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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, FİKRİYE ARSLAN, EMEK ATLAS,
PELİN TURHAN, ERMAN UZUN, SERPİL AKGÜN, HAKAN BULGUN, MUSTAFA OĞLAK, REŞAT
KONUKCU, BİRCAN GÜL, ENDER BEYAZYILDIRIM, ESENGÜL KALELİ, FATİH KAMİL ERKOÇ,
MEHMET ALPASLAN, SERAP SEFER, İBRAHİM KARABAŞ, SONGÜL ÇINAR, DİLBER CANSU
ÖZDEMİR mevcudiyetiyle; ONUR YİĞİT, HAYDAR GÜLTEKİN, NURHAYAT KAYA 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- Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii personele ödenecek Sosyal Denge
Tazminatı hk.(KararNo/85)

Belediyemiz memur personelinin mali ve sosyal haklarına ait Toplu İş Sözleşmenin 31.12.2019 tarihinde
sona ermesi nedeniyle, Sosyal Denge Tazminatının yer aldığı 01.01.2020-31.12.2021 tarihlerini kapsayacak
olan yeni Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasına yönelik kararın  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Norm Kadro çerçevesinde Belediyenin ve bağlı Kuruluşlarının ihdas,iptal ve değişikliği hk.
(KararNo/86)

Önergenin geldiği şekliyle ve ekli cetvelleri ile birlikte,   kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- 22IV d paftada yer alan ve 38 ada 1 ve 2 parselin "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesi için
plan  değişikliği yapılması  hk.(KararNo/87)

Önergenin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- 156 ada 1984 nolu parselin imar Plan değişikliği  hk.(KararNo/88)

Önergenin görüşülmek üzere İmar ve Hukuk Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- 6413 ada 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak değiştirilmesi hk.(KararNo/89)

Önergenin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

IV. KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- Mülkiyetin tamamı Haydar UÇUN adına kayıtlı olan ve imar planlarında yeşil alan üzerindeki
2601 ada 1 parselin kamulaştırılması yada aynı bölgedeki mülkiyetin tamamı Belediyemize ait, 8115
ada 3 parsel ile takas  edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hak.İmar ?Hukuk- Plan Bütçe
Komisyonu Ortak Raporu(KararNo/90)

Mülkiyeti Haydar UÇUN'a ait olan imar planında yeşil alanda kalan 2601 ada 1 parsel ile mülkiyeti
Narlıdere Belediyesine ait olan 8115 ada 3 nolu imar parseli ile trampa edilmesininin Belediyeyi zarara
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uğratmamak açısından daha detaylı araştırma yapmak üzere gündemde bırakılmasının kabulüne oy birliği
karar verildi.

V. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

Yazılı veya sözlü önerge olmadığından Dilek ve Temennilere geçildi.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN : Dilek ve Temenniler bölümüne geçiyoruz.Buyurun
 
SERPİL AKGÜN : Sayın Başkan,kıymetli Meclis,saygıdeğer misafirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Kurucusu ve Kurtarıcısı olan Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümünün 81. Ölüm 
yıldönümünde onu rahmetle minnetle ve  özlemle anıyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği Narlıdere 
Şubesinin 10 Kasım Pazar günü saat 12:00'de Pir Sultan Abdal Parkı karşısında geleneksel hale 
getirdiğimiz  kuru fasulye pilav etkinliğimize herkesi davet ediyorum. 
 
BAŞKAN : Teşekkür ederiz.
 
