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DEĞERLİ İZMİRLİLER
İzmir, yaşadığımız, üyesi olmaktan gurur duyduğumuz şehir; denizi, dağları, ovaları,   

havası, suyu,caddeleri, evleri ile bizi çevreleyen kendine has kültürü ve yaşam    
biçimi ile “İzmir ruhu’’ olarak adlandırdığımız coşkuyla hepimizi sarmalayan binlerce   
yıllık geçmişe sahip medeniyetin beşiğidir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çeşmeden akan su, kanalizasyon, katı atık depolama, parklar 
bahçeler, yeşil alanlar, soluduğumuz hava, otobüsler, vapurlar su arıtma tesisleri, kent estetiği, 
kültür sanat, engelliler, yardıma muhtaç olanlar, sosyal hizmetler gibi aklınıza gelen her alanda 
günlük yaşantımızın içindedir.

Yaşantımızın her alanında yeralan belediyenin iş ve işlemlerini yürütürken izlediği prosedür 
ve bu prosedürlerin tanımlandığı 20’den fazla kanun vardır. Belediye, gelecekte kentin yaşam 
kalitesini ve refah seviyesini belirleyecek olan; planlama, yatırım ve diğer faaliyetlerini 5 yıllık 
dönemi kapsayan stratejik plan ile belirler, her yıl 1 yılı kesin 2 yılı tahmini 3 yıllık  bütçesini yapar 
ve yıllık hedeflerini ortaya koyduğu performans kriterlerini hazırlar. 

Her yıl bir önceki  yıl koyduğu performans kriterlerinden ne kadarını başarıp ne kadarını 
başaramadığının anlatıldığı “Faaliyet Raporunu’’ İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirir. 
Faaliyet raporunda anlatılan yatırım ve hizmetlerin harcamalarının da kanunlara ve bütçede 
belirlenen esaslara göre harcanıp harcanmadığını gösteren “Kesin Hesap’’ raporu mecliste 
görüşülür. Bir de o yılın harcamalarını denetleyen “Denetim Komisyonu’’ raporu mecliste okunur. 

Bir kentin geleceğini belirleyen, milyarlarca lira paranın harcandığı, şirketleri ile beraber 
yaklaşık 29 bin kişinin çalıştığı, yüzbinlerce dökümanla yapılan işlemlerin ne kadar başarılı 
olduğunun altı çizilerek anlatıldığı bu raporlar belediye meclisinde en fazla 3-4 saat görüşmede 
değerlendirilerek oylanır. İzmir’de yaşayan 4 milyon 367 bin İzmirlinin çok azı bu karmaşık 
raporlar içinde yer alan terimlerin, tabloların ne anlama geldiğini bilir.

İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 224 sayfa, İZSU Genel Müdürlüğü’nün 
257 sayfa ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 237 sayfadan oluşan 2019 yılı faaliyet raporlarında 
yer alan hizmetlerin kesin hesap raporları ile birlikte 100’den fazla tablo, grafik, infografik ile 
verilen rakamlar ve bu raporlarda anlatılan terimlerin ne anlama geldiğini tüm İzmir’in anlayacağı 
sadelikte ifade etmek ve yapılan hizmet, yatırım ve söylemlerin etkinlik, yerindelik ile tutarlılık 
bağlamında incelendiği bu raporun 21. yüzyıla yakışan bir İzmir’de yaşamayı hayal edenlere, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 faaliyetleri ve  bu faaliyetlerine esas olan yönetim 
anlayışını değerlendirmek için alternatif bir bakış açısı yaratmasını diliyorum .  

Erhan ÇALIŞKAN
İzmir Büyükşehir Belediyesi

AK Parti Meclis Üyesi
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Belediye harcamalarının son üç yılının karşılaştırıldığı sınıflandırma tablosu yukarıda olduğu gibidir.

