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MECLİS OTURUMUNDA BULUNANLAR

    Belediye Meclisi, Meclis Başkanı ALİ ENGİN başkanlığında, üyeler METİN ŞAHİN, HALİL SÜRÜCÜ,
DOLUNAY BAYER, İBRAHİM HALİL KILIÇ, MEMET MALTEPE, HAYDAR GÜLTEKİN, FİKRİYE
ARSLAN, EMEK ATLAS, PELİN TURHAN, ERMAN UZUN, HAKAN BULGUN, MUSTAFA OĞLAK,
REŞAT KONUKCU, BİRCAN GÜL, NURHAYAT KAYA, ENDER BEYAZYILDIRIM, ESENGÜL
KALELİ, FATİH KAMİL ERKOÇ, MEHMET ALPASLAN, İBRAHİM KARABAŞ, SONGÜL ÇINAR,
DİLBER CANSU ÖZDEMİR mevcudiyetiyle; ONUR YİĞİT, SERPİL AKGÜN, SERAP SEFER yokluğunda
toplandı.

I. MECLİS AÇILIŞI

Meclisin açılışı oy birliği ile kabul edildi.

II. GEÇMİŞ KARAR ÖZETLERİNİN OKUNUP OYLANMASI

Meclis üyelerimize gönderilen geçmiş karar özetleri ile ilgili, değişiklik talebi olmadığından oy birliği ile
kabul edildi.

III. BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

1- Mülkiyeti Belediyemize ait,Çamtepe Mahallesi Koldaş Sokak,34 ada 154 parsel üzerinde bulunan
arsanın  2886 Sayılı İhale Kanununa göre Encümence ihale edilebilmesi için Belediye Başkanına
yetki verilmesi hak.(KararNo/64)

Mülkiyeti Belediyemize ait,Çamtepe Mahallesi Koldaş Sokak üzerinde bulunan 34 ada 154 parselin  2886
Sayılı İhale Kanununa göre Encümence ihale edilelerek satışı yada kat karşılığı ihale edilebilmesi
içinBelediye Kanununun 18/e maddesine göre  Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oy birliği
ile karar verildi.

IV. KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- Belediye Meclisimizin 01.02.2019 tarih,2019-13 sayılı kararın değerlendirilmesi hk İmar ve Çevre
Komisyonu Ortak Raporu(KararNo/65)

 Plan müellifi tarafından dosyanın iadesi istendiğinden dolayı  Belediye Meclisimizin 01.02.2019
tarih,2019-13 sayılı kararın  iptal edilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2- 6732 Ada,1 Parselin 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hk.İmar Komisyonu Raporu(KararNo/66)

6732 Ada, 1 Parselin 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği  dosyasında incelemeler devam ettiğinden
konunun İmar Komisyonumuz gündeminde kalmasının kabulüne oy birliği karar verildi.

3- T1 Cetvelinde yer alan 17000kg kamyon yerine, 2 adet 3500kg çift kabinli kamyonet alınması
hk.Plan Bütçe Komisyonu Raporu.(KararNo/67)

T1 Cetvelinde yer alan 17000kg kamyon yerine, 2 adet 3500kg çift kabinli kamyonet alınması için
Belediye başkanına yetki verilmesinin kabulüne oy birliği karar verildi.

V. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

Yazılı veya sözlü önerge olmadığından Dilek ve Temennilere geçildi.
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VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN : Dilek ve temenniler bölümüne geçiyoruz değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili buyurun.
 
