını ayda tamamlıyor olması, bu 

Ģehrin planlı olduğu anlamına gelmez. Bu Ģehirde 1/5000’lik Planlarda problem var mı? Var. Bu Ģehirde 

1/25000’lik  Planlarda problem var mı? Var. Bu Ģehrin 1/25000’lik, 1/100.000’lik plan uyuĢmazlığı söz 

konusu mu? Evet, söz konusu. Biz bunu söylüyoruz, bunu ortadan kaldıralım diyoruz ve iyi niyetle 

söylüyoruz biz bunu. Bir kararı sonrasında düzelttiniz mi? Defalarca düzelttiniz, defalarca düzelttiniz ama 

siz bir niyet okuması yaparsanız, çıkıp biz bu kararı bu Ģekilde verirsek, AK Parti Grubu, Muhalefet 

Grubu çıkıp bizi bu Ģekilde eleĢtirecek diye bir niyet okuması yaparsanız, daha dün önümüze gelen 

ÇeĢme’nin kördüğüm olmuĢ bir sorunun ÇeĢme Belediyesi tarafından ve ÇeĢme Meclis Üyeleri 

tarafından çözüm üretmek için önümüze getirildiğinde orada da ne yaparsınız? Niyet okuması yapmıĢ 

olursunuz ve sorun çözülmez ve sorunlar çözülmez. Bunu her zaman söylüyorum… Geçenlerde 

Balçova’da bir kentsel dönüĢümden üç katlı bir bina vatandaĢ yıktı, yenisini yapacak. 80 metrekare. 

“ĠnĢaatın maliyeti ne kadar?” diye sordum, 1-2 milyon civarında, kendi binası. “Arsanın maliyeti ne 

kadar? Bu arsayı satın alsak ne kadar?” dedim. “6 milyon” dedi. Arsa üretmeyen bir Belediye var Ģu anda 

arkadaĢlar. Siz arsa diyince meseleye rantsal açıdan yaklaĢıyorsunuz. Ama bu insanlar Ģu anda Ġzmir’de, 

asgari düzeyde Ģehircilik hizmetleri alamıyorlar, alamıyorlar. Bunun temel sebebi de bu Ģehrin plansız 

olması. Bu kadar net. “Bu Ģehri planlı hâle getirin, planlı hâle getirelim.” diyoruz. Ama meseleye farklı 

açıdan yaklaĢırsanız, meseleyi politize ederseniz, meseleyi siyasal düzleme çekerseniz, bunu Bakanlık 

yaptı, bunu Belediye yaptı, bunu falanca Belediye yaptı, o yüzden olmayacak, bunu filanca Belediye yaptı 

o yüzden olacak mantığı ile yaklaĢırsanız bu Ģehre ve bu Ģehirlilere hizmet edemezsiniz, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. (10 dakika 13 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederiz Sayın HIZAL. (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Bir dakika... Önce Değerli ArkadaĢlar, Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonu BaĢkanımıza bir söz vereceğim. Zamanımız var, vaktimiz var. Sayın Ġmar 

Komisyonu BaĢkanımıza mikrofonu verir misiniz lütfen? Buyurun Sayın Ġrfan Bey. 

ĠRFAN ÖNAL: Sayın BaĢkan’ım, Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. ArkadaĢlarla 

aramızdaki bence durum Ģu; plandan biz neyi anlıyoruz? Sürekli her Meclis’te bu kent plansız denerek 

neyi kast ediyorsunuz? Plandan kasıt eğer ki her yerin imara açılmasıysa, doğrudur BaĢkan’ım. Biz bu 

noktada, bu kenti Ģu haliyle imara ve imar rantına talan ettirmiyoruz... (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Evet, bu böyle. Tarım alanındaki bir yerden konu 

nasıl buraya geliyor BaĢkan’ım? AnlamıĢ da değilim. 1/25000’likte tarımda duran bir yerin 1/100.000’lik 

lekede konuta açılmasıyla ilgili bir uyuĢmazlık olduğunu söylüyorlar. Evet, 1/100.000’lik Planın orada 

konut olamayacağı görüĢündeyiz, 1/25000’liğimizi de buna göre yapmıĢız ve bu sebeple 1/25000’likteki 

Tarım Planı’nı biz sürdürüyoruz. 6 ay önce biz bu dosyayı reddetmiĢtik, az önce bahsettiğimiz sebeplerle. 
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Etrafında daha yapılaĢmalar yok, alanın %90’nı boĢ. Yeni yerin imara açılmasıyla ilgili yeni bir öneri 

gelmiĢ. Evet, biz bunu reddetmiĢtik, bir daha reddettik. Komisyonda da beraberdik. Planlarla ilgili de 

Ġzmir’in %100’ünün 1/25000’lik Planları mevcut. 1/25000’lik Planlarla %100’ü planlı Ġzmir. 

1/25000’likle 1/100.000’lik arasında uyuĢmazlık taĢıyan 104 noktayla ilgili arkadaĢımız az önce bir Ģeyler 

söyledi, bir mutabakat olduğunu söyledi. Mutabakatın özeti Ģu; biz bir plan notunun değiĢikliğiyle 

yaklaĢık 70 konunun zaten hükümsüz kaldığını söylüyoruz. Geriye kalan 34 konu yaklaĢık 

uyuĢmadığımız noktaların da Bakanlık eliyle değiĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢiz. Mutabakatın 

detaylarında bunlar var. Bakanlık değiĢtirdi mi? Hayır değiĢtirmedi. Oraları kaldırmasına yani imara 

açılan yerleri kaldırıp, tekrar tarım yapacağına daha da yeni yerler ekleyerek geldi. ġimdi mutabakatı 

bozan kim? (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi mi, Bakanlık mı? Sayın BaĢkan’ım, dönüp bunlara baktıklarında aslında yine 

sözünü tutmayanın, bu verilen sözleri yerine getirmeyenin, BüyükĢehir Belediyesi olmadığını Bakanlık 

olduğunu bir kere daha göreceklerdir. DönüĢümden bahsediyorlar. ArkadaĢlar eğer samimiysek 

dönüĢümün önündeki bir engel de yeni alanların imara açılmasıdır. Yani bizler yeni alanları imara 

açacağımıza mevcut eski yapı stoğumuzu dönüĢtürmemiz gerekiyor. DönüĢtürürken de BüyükĢehir 

Belediyesi birçok ilçeden gelen revizyon planlarıyla ilgili kendi Bürokrasimiz canhıraĢ gece-gündüz 

çalıĢıyorlar, buna siz de Ģahitsiniz. Yani dönüĢümle ilgili revizyon planları hızla yapılıyor ve hızla da 

çalıĢılarak olabildiğince değiĢikliklerle ya da mevcut halleriyle geçiriliyor BaĢkan’ım ilçelerle ilgili. 

ġimdi dönüĢüm sadece BüyükĢehir’in plan yaparak ya da belli ilave emsaller getirerek olacak, yapılacak 

bir iĢ de değil. Yıllardır… Evet bir 1999 Depremi yaĢadık. Yakın zamanda Ġzmir’de de bir deprem 

felaketi oldu. DönüĢüm sadece BüyükĢehir eliyle planlar yapılarak olmaz BaĢkan’ım. DönüĢüm 

noktasında bizi bu kadar eleĢtirenler maalesef Merkezi Hükümet’te iktidarlar. 20 yıldır deprem vergileri 

toplandı, dönüĢüm noktasında en azından maddi bir destek olma noktasında Merkezi Hükümet’ten de bir 

adım beklerdik. Yani bizler yine plan eliyle revizyonlarımızı yapıyoruz ama dönüĢüm noktasında 

arkadaĢlarımızdan da Merkezi Hükümet’ten de, Devlet’ten de belli adımlar bekliyoruz. Yine konumuza 

dönecek olursak, Ġzmir’in 1/25000, 1/5000 ve 1/1000’lik Planları mevcut. Ġzmir’in 1/25000’lik bütün 

planları… Kentin %100’ünün 1/25000’likleri var. ArkadaĢların plansız dediği Ģey, sadece anlayıĢ farkı. 

Biz 1/25000’likte tarım gördüğümüz yeri tarım olarak sürdürme kararlılığımızı plansızlık olarak 

görüyorlar çünkü oranın 1/100.000’likte konut olması gerektiğini Bakanlık Ankara’da onaylamıĢ.                       