EKONOMİK 
SINIF

2017
HARCAMA

2018
HARCAMA

2019
HARCAMA

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

1    PERSONEL GİDERLERİ 326.417.373,11 360.610.121,16 460.916.898,16

1  1  MEMURLAR 223.135.422,76 250.931.869,40 330.487.597,08

1  2  SÖZLEŞMELİ PERSONEL 28.215.944,30 32.806.192,75 45.859.506,37

1  3  İŞÇİLER 68.591.253,51  70.684.443,79 77.446.986,89

1  4  GEÇİCİ PERSONEL 2.693.026,89 1.900.805,46 2.294.641,01

1  5  DİĞER PERSONEL 3.781.725,65 4.286.809,76 4.828.166,81

2    SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİD. 46.978.857,98 51.662.176,88 60.988.531,42

2  1  MEMURLAR 29.099.323,71 32.700.049,66 38.470.976,66

2  2  SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.605.427,83 5.364.881,19 8.298.239,13

2  3  İŞÇİLER 13.274.106,44 13.597.246,03 14.219.315,63

3    MAL VE HİZMET ALIMLARI 836.632.626,12 1.057.854.612,87 1.322.580.122,34

3  2  TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 199.054.118,37 244.697.562,81 284.654.100,47

3  3  YOLLUKLAR 1.312.939,64 1.000.796,72 1.547.178,73

3  4  GÖREV GİDERLERİ 17.384.200,37 28.015.822,12 37.796.897,50

3  5  HİZMET ALIMLARI 555.432.384,86 697.017.441,03 909.050.097,31

3  6  TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 26.055.988,37 29.143.421,21 28.472.933,53

3  7  MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK. VE ON. GİD. 33.180.285,91 53.858.491,32 58.475.837,18

3  8  GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.608.869,13 3.234.062,95 1.690.160,01

3  9  TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 603.839,47 887.014,71 892.917,61

4    FAİZ GİDERLERİ 106.516.742,77 166.702.517,16 253.628.485,04

4  2  DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 40.242.000,91 73.214.559,70 149.472.240,91

4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 66.274.741,86 93.487.957,46 104.156.244,13

5    CARİ TRANSFERLER 414.382.100,54 513.110.889,97 607.092.280,72

5  1 GÖREV ZARARLARI 11.687.507,91 11.010.473,01 14.571.891,95

5 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 375.000.000,00 449.800.000,00

5  3  KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAP. TRANSFER. 344.768.420,35 46.752.485,25 52.134.053,09

5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 398.053,20 10.991.799,25 13.743.568,49

5  6  YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 336.349,60 174.212,87 374.063,82

5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 57.191.769,48 69.181.919,59 76.468.703,37

6    SERMAYE GİDERLERİ 2.271.888.002,04 2.195.121.421,12 2.394.103.332,68

6  1 MAMUL MAL ALIMLARI 619.333.938,04 70.122.081,87 64.325.923,68

6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3.735.264,67 5.062.678,07 15.836.531,32

6  3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 10.530.879,41 7.194.824,14 7.764.289,74

6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 300.086.042,90 245.728.049,47 168.721.443,64

6  5  GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.128.006.319,83 1.616.004.114,07 1.904.984.332,30

6  6  MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 68.794,00 2.335.220,00 466.100,00

6  7  GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 210.126.763,19 248.674.453,50 232.004.712,00

7  SERMAYE TRANSFERLERİ 67.808.702,00 19.933.096,62 66.604.079,00

7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 67.802.656,10 19.933.096,62 66.604.079,00

7 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 6.045,90 0,00 0,00

8    BORÇ VERME 548.675.120,00 712.205.528,00 679.296.212,00

8  1  YURT İÇİ BORÇ VERME 548.675.120,00 712.205.528,00 679.296.212,00

  GENEL TOPLAM 4.619.299.524,56 5.077.200.363,78 5.845.209.941,36

1MALİ İŞLER

HARCAMA AÇIKLAMASI
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin harcama kalemlerinden “PERSONEL GİDERLERİ’’ 
460.916.898 TL bütçenin % 8 olarak görünüyor. Oysaki “HİZMET ALIMLARI” 
kaleminde yer alan 909.050.097 TL harcama içerisinde yer alan, güvenlik görevlisi, 
temizlik personeli, şoför, evde bakım personeli, çeşitli işçilik giderleri vb. personel 
tedariği için harcanan para bulunmaktadır. 2019 yılı Denetim Raporu’ndan da 
anlaşılacağı üzere, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN 2019 YILI 
PERSONEL HARCAMALARININ toplamı 1.218.483.487 TL olup harcama bütçesinin 
%21 dir. Gelir Bütçesinin ise % 24,71 ne denk gelmektedir.    

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 11 şirketi ve 
iki bağlı kuruluşu ile birlikte 
yaklaşık 29 bin çalışanı 
bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun norm kadro ve 
personel istihdamı başlıklı 49. Maddesin 8. paragrafında; 
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, 
gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 
30’unu aşamaz. Yapılan hesaplama ve tespitlere göre bu 
oran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde % 21’dir. 