ERMAN UZUN : Sayın Başkan,kıymetli Meclis.Öncelikle yası-matem ayında niyet eden tüm canların 
orucu hak katında kabul olsun.Muharrem ayı tim insanlığa barış,huzur ve kardeşlik getirsin.Geçtiğimiz 
ay içerisinde güzel kentimiz İzmir,tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı.Bildiğiniz üzere 5 bin 
hektardan fazla bir alan yanarak,kül oldu.Tarım ve orman Bakanımız sayın Bekir PAKDEMİRLİ'nin 
sözlerinden Türkiye'de ormanları koruyacak nitelikte bir uçak filosunun olmadığı ortaya çıkmıştır..Türk 
Hava Kurumu uçakları daha önce İsrail,Arnavutluk ve Gürcistan'da orman yangınlarına müdahale 
etti.,fakat söz konusu İzmir olduğu zaman bu uçaklar ne yazık ki uçmadı ve hurdaya çıktığı 
söylendi.Sebep? Yağ kaçırıyorlarmış.Geçtiğimiz yıl Yunanistan'a uçakları göndermeyi teklif eden Sayın 
PAKDEMRLİ'ye sormak gerekiyor.Bu uçaklar bir yılda nasıl hurdaya çıktı.Sözün kısası;yetkililerimizi 
bir daha ciğerlerimizin yanmaması için gerekli önlemleri almaya ve sorumlulukların farkında olmaya 
davet ediyoruz.İzmir'imize geçmiş olsun.
Yine geçtiğimiz ay yine AKP'nin demokrasi ihlallerine bir kez daha şahit olduk.AKP Van,Mardin ve 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atayarak,millet iradesini yok saydı.Her fırsatta milli irade 
diyerek meydanlarda bas bas bağıranların sandıktan çıkan millet iradesine saygı duyması 
gerekiyordu.Siyaset ciddiyet gerektirir.Seçimi kazanamayıp,güç kullanarak halkın iradesini gasp etmek 
 genel Başkan yardımcımız Sayın Faik ÖZTRAK'ın söylemi,en hafif tabiri ile mızıkçılıktır.
Ülkemizde ne yazık ki acı tablolarla karşı karşıya kalmaya alışır hale geldik.Evladının feryatları arasında 
'ölmek istemiyorum' diyen bir annenin,Emine BULUT'un vahşice katledilişi ile karşı karşıya 
geldik.Toplumumuzun bu cinayete gösterdiği reaksiyon çok önemlidir.Ancak bu cinayet tek 
değildir.Sadece bu yıl 224 kadın cinayete kurban gitmiştir.Bu rakam ne yazık ki ciddi tedbirler alınmazsa 
bu cinayetlerin devam edebileceğini gösteriyor.Toplumumuzun ve Hükümetimizin azami tedbirlerle 
kadın cinayetin önüne geçebilmesi için mücadele etmesi gerekiyor.Merhume Emine BULUT'a Allahtan 
rahmet diliyoruz.Ağustos ayı milli mücadele dönemi açısından önemli bir aydı.22 gün 22 gece 
süren,Kurtuluş Savaşının dönüm noktası olarak kabul edilen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'nci 
yılında İstiklal harbimizin muharebelerinin  son halkası,büyük bir ustalıkla inşa edilmiş stratejinin 
mükemmel şekilde uygulanışa koyulduğu bir harekat olarak Büyük Taarruz'un ve Türk tarihinin en 
büyük zaferlerinden olduğu kabul edilen,
Başkumandan Zaferi'nin 97'nci yılında başta Ulu Önderimiz edebi Komutanımız Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK olmak üzere,aziz Şehitlerimizi ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle 
anıyor,anıları ve mücadeleleri önünde saygı ile eğiliyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.Bildiğiniz üzere dün 1 Eylül Dünya Barış günüydü.Dünyanın 
dört bir yanında,farklı ırk ve dinden milyonlarca insan farklı dillerde barış türküleri söyleyerek,yürekler 
barış için attı.Daha güzel ve yaşanır dünyaya duydukları özlemi dile getirdiler.Hayatı savaş 
meydanlarında geçmiş,İkinci Dünya Savaşının geleceğini görerek dünyayı uyarmış büyük Devlet adamı 
ATATÜRK'ün "Yurtta Sulh,cihanda Sulh" sözleriyle izlediği politikalar,barışçı bir bölge oluşturma için 
kurduğu paktlar sürdürülebilmiş olsaydı,bugün farklı bir coğrafya da yaşıyor olabilirdik.Dileğimiz sadece 
ülkemizin değil bölge ülkelerinin  yüzünü ATATÜRK'ün çizdiği bu politikaya dönmesidir.Tüm halkların 
Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz.4 Eylül günü Ulusal Kurtuluş mücadelesinin ışık tutan kararların 
alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresinin 100.Yıl dönümünü yaşayacağız..Bu 
tarihte,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş temellerine önemli bir taş konuldu.Bağımsızlık 
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mücadelesinin benimsendiği Sivas'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı.İçlerinde bulunduğu dünya 
koşullarında manda ve himayeyi reddeden,tam bağımsızlığı kendilerine şiar edinen tüm milli mücadele 
kahramanlarımızı saygı ile anıyoruz.Şimdi sizlere bir  kent söyleyeceğim;işgal edildiği gün,bir Ulusun 
Kurtuluş Savaşını başlatan ve kurtulduğu gün Ulusun kurtuluş savaşının zaferle taçlandıran dünyanın tek 
kenti İzmir.Bir toplum söyleyeceğim;her türlü baskıyı ellerinin tersi ile itiyor,çağdaşlık ve aydınlıktan 
asla vazgeçmiyor,aba altında sopa göstermelere boyun eğmiyor,özgürlük ve bağımsızlık için seve seve 
canlarını vermiş yiğitlerin duruşunu sergiliyor,İzmirliler.Bu duygu ve düşüncelerle İzmir'in kurtuluşunun 
97'inci yıl dönümünde İzmir'imize ve Türkiye'mizi özgürleştiren 9 Eylüllerin,kurtuluş Savaşımızın 
kahramanlarını,şehit ve gazilerimizi minnetle,şükranla ve saygıyla anıyoruz.9 Eylül tarihinin güzel 
kentimiz İzmir'imizin kurtuluş günü olması dışında,bir güzel anlamı daha ifade ediyor.9 Eylül 1923 günü 
kurtuluşun ve kuruluşun,dış güçlere boyun eğmeyenlerin,kula kulluk etmeyenlerin partisi,halkın partisi 
CHP'nin kuruluş günüdür.Partimiz,4 Eylül 1919 Sivas kongresinden ve 9 Eylül 1923'de Halk fıkrasıyla 
kuruluşundan günümüze,eksiksiz bir vatanseverliğin kalesi olmuştur.Bu vatanseverlik tüm mazlum 
Milletleri kucaklayan,yönü çağdaş uygarlığa dönük mücadelemizden ilham almaktadır.Bu bağlamda 
ATATÜRK ilke ve devrimleriyle biçimlenen Türkiye Cumhuriyetimiz herkes için adalet ülküsüne 
bağlı,demokrasi ile taçlandırılmış bir Cumhuriyet hedefi ile yeni bir mücadeleye atılmak 
zorundadır.Partimizin 96'ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor,başta ilk Genel Başkanımız,Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bir kez daha tüm milli mücadele kahramanlarını saygı,minnet 
ve şükranla anıyoruz.
Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz ayda takiben 12 Eylül gününü yaşayacağız.12 Eylül tarihinde 
1980 askeri darbesinin 39'uncu yılına gireceğiz.Demokrasi tarihi darbelerle kesintiye uğratılan güzel 
Ülkemizde 1980  askeri darbesi ve darbecilerin açtığı yaralar henüz kapanabilmiş değildir.
 