ERMAN UZUN : Sayın Başkan,Kıymetli meclis bildiğiniz üzere geçtiğimiz 29 Ekim günü 
Cumhuriyetimizin 96. Yaşını hep birlikte coşkuyla kutladık. Topraklarımız 96 yıldır Cumhuriyet 
daiminde Demokratik ve Laik Türkiye'nin sahip olduğu tüm özgürlüklerin çağdaş yaşama dair tüm 
değerlerinin temelinde Cumhuriyet mevcuttur. 
Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil bir yaşam biçimidir. Cumhuriyetimizin 96. Yılını gurur ve 
coşkuyla kutlarken demokratik ve çağdaş Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak Atamıza sözümüzdür. 
Cumhuriyetimizin 96. Yaşında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK'ü ve tüm milli mücadele neferlerini milletle anıyor hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Yaşasın Cumhuriyet 29. Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Milli mücadele kahramanı İsmet 
İNÖNÜ'nün Oğlu Sovyet Genel Başkanlığı ,İzmir Milletvekilliliği, Başbakan Yardımcılığı ve Dış İşleri 
Bakanlığının görevlerinde bulunmuş tevazul edildiğinde akla gelen ilk isimlerinden olan nüktedan 
kişiliği ile bilinen bilim ve siyaset insanı Erdal İNÖNÜ'nün aramızdan ayrılışının 12. Yıl dönümünde 
saygıyla ve özlemle buradan kendisini anıyoruz. Biliyorsunuz ki ülkemiz çok zorlu bir sürecin içerisinde 
Barış Pınar Harekatı sırasında hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimizin buradan Allah'tan 
 rahmet diliyoruz. Ailesine ve tüm Ulusumuza baş sağlığı diliyoruz. Yine yaralı askerlerimize acil şifalar 
diliyoruz. Tüm Ulusumuzun başı sağ olsun, teröre lanet olsun diyoruz. Bugün yine aynı zamanda 
Saltanatın kaldırılmasının 97., Halk devriminin 91. Yıl dönümü, egemenliğin millet iradesine geçişinin 
ve  güzel ve zengin dilimiz Türkçenin yine Türk harfleriyle kendini daha iyi bir şekilde göstermeye 
başlamasının yıl dönümlerinde çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti için canlarını 
ortaya koyan tüm milli mücadele kahramanlarını ve büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü 
bir kez daha minnet ve saygıyla anıyoruz. 5 Kasım 2006 günü aramızdan ayrılan 81 Yıllık ömründe 
siyasetiyle olduğu kadar naifliğiyle anılan 3. Genel başkanımız Kıbrıs Fatihi Türk siyasetini kara oğlanı 
Bülent ECEVİT'in vefatının 13. Yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım 1938 Halkımızın 
Matem günü, " Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile 
ilelebet payidar kalacaktır" diyerek Milletine millet iradesine ve kurduğu Türkiye Cumhuriyetine verdiği 
önemi gözler önüne seren dünyanın 4 bir yanında saygıyla anılan örnek alınan Ulu Önderimiz Ebedi 
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Komutanımız Gazi  Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aramızdan ayrılışının 81. Yıl dönümünde özlem 
minnet ve şükranla anıyor hatırası önünde saygıyla eğiliyor, mirasına sahip çıkacağımıza şeref sözü 
veriyoruz. 15 Kasım günü yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. Yıl 
dönümünü kutlanacak. Kurtuluşunun 36. Yıl dönümünde; kurucusu Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ'ı, 
3. Genel başkanımız Bülent ECEVİT'i, bağımsızlık ve özgürlük uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi 
saygı, rahmet ve minnetle bir kere daha anıyoruz."Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama 
sevincimizdir. Bugünün çocuğu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir". 
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel sözünü Şiar  edinerek Tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü'nü kutluyoruz. 24 Kasım Öğretmenler günü. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü 
kutluyor;laik ve modern eğitim sistemi ile ilerici ve aydın nesillerin yetiştirilmesini sağlayan, " 
Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir" diyerek öğretmenlere verdiği değeri
gözler önüne seren, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü saygı, özlem ve minnetle 
anıyoruz.Hepinize çok teşekkür ediyorum.
 
 
REŞAT KONUKCU : Değerli Başkan,Kıymetli Meclis Bugünkü meclis toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin icra ettiği Barış Pınarı Harekatı'nda 
şehit olan Vatandaşlarımıza, Askerimize Allah'tan rahmeti Milletimize ve Ailelerine sabırlar niyaz 
ediyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler meclisinde 
oylanan ve kabul edilen yasa tasarısı ile ABD, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde ermeni 
soykırımı yalanlarını yasalaştırma girişiminde bulundu. Ülkemiz bu girişime Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunca CHP,MHP,İYİ PARTİ ve Partimin(AK PARTİ'NİN) 
oylarıyla kabul edilen tezkereyle ABD temsilciler heyetinin kararlarını kınayarak yanıt verdi. Tarih 
alanında uzman kişilerce apaçık belgelerle çürütülen ermeni soykırımı iddialarını gündeme taşıyan ve bu 
iddiaları destekleyen herkesi bende Belediye Meclisimizde yeniden şiddetle kınıyorum. Bu alçakların 
yalanlarında boğulmalarını temenni ediyorum. 29 Ekim 1926 yılında dünyaya gelen Ülkemizin 
yetiştirdiği önemli siyasetçilerden biri olan Merhum eski Başbakanımız Sayın Necmettin ERBAKAN 
hocayı da bu vesileyle anmak istiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Zaferlerle dolu tarihimizde 
önemli yer tutan, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah Arkadaşlarının bize armağan ettiği aynı ruh 
ve mücadele anlayışı ile layık olmaya çalıştığımız Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümü, vatanımıza ve tüm 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
 