Bu kentte yaĢayan bizleriz. Ankara eliyle 1/100.000’lik Planlarda efendim leke, konut lekesiymiĢ. 

1/100.000’likte arkadaĢlarımız bu teknik detayı bilmeyenler için Ģunu da belirtmek isterim; 1 santim 1000 

metre yani 1/100.000’lik lekedeki 1 santimlik bir leke 1000 metreye denk geliyor, 1 kilometrelik alanı 

kapsıyor. ArkadaĢlar, o 1 santimlik olay üzerinden mi biz bu kenti evet 1 santim taĢmıĢ, 2 santim taĢmıĢ, 

2000 metre 3000 metre Ġzmir’in hâlen tarım olarak kullanılan alanlarını konuta dönüĢtürmekle ilgili bir 

ayrıĢmamız var, bu noktada Sayın BaĢkan’ım, biz bu görüĢümüzü ve ilkemiz doğrultusunda 

kararlılığımızı sürdürüyoruz, Ġzmir’in plansızlık diye bir durumu yok. Sadece plan anlayıĢı arasındaki 

uyuĢmazlığımız var, biz kendi ısrarımızı da sürdürüyoruz bu noktada, iyi günler. (4 dakika 44 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu BaĢkanımıza da teĢekkür 

ederim. Sayın BOZTEPE buyurun.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, aslında konuĢmamı çok kısa da bitirdim ve hak da verdim dedim ki; 

sanırım Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili ve Grup Sözcüsü anlayamadı. “Haklılar” dedim. 

Cumhuriyet Halk Partisi verdiği kararın arkasında duruyor, biz de verdiğimiz kararın arkasında 

duruyoruz. Yani 7-8 ay öncesi. Ben konuĢmamı orada bitirdim, bu yerle ilgili. Ve bu yerde hem Dikili 

Meclis Üyemiz, hem de ben söyledim. Bakın Sayın BaĢkan’ım, eğer ki zoomlarsanız Ģu, Ģu alan yani 

sağında solunda Ģu villaları görüyor musunuz? Her taraf… (Salondan ses kayıtlarında 

anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Lütfen, bir Ģey… ġurayı bir gösterelim de… 

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

(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) Ve parseli de tıkladığın 

zaman üstünde arsa yazıyor. Bakın Değerli ArkadaĢlar, bakın… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun.  
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HÜSNÜ BOZTEPE: Sayın BaĢkan, yine baĢka bir Ģey… Mademki zamanımız var. Plan notları, bakın 

plan notları, ne yazıyor? Ġzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Plan Notu Ġlavesi ve 

DeğiĢiklik önerisi. ġimdi ben çıkıp da burada bu plan notunu tek tek okursam olmaz. Çünkü plan notu 

yok içinde, benim söylediğim o. Plan notları ne yapar?  Kural, kaide koyar, ne yapılacağını, nasıl 

yapılacağını ve neler yapılamayacağını tarif eder. Bana birisi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

BaĢkan Vekili’nden rica ediyorum, kalksın burada ne anladığını bize anlatsın. Değerli ArkadaĢlar, ben 

açık sözlü birisiyim ve biz bunu konuĢurken Ġmar Komisyonu’ndaki hiçbir arkadaĢımız da bir Ģey 

anlamadı. Çünkü içinde bir Ģey yok ki anlayalım, plan notu olsa anlayacağız, bir kural koysa, bir kaide 

koysa eyvallah diyeceğiz ve karĢı çıkacağız. Fakat biz Ģöyle bir Ģey düĢündük dedik ki; “Bu herhalde Ģu 

an önceden, bunu bir getirip bu kenti ilk önce alıĢtırıp ve kentin birçok bölgesinde çok büyük Ġlçe 

Belediyeleri’nin bazı büyük yerleri olan yerleri, oralardaki tarım alanlarının hepsini bir Ģekilde imara 

açmanın yollarını arayacaklardır.” diye aklımızın bir tarafından geçti. Ben bu böyle bir Ģeydir 

demiyorum. Çünkü bu gelen plan notunda bir Ģey yok. Ġsterseniz 2 sayfalık bir Ģey, çıkıp Ģurada tek tek 

okuyayım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Gerek yok. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben hepinizin vicdanına soruyorum. Pazartesi günü burada bir sunum yapıldı. 

Birisi çıksın bana desin ki; çıksın burada o gün sunumu yapan Daire BaĢkanı çıksın anlatsın bize ve Ģu 

Ģekilde de bunlarda bu kentin birçok noktasında konuĢuluyor. Benim demin söylediğim bir Ģey. Sadece 

kendim için değil, Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekili. Deniliyor ki; zaten Ġmar 

Komisyonu’ndaki arkadaĢlar bir Ģey anlamasınlar diye… Yani bakın bizim Ġmar Komisyonu’nda 3 tane 

hukukçu arkadaĢımız var, bu iĢi bilen yine plancı arkadaĢımız var, mimar arkadaĢımız var, bu kenti çok 

iyi tanıyan arkadaĢlar var. Hepsinden öte arkadaĢlar, ben bu kenti çok iyi bilen bir kardeĢiniz,varım. Açık 

yüreklilikle soruyorum; eğer ki bir Ģeyi anlamazsam, demin de söyledim en az 10 kiĢiye, 20 kiĢiye bu iĢi 

bilene sorarım. Bakan’ına sordum arkadaĢlar, yolladım bu plan notlarını hem Tarım Bakanı, hem Çevre 

Bakanı’na sordum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet.  

HÜSNÜ BOZTEPE: “Ne anlıyorsunuz burada?” diye sordum. “Bizim anlayamadığımız ne var? Bunun 

altında gizli, saklı ne var?” diye sorduk. Dediler ki; “Biz bir Ģey anlamadık.” Yani eğer ki, Murat Bey 

anlamıĢ ise Murat Bey’den rica ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkanı’ndan rica ediyorum, 

çıksın ne olursa anlatsın burada.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Anladığını bize anlatsın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki Sayın BOZTEPE. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Ama buradaki konuların üzerinde konuĢacak. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Bunların dıĢına çıkmadan ne anladığını anlatıp bize söyleyecek. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Ve burada çok da kendisine kırıldım. Bu Ģekilde… (Salondan ses kayıtlarında 

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

HÜSNÜ BOZTEPE: Ben çok, çok ileri zekâlı birisiyim Murat’çığım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki.  

HÜSNÜ BOZTEPE: Gerçekten bak. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: O yüzden, o yüzden… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Plan notlarının ne olduğunu isterseniz girin bakın, ben merak ediyorum hâlâ. Zaten 

bu konuyla ilgili de söyledim, size de hak verdim. 7 ay önce verdiğiniz kararın arkasında tabii ki 

duracaksınız.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: SöylemiĢtiniz zaten. 

HÜSNÜ BOZTEPE: DemiĢtik bunu BaĢkan’ım… 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Doğru. 

HÜSNÜ BOZTEPE: ArkadaĢlarımız niye bunu söylüyorlar?  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, sorarız Ģimdi. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Zaten ben bunu 2 senedir söyledim ve biz de verdiğimiz kararın da arkasında 

durduk. Siz peki o gün “Hayır” deseydiniz ben Ģüphe ederdim belki sizden. Değerli ArkadaĢlar, hepinizi 

sevgiyle selamlıyorum.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE teĢekkür ederiz. 

HÜSNÜ BOZTEPE: Bu Ramazan günü son günümüzde de çok tatsız olmadan bitirmek istiyorum, 

hepinizi sevgiyle selamlıyorum. (4 dakika 39 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın BOZTEPE teĢekkür ederiz sağ olun. Sayın KÖKKILINÇ 

buyurun, söz istemiĢtiniz.  