12 Eylül günü ülkemizde siyasetin tutuklandığı,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lağvedildiği,fikirlerin 
ve düşünmenin yasaklandığı,özgürlük,adalet ve bağımsızlık  isteyen vatan evlatlarının asıldığı,işkence 
gördüğü ve vurulduğu Ülkemizin en karanlık günlerinden biridir.12Eylül ile birlikte Ülkemizde 
demokrasi rafa kalkmış ve antidemokratik bir süreç başlamıştır.İdam cezası verebilmek için yaşı 
büyültülerek asılan Erdal EREN ve suçsuz yere hayatını kaybeden,hayatları çalınan,aileleri dağılan 
binlerce kişinin yaşadığı acıların,Ülkemizin aldığı yaraların bir daha yaşanmamasını diliyoruz.Bu darbeyi 
yapanları,bu acıları yaşatanları tarih ve milletimiz asla affetmeyecektir.Buradan 12 Eylül darbecilerini 
esefle kınıyor,yaşı büyültülerek idam edilen Erdal EREN'i ve diğer canlarından olan vatan evlatlarını 
saygı ile anıyoruz.Geçtiğimiz gün önceki dönem İl Başkanımız Sayın Ekrem BULGUN'un kıymetli 
eşi,Belediye Meclis Üyemiz sayın Hakan BULGUN'un annesi Özden BULGUN'un vefat haberini 
üzülerek öğrendik.Merhumeye Allahtan rahmet,BULGUN ailesine ve sevenlerine baş sağlığı 
diliyoruz.Geçtiğimiz ay içerisinde ne yazık ki Diyarbakır Hakkari,Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde Pençe3 
harekatında hayatını kaybeden Şehitlerimize Allahtan rahmet,kederli ailelerine ve tüm Ulusumuza baş 
sağlığı diliyoruz.Teşekkür ederim.
 
 
BAŞKAN : Reşat Bey Var mı ?söylemek istediğiz bir şey.
 
REŞAT KONUKCU : Teşekkür ederim.
 
BAŞKAN : Biz teşekkür ederiz.Dilek ve temenniler konusunda var mı ?söz almak isteyen arkadaşımız
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ENDER BEYAZYILDIRIM : Evet Başkanım söz almak istiyorum.Bugün biliyorsunuz adli tatil bugün 
sona erdi.1 Eylül itibariyle.Bugün adli yılın açılışını yaptık.Bağımsız yargıya olan özlemle Ülkemize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Dilerim tarafsız,siyasi olmayan yargılamalarla adli yılımız sona 
erer.Teşekkür ediyorum.
 
BAŞKAN : Hayırlı uğurlu olsun tekrar yeni yargı yılımız.
 

VII. MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 Onur YİĞİT,Serpil AKGÜN,Serap SEFER'in Mazeretlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

VIII. OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ

Oturuma son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ali ENGİN

Meclis Başkanı

Dolunay BAYER

Katip

Ender BEYAZYILDIRIM

Katip
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