2017 4.619.299.524,56 3.760.733.584,73 326.417.373,11 672.165.822,30 7,06% 8,67% 14,55% 17,87%

2018 5.077.200.363,78 4.554.901.784,48 360.610.121,16 861.684.647,07 7,10% 7,91% 16,97% 18,91%

2019 5.845.209.941,36 4.929.640.301,76 460.916.898,16 1.218.483.487,61 7,88% 9,34% 20,84% 24,71%

YILLAR İTİBARİYLE PERSONEL GİDERLERİNİN

YILLAR GİDER
 BÜTÇESİ

GELİR
 BÜTÇESİ

PERSONEL 
GİDERLERİ

PERSONEL 
GİDERLERİ

GİDER 
BÜTÇESİNE

ORANI

GİDER 
BÜTÇESİNE

ORANI

GELİR 
BÜTÇESİNE

ORANI

GELİR 
BÜTÇESİNE

ORANI

PERSONEL GİDERLERİ 
(HİZMET İHALELERİ DAHİL)

PERSONEL 
GİDERLERİ 

(HİZMET İHALELERİ 
DAHİL)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERSONEL SAYISI

PERSONEL GİDERLERİNİN
KANUN HÜKMÜNE UYGUNLUĞUNUN HESAPLANMASI

PERSONEL 2019
Memur 3.634
İşçi 486
Sözleşmeli 4.855
TOPLAM 11.899

2018 Yılı Bütçe Geliri (Net) 4.554.901.784,48
Yeniden Değerlendirme Oranı     %  % 23,73
Toplam 5.635.779.977,94
Ödenebilecek İşçilik Tutarı         ( %  30) 1.690.733.993,38
2019 Ödenen Tutar 1.218.483.487,61

1-PERSONEL GİDERLERİ
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2017 22.653.000,00 16.641.095,45 4.642.229,00 34.651.866,45 26.055.988,37

2018 27.118.400,00 11.390.300,00 4.189.500,00 34.319.200,00 29.143.421,21

2019 30.149.000,00  11.457.727,49 9.183.723,29 32.423.004,20 28.472.933,53

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

TEMSİL VE 
TANITMA 

GİDERLERİ

BÜTÇE İLE VERİLEN 
ÖDENEK

AKTARMAYLA 
EKLENEN

AKTARMAYLA 
DÜŞÜLEN

NET BÜTÇE 
ÖDENEĞİ

HARCAMA

Temsil ağırlama giderlerinin; yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere, 32.423.004,20 
TL’lik ödenek ayrıldığı ve bu ödeneğin 28.472.933,53 TL’sinin kullanıldığı görülmüştür. 
Temsil tören ve ağırlama giderlerinin toplam bütçe gideri içerisindeki oranı % 0.5’tir.

Bu faaliyetler için yapılan harcamalara ilave olarak, “Hizmet Alımları” kaleminin içeri-
sinde yer alan giderler bulunmaktadır. 

2019 Yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen  
konserlerde sanatçılara yaklaşık 5.200.000 TL toplam ödeme yapıldığı Denetim   
Komisyonu çalışmalarında görülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2019 yılı içerisinde borçlarından dolayı ödediği 
253.628.485,04  TL  faiz olduğunu ifade eder. 

Bu bölüm altındaki ‘’Hazine Yardımları’’ kaleminde gözüken 449.800.000 TL Büyükşehir 
Belediyesi kasasından ESHOT Genel Müdürlüğü’ne aktarılan miktardır. 

 “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” kaleminde gözüken 
52.134.053 TL amatör spor kulüpleri vb. kuruluşlara yardım olup bu tutarın 15.600.000 
TL’si İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne nakit olarak aktarılmıştır.

2019 yılında ödediğimiz net borcunda 771.554.294 TL olduğu tablolardan anlaşılıyor. 

2-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

3-FAİZ GİDERLERİ 

4-CARİ TRANSFERLER 
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“Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminde yer alan 13.743.568 TL belediyenin aş 
evlerindeki harcama ve ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımları içermektedir.  

“Yurt Dışına Yapılan Transferler’’ kaleminde gözüken 374.063 TL üye olunan 
uluslararası kuruluşlara ödenen aidat türü ödemeleri ifade etmektedir.  

“Gelirlerden Ayrılan Paylar’’ kaleminde bulunan  76.468.703 TL,  İller Bankası’na 
yatırılan paydır (Tüm belediyeler gelirinin %2’sini İller Bankası’na yatırır.)