NĠLAY KÖKKILINÇ: ġimdi Sayın BaĢkan’ım, buradaki Önergede 1/100.000’lik Planı yapan Tarım 

ve… Çevre Bakanlığı. 1/25000’lik Planı yapan da Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi. Burada her ne kadar 

arkadaĢlarımız, Meclis Üyelerimiz, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’nin imzalamıĢ olduğu bir tutanaktan, bir 

Protokol’den bahsetseler de burada taahhüdünü yerine getirmeyen Protokole uymayan taraf maalesef 

Merkezi Ġdare, Bakanlık… Protokol veya tutanaktaki taahhütlerine uymadıkları için de Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi 1/100.000’lik Plana karĢı açmıĢ olduğu davadan vazgeçmedi. Üstelik bu davada bilirkiĢi 

incelemesi yapılmıĢ, keĢif yapılmıĢ, yerinde incelenmiĢ ve buranın yeni imara açılmaması gerektiği 

konusunda bilirkiĢiler rapor vermiĢler, bunlar da ġehir plancıları. ġehircilik Ġlkeleri Esasları 

doğrultusunda çalıĢmıĢlar. Burada aynı zamanda orman tescilli alanlar da var. Dolayısıyla 

arkadaĢlarımızın göstermiĢ olduğu fotoğraflara baktığımızda bile yeĢil alanların çok daha fazla olduğunu 

görüyoruz. ġimdi orada bir yapılaĢma var ise o yapılaĢmanın neyle, nasıl yapıldığını da araĢtırmak lazım. 

ĠnĢaat ruhsatlarının olması lazım, yapı kullanma izinlerinin olması lazım. Dolayısıyla burada biz…             

Açık bir dava var, bir yargı konusu var. 1/100.000’likte burası konut, ticaret ve turizm alanı olarak 

gösterilirken 1/25000 de tarım alanı. Yargı dosyası sonlanmadan burada herhangi bir tasarruf yapılamaz. 

Bir kere bunu öncelikle söyleyelim. Dikili Meclis Üyemizden sonra ben söz almadım AK Parti Grup 

BaĢkan Vekilimiz, Nilay Hanım her seferinde yerinden yönetimi savunur… Yerelden siyasetin yapılması 

gerektiğini evet söylüyorum, hep de söyleyeceğim bunu. Ama Ģu önemli 1/1000’lik Planla 1/25000’lik 

Plan arasında bir çeliĢki varsa ve arada 1/5000’lik Plan da yoksa uygulanması gereken plan 

1/25000’liktir, 1/1000’lik Plan değildir. Yine de Dikili Meclis Üyemizin söylediği gibi bahsettiği 

konularda Daire BaĢkanlığımız, Genel Sekreter Yardımcılığımız bu alanda çalıĢan, yine bir çalıĢma 

yapılabilir. Eğer burada mağduriyetler varsa ne Ģekilde çözüleceği konusunda yine bir çalıĢma yapılabilir, 

çözüm üretilebilir, bu da ayrı bir konu. Ben baĢka bir Ģey söylemek istiyorum aslında Agroturizm,           

Ekoturizm bu konu Ġmar Komisyonu’nda ve çoklu Komisyon Toplantılarında anlatılırken bu anlatıma ben 

de katıldım, bu plan notlarına ben de baktım. ArkadaĢlarımız da Komisyonda hep beraber buna oybirliği 

vermiĢler. Yani anlamadan bir Komisyon Raporu’na nasıl oybirliği verilir? Ben bunu Ģimdi anlamıyorum 

yani bunu çok açık ve net bir Ģekilde söyleyeyim. Burada yapılan bir Meclis Kararı. Planlar zaten Meclis 

Kararı’yla yapılır, plan notları da Meclis Kararı’yla gelir. Agroturizm ve Ekoturizm kırsal mahalle 

niteliğindeki yerlerde turizme imkân verilmesini sağlayan bir vizyoner çalıĢmadır. Bu da aslında 

Türkiye’ye örnek olacak bir çalıĢmadır ve Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER ve Daire 

BaĢkanlığımız bu konu üzerinde 1 yıldır çalıĢmaktalar. Detayları zaten yine Meclisimize gelecek. Turizm 

alanlarında yani tarım turizmi alanındaki yapılaĢma koĢulları belirlenecek, o zaman da gene Komisyonlar 

bu konuyu değerlendirip gene tartıĢacaklar. Bu sebeple bence kifayet-i müzakeredir diyorum, konu 

yeterince aydınlandı. Komisyondan geldiği Ģekliyle oylansın. (3 dakika 44 saniye) 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan çok kısa. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun Sayın HIZAL. 

ÖZGÜR HIZAL: ġimdi bu konuya iliĢkin olarak bir Mahkeme Kararı’ndan bahsetti Nilay Hanım ama. 

Ben aynı zamanda bir Ġmar Komisyonu Üyesiyim. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Mahkeme Kararı değil, dava dosyası. 

ÖZGÜR HIZAL: Pardon, dava dosyasından bahsetti. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Evet. 
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ÖZGÜR HIZAL: Düzeltiyorum, BilirkiĢi Raporu’ndan bahsettiniz daha doğrusu. Ben buna iliĢkin olarak 

Ģey görmedim, bir BilirkiĢi Raporu görmedim bu dosyada. Kurum görüĢleri vardı, Kurum görüĢleri 

doğrultusunda biz AK Parti Grubu Meclis Üyeleri olarak bir karar verildi. Ama maalesef ki, Cumhuriyet 

Halk Partisi Meclis Üyesi ArkadaĢlar Kurum görüĢlerini bir kenara bırakarak, dediğim gibi objektif 

kriterlere göre değil, subjektif kriterler doğrultusunda kendi düĢüncelerine göre karar verdiler. Dolayısıyla 

bir dava dosyası var ise ve bir BilirkiĢi Raporu var ise bunları kendilerinden rica ediyorum ve her 

Mecliste not alacağım, her Mecliste bunu isteyeceğim, bunu soracağım. Bir BilirkiĢi Raporu var mı? 

Çünkü çok defa bir BilirkiĢi Raporu benim karĢıma Mahkeme Kararı diye getirildiğini hatırlıyorum.             

Yani Komisyonda BilirkiĢi Raporlarını çok defa önüme Mahkeme Kararı diye getirdiler. Dolayısıyla, 

“Olsaydı herhalde gelirdi” diye düĢünüyorum. ġimdi biz tabii Bürokrat ArkadaĢlarla elbette ki çalıĢma 

tempolarına, çalıĢma düzenlerine Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi’ndeki performanslarıyla alakalı asla ama 

asla olumsuz bir Ģey söylemiyoruz. Bizim itirazımız, siz siyasilerin almıĢ olduğu siyasi kararlar yönünde. 

Yoksa elbette ki Bürokratlar, Bürokrat ArkadaĢlarımız, Plancılarımız, Mühendislerimiz, ÇalıĢanlarımız 

ellerinden geleni yapıyorlar ama sonuç itibarıyla burada siyasi bir erk var ve bu siyasi erk birtakım siyasi 

kararlar veriyor, burada olduğu gibi, burada olduğu gibi ya da buna benzer meselelerde olduğu gibi. 

Dolayısıyla o siyasi erkin vermiĢ olduğu siyasi kararları eleĢtiriyoruz biz. Buna benzer onlarca karar 

geçirdiniz ama buraya geldiniz “Olmaz” dediniz. Çok mesele… Spesifik olarak burası değil, mesele 

ilkesel olarak meseleye bakıĢınız, benim eleĢtirim bu.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

ÖZGÜR HIZAL: Hüsnü Bey’in bahsettiği mesele konu; evet oybirliğiyle geçirdik, iyi niyetle 

oybirliğiyle geçirdik anlamadığımızdan değil, onu da söyleyeyim arkadaĢlar. Ġyi niyetle oybirliğiyle 

geçirdik “Detayı gelecek” dendi, detayını bekliyoruz elbette ki. Anlamadığımızdan değil, anlamadığımız 

bir Ģeyi burada çatır çatır konuĢuruz, anlarız bizim anladığımızı da size anlatırız. Sizin de anlamanızı 

sağlarız, o konuda hiç endiĢeniz olmasın.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, peki teĢekkür… 

ÖZGÜR HIZAL: Sayın BaĢkan, Ģimdi, Ģimdi… Bu kadar detaylı bir konu 1 yıldır çalıĢılan bir konu,            

1 yıldır Sayın BaĢkanın ve Sayın Daire BaĢkanının birlikte çalıĢtığını söylediğiniz bir konuyu 

Komisyonun son toplantısında 3 kiĢiyle toplanarak karar alınması ne kadar doğru? Ne kadar doğru? 