BAŞKAN : Teşekkür ederiz Erman Bey.Bu güzel duygular için.Evet arkadaşlar var mı? başka dilek ve 
temennisi olan arkadaşımız.Buyurun Reşat Bey.
 
BAŞKAN : Teşekkür ederiz Reşat Bey.Evet değerli arkadaşlar var mı? bir başka dilek ve temennisi 
olan.Yok.Ben de bu güzel sözlere katılıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak Belediye Başkanı'na d,a tüm Yurttaşlara da, Ulusumuzun dışarıdan gelecek her türlü 
tehdidi baskıcı emperyalist projelere senaryolara karşı duracağımızı buradan bir daha ifade etmek 
istiyorum. Demokrasi parlementoları ekonomi ,Halkları, Devletleri, Ulusları baskı aracı olarak kullanan 
bütün emperyalist güçleri buradan kınıyoruz. Bu ülke bizim, bizim olmaya devam edecek. Bu 
mücadeleyi hep beraber bütün partiler 82 Milyon vereceğiz tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, tıpkı 
Çanakkale'de olduğu gibi, bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz.Biz de yaklaşık 7 aydan beri Belediye 
çalışanlarımız, Meclisimiz ve bizler olarak Narlıdere'ye güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Geçen 
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aylarda bu gördüğünüz Atatürk Kültür Merkezi'mizi yenileme çalışmalarımız önemli bir ivme kazandı 
devam edecek bu vesileyle Türkiye'de ilk defa bir çocuk klasik müzik orkestrası kurduk. Yaklaşık 87 
Kişi bu orkestrada görev alacak. Yüzlerce İzmirli Narlıdereli bu orkestraya girmek için seçmelere 
katıldı.Bu gerçekten bizimde beklemediğimiz sevindirici bir durum.Sanata, kültüre, çağdaşlaşmaya ne 
kadar ilgi duyulduğunun göstergesi,Bu konuda Narlıdere olarak biz bir öncü olmak ilk olmak istiyoruz. 
Hem çocuklarımızı hem sanatı hem kültürü, çağdaşlaşmayı İzmir'in batıya açılan bir pencere olduğunu 
dolayısıyla Narlıdere'mizin de buna öncülük edeceğini  önümüzdeki 4buçuk yılda bu çalışmalara katkıda 
bulunacağız önümüzdeki aylarda yine bu çerçevede tiyatro salonumuzu da  yenileme çalışmalarımız 
olacak.Bu merkez, bu salonlar İzmir de her yerinde sanat gösterilerinin olduğu merkez olacak.Bunu 
şimdiden söyleyebilirim. Diğer sporcularımız, çocuklarımız sporla ilgilenmeye, müsabakalara katılmaya 
devam ediyorlar. Bu çerçevede geçen ay 22 okulumuzu ziyaret ettik.
Burada çalışan 1.000 öğretmenimiz yaklaşık 10.000 öğrencimizde işbirliği halindeyiz.Çünkü onlar bizim 
geleceğimiz. Hükümetle diğer partilerle işbirliği yapıyoruz onların uyuşturucudan uzak spor yapmalarını 
kültür ve sanatla barış içerisinde uyum içerisinde meslek sahibi olmaları için eğitim noktasında olmasa 
bile fiziken okullarımızın onarımını, bakımını elimizden geldiğince bütçemiz imkanları içerisinde destek 
oluyoruz. 22 okulla irtibat halindeyiz. Arkadaşlara teşekkür ederim.Belediyedeki bütün çalışanlarımıza 
bütün imkanlarımızı okullarımız için seferber ediyoruz, değerli arkadaşlar.
 