“Sermaye Giderleri”  genel anlamda yatırım için yapılan harcamaları ifade eder. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından faaliyet raporunda “Sermaye 
Giderleri’’ kaleminde kayıtlı 2.394.103.332 TL işaret edilerek bütçenin % 41’nin   
yatırıma harcandığı  ifade edilmektedir. Ancak bu rakamlar sizi yanıltmasın,   
çünkü bu paranın sadece “Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri’’    
kalemindeki 1.904.884.332 TL’si yani bütçenin % 32.5 yeni yatırımlar için geri   
kalanı ise tamirat, onarımlar ve kamulaştırma vb. için harcanmıştır. 

“Sermaye Transferleri’’ kaleminde gözüken 66.604.079 TL tutarın 40.000.000 TL’si 
ESHOT Genel Müdürlüğü’ne, 15.682.655 TL tutar ise CHP’li Menemen, Konak, 
Karabağlar, Beydağ, Gaziemir ve İP’li Tire Belediyesi ile ortak projeler yapılarak kaynak 
aktarılmıştır. AK Partili belediyelere ise aktarılan hiçbir kaynak yoktur.

5-SERMAYE GİDERLERİ 

6-SERMAYE TRANSFERLERİ
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“BORÇ VERME” kaleminde ifade edilen 679.296.212 TL belediye şirketlerine 
aktarılmıştır. Belediye şirketleri zarar ettikleri zaman bu zararları sermaye artırımı  
olarak belediye tarafından finanse edilir. Bazen de şirketlerin  borçlarını belediyenin 
sermaye olarak şirkete koyduğu paradan ödeyebilmesi için  Sermaye azaltımına giderler 
her iki durumda da belediye şirketlerine para aktarımı yapılmış olur. 

7-BORÇ VERME 

8-BELEDİYENİN BORÇLARI

2017-2019 DÖNEMİ ÖDENEN KREDİ 
BORÇ DURUMU

2020-2022 DÖNEMİ ÖDENECEK KREDİ BORÇ DURUMU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORÇ TABLOSU 

MALİ YIL ÖDENEN TOPLAM BORÇ
2017 346.319.915,09
2018 512.831.614,26
2019 771.554.294,67

2019 YILI BORÇ BAKİYE KALAN TUTAR (TL)

MALİ YIL ANAPARA FAİZ BSMV TOPLAM
2020 631.427.050,46 241.119.131,69 6.699.160,35 879.245.342,50
2021 553.227.084,60 166.767.549,58 3.567.629,49 723.562.263,67
2022 530.082.321,52 110.355.154,45 1.348.277,81 641.785.753,78
TOPLAM 1.714.736.456,58 518.241.835,72 11.615.067,65 2.244.593.359,95

İZMİR BÜYÜKŞEHİR 3.753.137.051  4.736.321.534 983.184.483 26

İZSU    495.066.203    657.416.291 162.350.088 33

ESHOT    181.771.639        237.327.747   55.556.108 31

ARA TOPLAM     4.429.974 .893     5.631.065.572 1.201.090.697 21

5.687.428.336 6.518.798.743 831.370.407 14.6

 Belediyenin toplam borç durumu ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

KURUM 31.12.2018 BORÇ 
TUTARI(TL)

31.12.2019
BORÇ TUTARI (TL)

ARTIŞ TUTARI
(TL)

ARTIŞ ORANI
%

ŞİRKETLERLE 

BİRLİKTE KONSOLİDE 

BORÇ TOPLAMI

2020 yılında alınan kredilerle ödeme tablosundaki rakamlar artmıştır.
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Önemli harcama kalemlerini tek tek açıkladıktan sonra  bütçeyi topluca 
ele aldığımızda ;