Doğru mu? Sayın Daire BaĢkanı geldi burada bir emek sarf etti, açıklama yaptığında bile kimse dinlemedi 

bunu. Görüntüleri izleyelim, görüntüleri izleyelim, samimiyet bu iĢte arkadaĢlar, samimiyet bu. Hüsnü 

Bey, burada kötü niyetle bir Ģey söylemedi. Belki iyi niyetli bir Ģey yapıyorsunuz, belki güzel bir Ģey 

yapıyorsunuz, belki tüm Türkiye'ye örnek olacak bir yaklaĢım tarzıyla bir çalıĢma yapıyorsunuz ama 

bunu da böyle suistimal etmeyelim arkadaĢlar, teĢekkür ediyorum. (3 dakika 32 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederiz. Sayın AYDIN buyurun. Değerli ArkadaĢlar, 

Sayın Grup BaĢkan Vekilini dinleyelim, buyurun Sayın…  

MURAT AYDIN: Sayın BaĢkan’ım… Ben anladığınızı biliyorum, anlayarak oy verdiğinizi de 

biliyorum, Hüsnü Bey’in anlamadım dediği için bu sözü söyledim, yoksa anlamadan sizin Grubunuzun 

bir Ģeye evet diyeceğini düĢünmüyorum. Bu Meclis’teki hiçbir Meclis Üyesi anlamadığı bir konuda evet 

oyu vermez. Anladınız ki evet oyu verdiniz, onu anlatmaya çalıĢıyorum. ġimdi, çok teknik olacak ama iki 

tane Ģey söyleyeyim. Birincisi; Bakanlıkta Protokol, Protokol dedikleri Ģey Toplantı Tutanağıdır. 

Meclis’in yerine Protokolü… Bürokratlar bir Protokol yapmaz. Protokol, Meclis’ten geçer bu iĢin hukuki 

yönü.  Diğeri; arsa vasfından bahsediyor Sayın BOZTEPE, doğrudur. Ama bu yerin arsa vasfı olmasının 

sebebi kadastro uygulamasından dolayıdır. Kadastro uygulaması sonrasında arsa olarak belirlendiği 

için… Tarım Bakanı… (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve sözler.) 

Ġzin verin anlatayım efendim…(Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)  Tamam efendim izin verin. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, lütfen buyurun. 

MURAT AYDIN: 5403 sayılı Yasa kapsamında olmadığına dair Tarım’ın görüĢü var. Yani Tarım bu 

Yasa kapsamında olmadığı için ben bu konuda lehe, aleyhe bir değerlendirme yapmam diye bir görüĢ 

vermiĢ. Ama Sayın HIZAL’ın dediği doğru, burada atıĢtığımız konu bu yer değil aslında. BakıĢ açımız. 

Dün de söylendi sizinle bizim aramızda kocaman bir fark var Ceza’nın Ģarkısındaki gibi, kocaman bir 
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fark var. Bizim hayata bakıĢımız da sizin hayata bakıĢımız arasında, bizim Ģehircilik anlayıĢımızla sizin 

Ģehircilik anlayıĢınız arasında, bizim yatırım anlayıĢımızla sizin yatırım anlayıĢınız arasında kocaman bir 

fark var. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz zaten ve o yüzden zaten siz AK Partisi’niz ve o yüzden 

siz ranta yatırım diye iddialı, ĢaĢaalı yatırımlara bu halkın bütçesinden para ayırarak yatırım yaparsınız. 

Geçmediğimiz köprülere para verirsiniz, o yüzden böyle, o yüzden aramızda büyük fark var, yine aynı 

Ģeyi söylüyoruz tabii ki, bunu söylemeye devam edeceğiz, bu milletin parasını nereye harcadığınızı 

sormaya devam edeceğiz, bunu yapacağız. Buradaki meselenin ne olduğunu bir kere daha özetleyelim. 

Burada hiç kimsenin bir Ģeyi anlamama durumu yok, herkes her Ģeyi gayet iyi anlıyor. ġehircilik anlayıĢı 

konusundaki yaklaĢım biçiminizi anlıyoruz hepimiz. Bizim Ģehircilik anlayıĢımızla, sizin Ģehircilik 

anlayıĢınız arasındaki farkı da anlıyoruz, her defasında aynı Ģey. Biz burada bir Ģeyi konuĢuyoruz. Ġyi ama 

Ģurada ne yaptınız? Ġyi ama burada ne yaptınız? Tamam peki, biz de baĢlayalım aynı tartıĢmayı yapmaya. 

Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri burada konuĢtuğumuz Ģey, bir yerin imara açılıp açılmamasına 

iliĢkin değerlendirmedir. Elbette Kurumlardan gelen görüĢler teknik bir değerlendirme yaparlar ama 

nihayetinde Ģehrin ne Ģekilde geliĢeceğini Ģehrin seçilmiĢ yöneticileri ve bu Meclis karar verir. O yüzden 

eğer teknik görüĢlerde sorun olsa zaten burada bir tartıĢma konusu olmaz, yerindelik tartıĢmasını 

yapıyoruz. Tekrar söylüyorum kendileri bu yerindeliği gerekli görebilirler, biz gerekli görmediğimizi 

söyleriz, onlar neden gerekli gördüğünü söylerler. O yüzden bu meseleyi, bu zeminde tartıĢıyoruz, 

hepinize saygılar sunarım. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, tabii bu tartıĢmaların hepsi 

son derece verimli ve faydalı bu kent için. Sonuçta Ġzmir’i konuĢuyoruz ve Ġzmir’in, daha iyi bir Ģehircilik 

anlayıĢıyla yeniden hakikaten dirençli ve geleceğe güvenle bakan ve dünya kenti olması için aslında imar 

planları ve imar mevzuatı ve imarla ilgili yapılacak çalıĢmalarda fikir beyan ediyor buradaki arkadaĢlar. 

Her partideki arkadaĢımız, Meclis Üyelerimiz, bu iyi bir Ģeydir. ġimdi konuĢtuğumuz konu aslında 

multidisipliner bir konu. Yani sadece, sadece Merkezi Ġdarenin, Hükümet’in, Ankara’nın aldığı 

1/100.000’lik bir Plan Kararıyla çözülebilecek bir mevzu değil. Silsile yoluyla aĢağıya inerek 

1/25000’likler, 1/5000’likler, 1/1000’likler yani BüyükĢehir Belediyesi’nin hatta Ġlçe Belediyesi’nin de 

içinde olduğu ve birbirleri ile koordineli Ģekilde çalıĢarak… Niye uyum aranıyor planlar arasında? Uyum 

niçin aranıyor? ĠĢte bu konsensüs için aranıyor. Dolayısıyla hani biraz daha makro tepeden bakarak 

baktığımızda aslında o büyük toplumsal mutabakata bu Ģehrin ihtiyacı olduğu çok açıktır. Çünkü bu Ģehir 

Merkezi Hükümet ile Yerel Yönetim ile Ġlçe Belediyeleri ile birlikte yeniden planlanacak ve birlikte 

yeniden organize olacak ve Ģehircilik anlayıĢıyla verilecek olan imar değiĢiklikleri haklarıyla...                 

Depreme de dayanıklı, sele de dayanıklı, her türlü felaketlere de dayanıklı bir kent haline gelecek.                   

Bu hepimizin istediği bir Ģeydir. Onun için bu yapılan tartıĢmaların çok anlamlı olduğunu düĢünüyorum. 

Son derece önemli tartıĢmalar olmuĢtur, kayıt düĢülmüĢtür Ġzmir halkı da bizi buradan takip etmektedir. 

O açıdan her birinize çok teĢekkür ediyorum. ġimdi de 1 no’lu Komisyon Raporunun Komisyondan 

geldiği Ģekliyle Meclisimizin oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Komisyondan geldiği 

Ģekliyle oyçokluğu ile kabul edilmiĢtir. Evet, Ģimdi 2. maddeye geçiyorum, buyurun Sayın KÖKKILINÇ. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 2. maddede Komisyondan oybirliğiyle uygun görülmüĢ 

Komisyonlarından ancak bu konuda Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu BaĢkanımız Hakan Bey söz 

almak ister.   