Yine Ekim ayı içerisinde bilim şenliğimiz vardı, sokak hayvanlarımız için can dostlar farkındalık 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu çerçevede değerli arkadaşlar bugüne kadar yaptığımız bu güzel 
çalışmalara katkıda bulunan başta Meclisimiz,Belediye çalışanlarımız ,Narlıdere halkı temizlikten 
tutunda İlçemizi geleceğe taşıyacak vizyon projelerimiz yeni bir kimlik kazandırma Narlıdere'yi 
kirlilikten, kaostan, çevre sorunlarından uzak tutarak daha da güzelleştirerek tarihi planları restore 
edilmiş insanların gezmek görmek için ziyaret ettiği kadınların iş bulduğu, gençlerin iş bulduğu esnafın 
borçtan harçtan kurtulduğu bir ilçe yaratmak istiyoruz. Bu konuda tamamiyle bilgiye dayalı çalışıyoruz 
hiçbir şekilde dedikoduya politik istismara parti içi çekişmelere toplumsal oluşum kutuplaşmaya yer 
vermeden bunları yapmaya çalışıyoruz ve çok küçük bütçelerle bunları yapıyoruz. Narlıdere belediyesi 
her şeyi yapabilir durumda yani hiçbir zaman borcu bahane ederek küçük bütçeyi bahane ederek bunları 
yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşın bize verdiği Türkiye'de en yüksek oyun kıymetini biliyoruz. 
Bu duyarlılıkla hareket ediyoruz ve bütün hizmetlerimizle insan ayırmıyoruz, mahalle ayırmıyoruz, parti 
ayırmıyoruz, cinsiyet ayırmıyoruz, yaş ayırmıyoruz, önceliğimiz sosyal demokrat belediye başkanlığı 
yönetimi olarak zayıf kesimlerde olacak kadınlar bizim için çok önemli bu konuda başta kadın 
kooperatifimiz olmak üzere çabalarımızı hızlandıracağız. Önümüzdeki dönemde sürekli bir gözümüz hep 
kadınlarda olacak şiddet gören kadınlarda olacak, iş bulamayan kadınlarda, okuma yazma bilmeyen 
kadınlarda olacak, engellilerde olacak, gençlerde olacak biraz önce ifade ettiğim gibi okula gidemeyen 
öğrencilere veya gidip de imkan bulamayan öğrencilerde olacak gözümüz. Hep beraber bu duyarlılığı 
Narlıdere'ye ortak edeceğiz tek başımıza yapamayacağımız işler var bunun bir dayanışma işi olduğu, bir 
ideal olduğunu, fedakârlık işi olduğunu siyaseti kendi aileniz, kendiniz, kendi şirketiniz için değil başkası 
için ne yapma arayışı içerisinde olduğunuzla ilgili bir şey olduğunu herkese göstereceğiz önümüzdeki 4 
bucuk yılda.Hep veren taraf biz olacağız ,fedakarlık edeceğiz, bu görevlere ne alırız ne oluruz değil ne 
veririz.Mesaimizi vereceğiz, enerjimizi vereceğiz böyle genç arkadaşlarımız olduğu gibi genç yaşında 
mesailerini hayatının bir bölümünü verecekler ve bizden önceki bu mücadeleye bu emek mücadelesine 
katkı verenlere mahcup etmeyeceğiz asla mahcup etmeyeceğiz ve aldığımız emaneti inşallah önümüzdeki 
31 Mart'ta tekrar halka vermek üzere demokrasinin gereği olarak bu sorumluluğu her zaman hissedelim, 
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hissederek davranacağız değerli arkadaşlar ve tekrar aldığımız bu kararların Narlıdere'ye İzmir'e hayırlı 
olmasını diliyorum hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum.Saygılar sevgiler değerli arkadaşlarım.
 

VII. MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 Onur YİĞİT,Haydar GÜLTEKİN ve Nurhayat KAYA'nın Mazeretlerinin kabulüne oy birliği ile karar
verildi.

VIII. OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ

Oturuma son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ali ENGİN

Meclis Başkanı

Pelin TURHAN

Katip

Ender BEYAZYILDIRIM

Katip
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