 “BORÇ VERME’’, “HAZİNE YARDIMLARI” VE “SERMAYE 
TRANSFERLERİ” ile belediye şirketlerine ve bağlı kuruluşlarına 
aktarılan tutar 1.169.096.212 TL olup harcama bütçesinin % 20’sini 
teşkil etmektedir. Bir başka deyişle belediye bütçesinin % 20’sini 
şirketlerinin ve ESHOT’un zararlarını kapatmak için kullanmıştır. 
“PERSONEL GİDERLERİ’’, “SGK DEVLET PRİMİ ÖDEMELERİ” 
ve “HİZMET ALIMLARI’’ harcama kalemleri içerisinde yer alan 
personel harcamalarının toplamı 1.279.472.018 TL olup harcama 
bütçesinin % 22’sini oluşturmaktadır. Büyükşehir Belediyesi  “TEMSİL 
VE TANITMA’’ giderleri için 28.472.933 TL para harcamıştır. İhtiyaç 
sahipleri için yapılan sosyal yardımların tutarı “HANE HALKINA 
YAPILAN TRANSFERLER’’  kaleminde gösterilen 13.743.568 TL’dir. 
Bir başka deyişle temsil ve tanıtım giderlerinin yarısından daha az  bir 
parayı sosyal yardımlar için kullanmıştır.   “GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM  GİDERLERİ’’ kaleminde gösterilen 1.904.884.332 TL olup 
belediyenin bütçesinin  % 32.5’ni  yeni yatırımlar yapmak için harcamıştır. 
Yapılan yatırımların bütçe içindeki oranı son 3 yılda giderek azalmaktadır. 
Büyükşehir Belediyesi’nin borçları her yıl giderek büyüyor; 2019 yılı 
içerisinde 771.554.294 TL borç ödemesi yapılmış olmasına rağmen yıl 
sonu itibari ile Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT’un borç toplamı 
5.631.065.572 TL. olup şirketleri ile birlikte konsolide borç toplamı 
6.518.798.743 TL’ye yükselmiştir. Tek cümle ile ifade edersek ; bu bütçede 
yapılan harcamalar İzmir’in sorunlarını çözmemiş ve İzmir’i geleceğe 
hazırlayacak yatırımlar ve işler yapılamamıştır. 

9-MÜLK SATIŞLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2019 YILI GAYRİMENKUL SATIŞLARI

GELİR TÜRLERİ TAHSİLAT TUTARI

ARSA VE ARAZİ SATIŞI 8.012.761,69 TL

KAMU KONUTLARI SATIŞ GELİRİ 26.214.592,19 TL

DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINMAZ SATIŞI 0,00

TOPLAM 34.227.353,88

Bu tablolardan da anlaşılacağı üzere borçlarımız her geçen gün artmaya devam ediyor. 
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ŞİRKETLERİN MALİ DURUMU 2BELEDİYE ŞİRKETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın sahip veya ortak olduğu 11 şirketi 
vardır. Belediye şirketleri Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyetlerini yürütürler.  
Belediye şirketleri kamu kaynaklarını kullandığı için yasa gereği  mal ve 
hizmet alımlarında 4734 sayılı ihale kanununa tabidirler. Belediye Meclisi’nin 
belediye şirketlerinin denetlenmesi konusunda hiçbir yetkisi yoktur. Belediye 
şirketlerinin 4734 sayılı ihale kanununa göre yaptığı işlemler Sayıştay tarafından 
denetlenir. Sayıştay denetimleri, şirketin kar/zarar, etkinlik, yerindelik başka 
bir deyişle iyi ya da kötü yönetilmesi ile ilgili konuları kapsamaz . Belediye 
şirketleri, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarına göre kamu kontrolünün 
daha az olduğu birimlerdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinin yıllara 
göre kar/zarar tablosunu aşağıda görebilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 şirketinin toplam zararları tabloda 
gözükmektedir. 2019 yılı kar/zarar durumunu 9 Haziran 2020 tarihinde  
yazılı soru önergesiyle talep ettim. Yasal 30 günlük süre içerisinde halen 
cevap verilmedi. Cevap verildiğinde bu tabloya eklenecektir. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİRKETLERİNİN KAR/ZARAR TABLOSU

ŞİRKET 2016 (TL) 2017(TL) 2018(TL) 2019

BAY-SAN A.Ş. - - 84.213(KAR) -

İZENERJİ A.Ş. 4.437.083 77.594.213 8.836.626 -

İZULAŞ A.Ş. 109.711.816 110.973.034 119.904.957 -

GRAND PLAZA A.Ş 5.001.390 10.625.066 20.273.661 -

İZELMAN A.Ş 130.874.957 136.364.774 49.294.366 -

EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş 1.793.777 1.101.955 885.809 -

İZBELKOM A.Ş 16.027.301 25.202.414 9.380.811(KAR) -

İZDENİZ A.Ş 25.662.131 27.824.973 38.097.957 -

İZFAŞ.A.Ş. 23.978.919 26.664.044 19.896.824 -

İZBETON A.Ş 26.054.103 18.014.379 8.520.704 -

İZBAN A.Ş 126.742.273 109.251.746 321.738.470 -

TOPLAM ZARAR 470.283.750 543.616.598 *577.984.350 -

*Kar miktarları düşülerek hesaplanmıştır.
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            İZMİR B. B. ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU VE GN. MÜDÜR ÜCRET HARCAMALARI