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Hakan Bey buyurun. 

HAKAN BARÇIN: TeĢekkürler BaĢkan’ım. Bu hararetin üstüne denizden konuĢmak belki biraz 

ferahlatır bizi diye düĢünüyorum. ġimdi bu Önerge yeni kurduğumuz Müdürlüğümüzün Yönergesi 

hakkında yazılmıĢ bir rapor, oybirliğiyle geçti. BaĢkan’ımızın, bu “BaĢka bir Tarım Mümkün” anlayıĢıyla 

yola çıkıp, 2 yıl yaklaĢık 2 yıl dolmak üzere… BaĢladığımız… Deniz ve Kıyı Alanları Daire BaĢkanlığı 

ile ilgili giriĢimiz, ki o bir Ģekilde mevzuata ve norm kadro kurallarına uymadığı için onu baĢaramamıĢtık. 

Daha sonra Ģu an BaĢkanlığını yaptığım Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu ve nihayetinde de Deniz 

Koruma ġube Müdürlüğü kurulmasıyla sonuçlandı. Bunun hikâyesini anlatmak lazım çünkü önemli bir 

hikâyesi olduğunu düĢünüyorum. BaĢta bu çalıĢmaların önünü açan, teĢvik eden bizi yüreklendiren Sayın 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Tunç SOYER baĢta olmak üzere, Daire BaĢkanıyken bizle birlikte 

çalıĢmaya baĢlayan daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı olduğunda da bu çalıĢmalara ve bize bu 
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katkıları vermeye devam eden Sayın Genel Sekreter Yardımcımız ġükran NURLU ve bizim Deniz ve 

Kıyı Alanları Komisyonu ve tüm Meclis Üyelerimize de ayrıca çok çok teĢekkür ederim. ġimdi hikâye, 

bu kısmıyla bitmiyor, daha sonra Ģöyle devam ediyor. Deniz Koruma ġube Müdürlüğü kurulduktan 

sonra… Sanıyorum yaklaĢık 4 ay oldu Yönerge ÇalıĢma Usul ve Esaslarının görev, yetki ve 

sorumluluklarının faaliyet alanlarının tanımlamak amacıyla Komisyonumuzun bir Önergesi oluyor ve bu 

Önergede; Ģöyle tek tek adlarını söylemek istiyorum bizim Meclis Üyelerimizin, Komisyondaki Meclis 

Üyelerimizle birlikte. ġöyle bir çalıĢma grubu oluĢturuluyor; 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri 

Teknoloji Enstitüsü, Ege Su Ürünleri Fakültesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kâtip Çelebi 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Hocalarımız, Ġzmir Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ġzmir Tarım 

Orman Ġl Müdürlüğü, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġklim DeğiĢikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi 

BaĢkanlığı, Ġzmir Tarım Daire BaĢkanlığı ve Hukuk MüĢavirliği yine Ġzmir BüyükĢehir Belediyemizin ve 

Ankara’dan Su Altı AraĢtırma Derneği, Akdeniz Koruma Derneği, Doğa Derneği, Foça Su Ürünleri 

Kooperatifi, Foça Liman BaĢkanlığı. Tüm bu bileĢenlerle birlikte yaklaĢık 4 ay bir çalıĢma yaptık ve 

sonunda bugün oylayacağımız oybirliği ile de geçmesini temenni ettiğim Raporu hazırladık. Bu Ģeffaf, 

demokratik bir anlayıĢla konunun tüm bileĢenleri bilim çevreleri, sektörün temsilcilerini, Kamu 

Kurumlarını bir araya getirerek ihtiyacı tam tanımlayarak, bu Yönergeyi Rapor halinde sunduk. Bu 

Müdürlük kurulurken birkaç ilk’e imza atıldı. Ġlki; konu ile ilgili tüm bileĢenlerin, katılımını sağlamak 

gerçek bir ortak akıl sağlamak. Diğeri; denizlerimize kıyı alanlarımıza, balığımıza, balıkçımıza sahip 

çıkan bir Yerel Yönetimin birleĢtirici bir araya getirici bir Ģekilde elini taĢın altına koyması. Bir diğeri de 

bu deniz ve kıyılardaki biyolojik çeĢitliliğin yaĢamsal önemdeki sosyal ve ekonomik değerlerin 

korunması için alınan bu sorumluluk, umut ediyoruz ki, bu da bizim tüm ülkemize bir örnek teĢkil eder. 

Hatta bir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama erkine bir örnek teĢkil eder diye umuyoruz. BaĢka altı 

çizilmesi gereken eğer bu Ģekilde bizim Daire BaĢkanlığımız da, BüyükĢehrimizde kabul ederse bu 

Raporu… Raporun sonucunda dikkatlerinizi çekmek istediğim husus da, bu kurduğumuz diyelim ki adı 

DanıĢma Kurulu olsun öyle bir Ģey tanımlamadık ama bu STK'lar, bilim adamları ve sektörün tüm 

bileĢenleri ile birlikte sürdürmeyi taahhüt ediyor. Yani bu müdürlük yine bu Ģekilde çalıĢmayı sürdürmeyi 

taahhüt ediyor. Bunun da çok önemli olduğunu düĢünüyorum, yolu açık olsun, tüm emeği geçen herkese 

de ayrıca çok çok teĢekkür ediyorum, sağ olun.  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim Hakan Bey. Evet, 2 no’lu Komisyon Raporunun 

Komisyonlardan geldiği Ģekilde Meclisimizin oylarına sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiĢtir, 3? 

NĠLAY KÖKKILINÇ: Sayın BaĢkan’ım, 3 ten itibaren en son 60. madde dâhil Komisyonlarından 

oybirliği ile geçmiĢ, Komisyonlardan geldiği Ģekliyle oylansın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 3 ve… 3 dâhil 60. 

NĠLAY KÖKKILINÇ: 63 dâhil. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: 63 dâhil. BaĢka bir görüĢ var mı? Sayın HIZAL? Sayın ġAHĠN? Sayın 

SARI? Değerli Meclis Üyeleri 3’ten baĢlayarak, 63 dâhil Tüm Önergelerimiz Komisyonlarından oybirliği 

ile gelmiĢtir. 3 dâhil 63 dâhil tüm Komisyon Raporlarının Komisyonlarından geldiği Ģekilde kabulünü 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Komisyonlarından geldiği Ģekilde oybirliği ile kabul 

edilmiĢtir.  

 

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLĠS ÜYELERĠNĠN MAZERETLERĠNĠN 

GÖRÜġÜLMESĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Toplantıya Katılmayan Üyelerin Mazeretlerinin GörüĢülmesini 

oylarınıza sunuyorum; kabul edenler, etmeyenler? Mazeretler oybirliği kabul edilmiĢtir. 

 

V. GÜNDEM DIġI KONUġMA TALEPLERĠ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: ġimdi Gündem DıĢı KonuĢmalarda Sayın Hakan ġĠMġEK’e ben dün 

söz vermiĢtim, ilk sözü ona vereceğim diye buyurun Sayın ġĠMġEK. Sayın ġĠMġEK’i dinleyelim dün 

söz veremedik kendisine, ondan sonra da baĢkaca söz almak isteyen yoksa da…  

ÖZGÜR HIZAL: Fikret Bey’in de söz talebi var Sayın BaĢkan. 
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Kimin?   

ÖZGÜR HIZAL: Fikret Bey’in… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Fikret Bey’in tabii ki, tabii ki… Özan Bey’in, Fikret Bey’in ben 

notumu alıyorum. Hakan Bey’den sonra Fikret Bey ve Özan Bey’lere söz vereceğim. Buyurun, buyurun, 

buyurun Sayın Meclis Üyem.  Ses gelmiyor…  

HAKAN ġĠMġEK: ġimdi geliyor… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, Ģimdi geliyor buyurun, buyurun. 

HAKAN ġĠMġEK: Sayın BaĢkan, Sayın Meclis Çok Kıymetli Ġzmirliler, Sayın Basın ve hepsinden 

önemlisi kadim milletimizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Tabii ki bu konuĢma Faaliyet 

Raporuyla ilgili olan bir konuĢma ama yeri ve zamanında yapılmayan bir konuĢmanın pek bir önemi 

kalmıyor. Dün olması gereken bir konuĢmaydı, görüĢmeydi, görüĢ bildirmeydi. Ancak dün iftara 

yetiĢtirme çabası içerisinde iken Sayın BaĢkanın da yapılan konuĢmalara bir cevap niteliğinde bir süreye 

ihtiyacı olduğundan, “Ben konuĢmamı erteledim, herhangi bir günde konuĢabiliriz.” dedik.                                

Sayın BaĢkan da hızlı bir Ģekilde cevap verme niteliğinde çaba sarf ederken sanırım bir 20-25 dakika da 

süreye ihtiyacı olmasına rağmen yine de sunumunu yetiĢtiremedi, iftar saatine hep beraber olalım diye. 

Öncelikle Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin bu yeni dönemi için Murat Bey’e BaĢkan Vekilliği, 

Grup BaĢkan Vekilliği görevinde baĢarılar diliyorum. Mustafa Bey’e de zaten görevi devam ediyor idi, 

yine Meclis BaĢkan Vekilliği görevinin bu seçim süresi içerisinde görevine devam etmesinden dolayı 

tebrik ediyorum, bu faydalı bir durum olmuĢtur benim gözümde. Murat Bey’in 3 yıldır bu Meclis’te 

görüĢlerini dikkatle takip ettim, aslında bütün Meclis Üyelerinin bütün konuĢmalarını dikkatle izlerim. 

Mümkün olduğunca faydalanmaya çalıĢırım, her konuĢmacının son saniyesine kadar Meclis’te oturarak 

faydalı bilgiler edinmeye çalıĢırım. Bu son 2 yılın Ġzmir’imize Meclisimize hakikaten daha faydalı 

hizmetler getireceğini görüyorum. Bunda da yanılmadığımı herhalde bize gösterirsiniz, iyi çalıĢmalar 

olacaktır. Bu faslı da geçtikten sonra tabii ki Faaliyet Raporu bir gün sonra olunca farklı bir noktaya 

geliyor ama ben bu konuĢmamı tarihe not düĢülsün diye yapıyorum. Ġnsan profili çok farklıdır, değiĢiktir. 

Tek baĢına yaĢayamaz insan. O yüzden birlikte yaĢama gereği vardır, o birlikte yaĢama gereği de 

bireylere ayrı ayrı sorumluluklar yükler ama bu topluluklar içerisinde hep aynı Ģeyleri konuĢursanız, hep 

aynı Ģeylere karĢılaĢırsanız, dıĢarıdaki bazı Ģeylerin de öyle olduğunu sanırsınız. DıĢarıdan bir göz, bir 

fikir, bir düĢünce size bir ayna tuttuğunda önce bir irkilirsiniz. Dersiniz ki, bizim gördüğümüz gibi 

değilmiĢ burası. Aynı Ģekilde karĢı muhatabınız da aynı nokta da olabilir. Ġnsan böyle bir varlık profil 

olarak, sosyolojik olarak. Siyaset dediğiniz Ģey de, cansız bir meta olarak durur. Ama o siyaseti insana 

giydirdiğinizde ucu bucağı görünmeyen acayip Ģeylerle karĢı karĢıya kalabilirsiniz. Bu söylediğim 

sözlerin nereye varacağını merak ediyorsunuzdur, fark ediyorum. Ama konuĢulan Ģeylerin bir tarafından 

tutup buraya çekerseniz, öbür tarafından tutup buraya çekerseniz, bir kelimesinden alıp aĢağıya yukarıya 

çekerseniz, bir de ona bir yuvarlak çember ilave ederseniz, bir de tokmak buldunuz mu o davula vurur 

vurur durursunuz, çalar çalar oynarsınız. Siyasetçi kimliği tam da bunu yapar. Ama hangi siyasetçi 

kimliği yapar? Mesela; dün Murat Bey, Faaliyet Raporu’yla ilgili konuĢurken bir cümle etti.                           

“Bu Meclis’te saçma ve sığ konuĢmalar oluyor.” dedi. “Bunları dahi dinliyoruz, bunlardan bir Ģeyler 

öğrenmeye çalıĢıyoruz.” dedi. ġimdi normalde Murat Bey, bu cümlesiyle karĢı tarafla alay mı etti? Yoksa 

hakaret mi etti? Bunu böyle algılamak için, bu cümleyi böyle algılamak için, bu cümleyi böyle 

algılayabilecek bir mantaliteye sahip olabilmek için sizin yetersiz olmanız lazım, sizin bilgisiz olmanız 

lazım, sizin kabiliyetsiz olmanız lazım ki, üstünüze alınasınız. Hiç öyle bir niyetle söylenmiĢ bir cümle 

değildi. Ama siz, iĢte o bahsettiğim siyasetçi kimliğinin yetersiz noktasında olduğunuzda bunu böyle 

çıkarsınız anlatırsınız. Siz bize bunu söylediniz, bize hakaret ettiniz, bizimle alay ettiniz dersiniz. Ama 

öyle olmayan, öyle olmadığını hisseden insanlar gülüp geçer, hiç kale bile almaz, iĢine bakar, devam 

eder. O yüzden önemli bir nokta olarak gördüğüm bu cümlenin etrafında fazla takılmıyorum.                           

Dün Faaliyet Raporu’na dönüyorum Ģimdi, Faaliyet Raporu’yla ilgili birkaç Ģey söyleyeyim;                       

Faaliyet Raporu’nu inceledim, baktım. Tabii ki 3. yılınız, 3. yılınızda verdiğiniz onlarca söz vardı. Bütün 

konuĢmacılar burada uzun uzun bu sözlerin hangi noktada gerçekleĢtiğini ya da gerçekleĢmediğini anlattı. 

Ben Faaliyet Raporu’nun birkaç noktasında Aliağa’ya ne yaptığınızı anlattığınız ya da bütün ilçelere, 

Ġzmir’e ne yaptığınızı anlattığınız bir 3-4 sayfa vardı, orada Aliağa’ya ne yaptığınıza baktım. Evet, 
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Aliağa’ya Cengiz Topel Caddesi’ne… YaklaĢık 2,5 kilometre uzunluğundadır. Mevcut olan kaldırımları 

sökmüĢsünüz 2021 yılında, yeniden kaldırım yapmıĢsınız, ben de gözlemledim onu yaptınız. Çünkü 

BüyükĢehir’in yapmıĢ olduğu tretuvarların bir tip noktası var. Beton döker, betonun yanına iki sıra küp 

taĢ döĢer, ondan sonra beton döker. Bir de engelli yürüyüĢ parkuru vardır, bölümü vardır. Engelliler için 

kademeli yürüyüĢ döĢeme alanları. Bunu yapmıĢsınız az ya da çok demiyorum,                                 

takdiriniz o yöndeymiĢ, teĢekkür ediyorum her yapılan hizmete. Bunun yanında, daha önce eleĢtirdiğim 

noktalarınız vardı. Bu, en son kitabın sayfasında bahsettiğiniz “Güçlü yönler, geliĢtirilmesi gereken 

yönler ve riskli yönler” diye bahsettiğiniz bir son sunum vardı. Zaten iĢin özü de orada. Daha önceki 

yıllarda Ġstanbul - Ġzmir Otobanı’nın büyük risk teĢkil ettiğini yazmıĢtınız. Ben de çok yadırgamıĢtım 

nasıl böyle bir risk olur diye. Onun bahanesini de ya da karĢılığında da çok insan gelecek, iĢte çok insan 

gelince de trafik yükü de artacak. Bu insanlara nasıl hizmet vereceğiz gibi bir mantıkla karĢılaĢmıĢtı. Çok 

Ģükür ki bu 2021 Faaliyet Raporu’nun sonuç bildirgesinde bu maddeyi kaldırmıĢsınız, bu yoktu riskli 

bölümlerinde. Ġlginçtir 3 tane ilk maddenin, ilk 5 maddenin 3 maddesinde de bu riskli gördüğünüz 

Faaliyet Raporu’nda Merkezi Hükümet’in yeteri kadar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile ilgilenmediğini, 

projelere yardımcı olmadığını belirtmiĢsiniz. Geri kalanda da… Bir yerde daha ilginçlik vardı. Güçlü 

Yönleriniz de çok geniĢ bir Fuar Alanı’na sahip olduğunuzu yazıyorsunuz ama Riskli Yönlerde de fuar 

oluĢturmanın çok zor olduğunu yazmıĢsınız. Eğer böyle bir alanınız varsa fuar oluĢturmak kolaydır. Yani 

Pandemi belki birebir görsel olarak dokunulabilecek bir görseli oluĢturamamıĢsınızdır ama dijitalleĢmede 

ve sonrasında Ģimdi bir avantaj haline gelmiĢtir. Çokça fuar yapabilecek konumda olmuĢ olmanız lazım. 

Bir Ģeyi önemsiyorum, siz de önemsiyorsunuz. Her konuĢmanızda Sayın Belediye BaĢkanımız da 

katılımcılıktan bahsediyor, demokrasiden bahsediyor, çoklu akıldan bahsediyor. Murat Bey de bu konuda 

çok hassas, Mustafa Bey de aynı Ģekilde. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün söylemleri aslında böyle. 

Ama bazen kendimi düĢünmekten alıkoyamıyorum. Acaba bu sadece size mi böyle? KarĢı taraf olunca, 

karĢı tarafın birtakım hakları olunca burada biraz, “Bu düĢüncelerinizi tam uygulayabiliyor musunuz?” 

diye sormak istiyorum. Örneğini vereceğim Ģimdi, bunun açıklayıcı bilgisini vereceğim. Bundan                    

2 ay önce ya da 3 ay önce ben, orada çok geçiĢtirildi o konu. Böyle bir satır olarak geçti, pek gündemde 

olmadı. Ġzmir Kent Konseyleri Birliği BaĢkanlığı seçimi yapılmıĢtı hafta sonu, o konuĢmamdan önceki 

hafta sonu ve dolayısıyla Ġzmir Kent Konseyleri Birliği BaĢkanlığı’na 2 dönemliğine Aliağa Kent 

Konseyi BaĢkanı seçilmiĢti. Bu 2 ya da 3 ay önce oldu. Tam tarihini Ģu anda hatırlayamıyorum. Doğal 

olarak demokratik bir seçim ortamı her ilçenin Kent Konseyleri, Kent Konseyleri Birliği olarak bir 

BaĢkan seçiyor. Ama bu, sonrasında acayip bir antidemokratik bir yarıĢa dönüĢtü. Anlamsız presler, 

baskılar merkez ilçeler üzerinde. Siz nasıl o tarafa oy verdiniz? O Meclis Üyelerini ya da Kent Konseyi 

seçimlerini yenileme çalıĢmaları. Ne fark eder ki? Oradaki çalıĢan arkadaĢlar birbirini tanıdı, etti ve 

uygun gördüler. Aliağa Kent Konseyi BaĢkanı’nı 2 seneliğine dediler ki; “Ġzmir Kent Konseyleri Birliği 

BaĢkanı olarak sizi atadık, sizi seçtik.” dediler. Bu durup dururken birisinin söylemesiyle olmadı. Bütün 

Ġzmir Kent Konseyleri Yönetimleri bir seçim yaptılar. Bu seçim sonucunda da sonuç bu idi. Buradan, 

sonrasında Ġzmir Kent Konseyi seçimi yapıldı, BüyükĢehir’in uhdesinde olan. Ama en son 15 gün önce 

bir toplantı düzenlendi. Sayın BaĢkan da o toplantıya gitti. Muhatap olarak Ġzmir Kent Konseyi’ni aldılar. 

Bir gruplaĢma oldu, bir ayrıcalık oldu, bir anlamsız bir çekiĢmeler oldu. Haydi seçime gidin, tamam 

gidin, bir daha seçin.  Yani seçildiniz bir müsabaka yaptınız. Bunu… Öyle oldu böyle oldu. Bir daha 

seçime gidin, buyurun gidin, tekrar demokratik olsun istiyorsanız. Ama bu bir anlamsız bir durum, yani 

pek anlaĢılabilir bir durumu yok. Ne olur 2 yıllığına Aliağa Kent Konseyi BaĢkanı, Ġzmir Kent Konseyleri 

Birliği BaĢkanlığı yapsa. Bir sıkıntı mı olur? ĠĢte buradan baĢlayacağız… Bence buradan baĢlayıp 

beraber, hep beraber nasıl hareket edebiliriz? Evet, farklılıklarımız elbette ki var. Farklılıklarımız olmasa 

zaten hiçbir Ģeyi doğru dürüst yapamayız, o zaman yanlıĢa gideriz, yanlıĢa sürükleniriz. Bu 

farklılıklarımızı beraber ortak paydada birleĢtirip, doğru yola hep beraber ulaĢmamız lazım. ġu Meclis’te 

3 yıldır hiçbir ferdin, Ġzmir’in aleyhine bir düĢüncesi olduğunu sanmıyorum, olmasına da imkân yok. 

Böyle bir Ģeyi düĢünebilmemiz bile mümkün değil. O halde farklı düĢüncelerimizi, farklı ifade 

Ģekillerimizi aynı hedefe kilitlenen bir yola nasıl ortak gidebiliriz? Bunun çabası içerisinde olmamız 

gerekir. TeĢekkür ediyorum, iyi akĢamlar diliyorum.  
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MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim Hakan Bey, sağ olun. Evet, Ģimdi Sayın MISIRLI… 

HAKAN ġĠMġEK: Pardon… 

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın MISIRLI… 

HAKAN ġĠMġEK: Pardon Mustafa Bey…  

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: Özür dilerim… 

HAKAN ġĠMġEK: Özür diliyorum… 

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun… 

HAKAN ġĠMġEK: Kusura bakmayın… 

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun, buyurun… 

HAKAN ġĠMġEK: Yani bu Ģey… Bu iĢin kinayesi olacak, Ģakası olacak. Artık 19. kez söylüyorum. 

Lütfen ġakran’ın kanalizasyonunu ve arıtmasını artık gündeme alın, ihalesini yapın. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

HAKAN ġĠMġEK: KeĢif hazırlığı bitmek üzere biliyorum, artık 19 oldu, söylemeye devam edeceğim. 

(14 dakika 17 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, teĢekkür ederim. Sayın MISIRLI buyurun. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan…  

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun buyurun, duyuyoruz. 

FĠKRET MISIRLI: Sayın BaĢkan, tabii az sayıda Meclis Üyelerimiz ve Divanımız hepinize iyi 

akĢamlar diliyorum. Sadece küçük bir konuyu düzeltmek için söz aldım. Dün çünkü arkasından böyle bir 

söz alamazdım. ġimdi dün ben Ģunu iddia etmiĢtim. Yani ESHOT’un veya Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı’nın yanlıĢ tercihinden dolayı, biz almıĢ olduğumuz otobüsleri, ki bunları elektrikli alabilseydik, 

bugüne kadar yapılan %90’na yakın zammı, yani 300 milyon liraya, ki biz oradaki yapmıĢ olduğumuz 

zam 290 milyon lira civarında. 300 milyon lira tasarruf ederdik, “Buna da ihtiyaç yok.” dedik. Daha 

sonraki Ģey de arkadaĢımız çıkıp bunu düzeltmek adına bu fiyatlara bir araç olmadığını, bunun 4-5 katı 

olduğunu ifade etmiĢti. Hatta benim sayımın da eksik olduğunu söyledi, araç olarak. Ben solo tipi ve 

körüklü otobüs olarak söyledim. Çünkü burada sizin web sayfalarınızda 422 adet var ve karĢılığında da 

627 milyon lira gibi rakam var. Dolayısıyla ben diğerlerini de dâhil etmedim. Ama buradan hareketle 

baktığın zaman ki bu 627 milyon liraya, 1 milyar lira fark koysaydık, 1 milyar 627 milyon lirayı                      

422 araca böldüğünde, 3 milyon 850 bin lira araç baĢına elektrikliyi tercih etseydik öderdik diyoruz. 

ġimdi bu rakamı ben nereden almıĢtım? Bu Münih Mobility Fuarı vardı, ki bizim araçları aldığımız 

tarihte Almanya’da ve orada da Electra, “Kent Electra” diye 80 kiĢilik bir aracın tanıtımı vardı. Bizim 

yerli bir firmamız yaptı bu tanıtımı. Bu 280 ila 350 kilovatsaate yönelik 2 farklı seçeneklerindeki aracın 

fiyatını o gün 4 milyon 500 bin lira dedi. Yani bunun %18 KDV’sini düĢersen, iĢte 3 milyon 776 bin 

liraya geliyor. Elektrikli aracın fiyatı, ki bununla ilgili benim de zaten 3 milyon 850 bin lirayı baz aldım. 

Dolayısıyla arkadaĢımıza ya yanlıĢ bilgi geldi ya da bu konuda bunun alınamayacağını iddia etti. Ama 

böyle bir rakamlar var, tabii o tarih itibarıyla. Yani BüyükĢehir Belediyesi’nin maalesef benim bu 

söylediğim tercihi yanlıĢ yapmasından dolayı, 300 milyon lirayı Ġzmir halkı ekstradan ödüyor, teĢekkürler 

BaĢkan’ım. (2 dakika 18 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki, Sayın MISIRLI TeĢekkür ederim. Sayın Özan Bey buyurun. 

ÖZAN PARLAR: Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri vakit geçti, salon boĢaldı… 

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: Olsun devam edelim. 

ÖZAN PARLAR: Ancak devam edelim. Sayın BaĢkan’ım, UlaĢım Komisyonu’nda olduğumdan dolayı 

aslında dün daha geniĢ bilgi vermek istiyorduk zaman kısıtlılığından. Tabii ki elektrikli otobüsü istiyoruz, 

çok istiyoruz ve de Ġzmir Türkiye’deki ilk örnek. 20 tane elektrikli otobüsü Ģu an halkın hizmetine 
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sunmuĢ bir ESHOT’un olan bir yapı Ġzmir. Ancak Fikret Bey’in hesabı kendi yönünden hesapladığından 

haklı. Diğer taraftan baktığınızda 4 tane dizel otobüs 1 tane elektrikli otobüs yapıyor. Eğer ki biz, eğer ki 

biz, bu 460 otobüsü almamıĢ olsaydık, elektrikli otobüs almıĢ olsaydık, Euro bazında borçlansaydık, Ģu an 

çok daha zor bir durumda olacaktık, Dizel otobüsleri aldık, TL olarak borçlandık, 5 yıl sabit fiyat olarak 

borçlandık. Servisi ve bakımını da üretici firmanın taahhüt ettiği bir anlaĢma yapıldı. Bu anlaĢma 

Türkiye’de değil belki dünyadaki bir ilktir. Çok güzel çok karlı bir anlaĢmadır, Ġzmir için gurur duyulacak 

bir anlaĢmadır. Elektrikli otobüsle ilgili geliyorum, teknolojinin ucuzlamasıyla birlikte önümüzdeki 

dönemde, mesela 2022 yılında biz elektrikli otobüs, 100 adet elektrikli otobüs almayı düĢünüyoruz. 

DüĢünüyoruz, elektrikli otobüsü almada sadece elektrikli otobüse yatırım yapmak değil, aynı zamanda 

GüneĢ Enerjisi Santralleri’yle kendi elektriğinizi de üretmek ve bu elektrikli otobüslerin Ģarjını da 

sağlamak durumundasınız. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de oldukça yüksek bir rakam 

çıkıyor. Bu kriz döneminde bilemiyorum, 2022 yılında yarın nelere gebedir. Ama bizim projemiz var, 

ESHOT bununla ilgili çalıĢmalar yaptı, her türlü datası hazır. Tek eksiğimiz, para eksiği var. Diğer 

taraftan da biz halkımıza hizmet sunmak istiyoruz. Bakın, dün ben BaĢkan’ım konuĢma yapamadım. Ben 

Salahattin Bey’e teĢekkür etmek istiyorum. Çünkü Salahattin Bey Ģöyle dedi konuĢmasında;                     

“Bizim ESHOT’umuz.” dedi. Cumhur Ġttifakı’ndan bir Grup BaĢkan Vekili’nin Bizim ESHOT’umuz 

demesi, gerçekten ayrıĢtırıcı değil, birleĢtirici olduğundan dolayı. Bazı arkadaĢlar siz, biz diye gelmesine 

rağmen, Salahattin Bey’e Ģahsında çok teĢekkür ederim. Değerli ArkadaĢlar, ben çok uzatmak 

istemiyorum. 14. maddede geçirdiğimiz, bugün oybirliği ile geçen konu… Önümüzde 23 Nisan var,             

29 Ekim’e kadar Milli Bayramlarımız var. Bu Milli Bayramlarımız… Bir de arada Dini Bayramlarımız 

var. Bu bayramlarımızda toplu taĢım araçlarının halkımıza ücretsiz olarak verilmesini oybirliğiyle 

geçirdik, bu konuda teĢekkür ederim. Bizim bakıĢ açımız kentte toplu taĢımacılığın öne çıkması. Belediye 

BaĢkanımızın da söylediği gibi, zenginlerin de toplu taĢımla Ģehir içinde ulaĢımını sağlamasını 

düĢünmekteyiz ve bu konuda yatırımlar yapmaktayız. Ġstiyoruz ki, devlet de üzerine düĢen görevleri 

yerine getirsin, toplu taĢımacılığa yatırım yapalım. Mesela elektrikli otobüs hesabı yapıyoruz. Elektrikli 

otobüste Avrupa’daki ülkelerin tümünde ÖTV, KDV vergileri yok, sübvanse ediyor. Belli yıllık vergiler 

almıyor, elektriği, elektrikli otobüs filosu olan birimlere daha ekonomik Ģekilde satıyor. Bu tür Ģeyleri 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden de bekliyoruz. Aynı Ģekilde Halkapınar-Garaj Metrosu’nun da bir an 

önce Devletimiz tarafından yapılmasını ve zenginlerin de toplu taĢıma kullandığı bir kent hayaliyle sizlere 

iyi akĢamlar diliyorum, teĢekkür ediyorum. (4 dakika 22 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: TeĢekkür ederim. Sayın AYDIN buyurun, siz söz istediniz herhalde? 

MURAT AYDIN: Çok kısa söz aldım BaĢkan’ım… 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Buyurun. 

MURAT AYDIN: Dünkü konuĢmamla ilgili Hakan Bey’in söylediği konuya bir izahatta bulanayım. 

KonuĢmamı sanırım tam ifade edemedim ya da böyle algılandı. Meclis’teki konuĢmalardan bahsetmedim. 

Aynen Ģöyle dedim, metni de buldum, konuĢma metnime de baktım. Herkesin kararlara katılabilmesiyle 

ilgili konuyu anlatırken... (Salondan ses kayıtlarında anlaĢılamayan/ayrıĢtırılamayan sesler ve 

sözler.)   

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: Evet, evet Sayın Murat Bey, Murat Bey buyurun. 

MURAT AYDIN: Ben metnimi tekrardan okuyayım da… 

MECLĠS I.BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar bitirelim artık, lütfen. 

MURAT AYDIN: Bu okuduğum metin geri adım mı, ileri adım mı siz değerlendirirseniz. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Sayın AYDIN, Sayın AYDIN, Hakan… Buyurun. 
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MURAT AYDIN: “Karar almadan önce herkesle konuĢan, katılımcılığı sağlayan, benimsesek de, 

benimsemesek de her görüĢü değerli sayıp, dikkatle dinleyen, üzerinde mutlaka düĢünen bir yönetim 

anlayıĢımız var. O nedenle 2021 yılında da saçma, sığ, anlamsız konuĢmaları bile sabırla takip edip, 

onlardan dahi öğrenecek Ģeyimiz var mı diye bakmayı sürdürdük.” Sözlerim budur. 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Peki. 

MURAT AYDIN: Ve Meclis’e yönelik değildir, saygılar sunarım. (1 dakika 3 saniye) 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Çok teĢekkür ederim.  

 

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATĠNĠN TESPĠTĠ VE KAPANIġ 

MECLĠS I. BAġKAN VEKĠLĠ: Değerli ArkadaĢlar, bir sonraki Meclis Toplantımız 9 Mayıs 2022 

Pazartesi günü saat:18.00’da yine bu salonda yapılacak. TeĢekkür ederim iyi akĢamlar dilerim. Herkese 

hayırlı iftarlar. 
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