ŞİRKET ADI YÖN.KUR.ÜYE SAYISI AYLIK TOPLAM YILLIK TOPLAM

İZFAŞ 11 48.491,00 581.892,00

İZ BETON 15 53.005,00 636.060,00

İZ ENERJİ 11 46.150,00 553.800,00

İZ ULAŞ  11 39.330,00 471.960,00

GRAND 11 52.230,00 626.760,00

İZELMAN 11 47.400,00 568.800,00

EGE ŞEHİR 11 45.500,00 546.000,00

İZ BELKOM 11 47.000,00 564.000,00

İZ DENİZ 15 65.500,00 786.000,00

İZBAN 8 49.961,00 599.532,00

BAYSAN 5 0.00 0.00

TOPLAM 120 494.567,00 5.934.804,00

11 şirketin 3 yıllık zarar toplamı 1.591.884.698 TL’dir. Zarar eden şirketlerimizin 
yöneticilerine 2019 yılında ödediğimiz yıllık net maaş tutarı 5.934.804 TL.dir.

Yönetim kuruluna 
yapılan atamalar
kamuoyunda
gündem oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in yıllardır şoförlüğünü yapan Hüseyin 
Sezer, hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen 
milyonlarca liralık bütçesi olan İZDENİZ’e 
yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 
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3SEÇİM VAATLERİ

BELEDİYENİN 2019 KARNESİ
Kadifekale’de yerinde uzlaşı ile kentsel 
dönüşüm çalışması yapılacak...

Akıllı trafik sistemini devreye almak için 3 kez 
ihale gerçekleşti. Henüz sistem devrede değil...

Kemeraltı restore edilecek. Gece de açık olacak 
ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak...

Belediye Cebinizde Projesi ile mobil yazılımla 
İzmirlileri karar alma süreçlerine dahil edeceğiz...

İzmir’in kalabalık ilçeleri Bayraklı, Karabağlar, 
Buca arası 29.3 kilometre arter yapılacak.

Alsancak Garı, Basmane Meydanı ve Karşıyaka 
Vapur İskelesi’nde trafiği yer altına alacağız...

Raylı sistem ve deniz ulaşımında geliştirilmiş 
baykuş seferleri sözü yerine getirildi...

Sabah-akşam emekçi kardeşlerimize   
toplu taşıma ücretini yarıya indireceğiz...

Trafiği sıkıştıran 11 noktada akıllı trafik 
sistemi ve kavşak düzenlemeleri yapılacak...

Üstü açık pazar yeri bırakmayacağız. 
Çatılarından güneşten enerjisi elde edeceğiz. 

Kültürpark müzik okuluna dönecek. Eskiden 
sahne almış kişiler gençlere dersler verecek...

20 bin civarındaki çöp toplayıcılarını 
örgütlenme içine sokacağız...

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

HAYATA 
GEÇTİ

HAYATA 
GEÇTİ
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3SEÇİM VAATLERİ

BELEDİYENİN 2019 KARNESİ
Teknoloji ve İnovasyon Üssü kuracağız...

Şehrin atıl durumdaki alanlarını planlı   
iskan alanlarına dönüştüreceğiz...

Fuar İzmir’in yanına modern kongre merkezi yapıp 
uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapacağız...

Popüler Müzik Müzesi kuracağız...
Zeki Müren de sizi görecek...

‘Koku sorununu gidereceğiz. Koku üniteleri
yapacağız” dediyse de değişen bir şey olmadı...

İzmir’in turizmden aldığı payı mutlaka 
büyüteceğiz. Cazibe merkezlerini çoğaltacağız... 

Tüm atıkları, çöpleri dönüştüreceğiz. 
Harmadalı’da elektrik enerjisi elde edeceğiz... 

Düzenli olarak İzmir mahallelerine gideceğiz...
Seyyar makam aracı yapıldı...

Körfez temizlenecek... Seçimden sonra
üç yıl içinde yüzeceğim sözünü verdi...

Türkiye’nin ilk Doğal Şifa Parkı’nı kuracağız...

Geri dönüşümde evlerden başlayarak 
ayrıştırmaya başlayacağız...

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

YETERSİZ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

HAYATA 
GEÇMEDİ

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

2019 yerel seçim döneminde vaadedilen 
165 projeden çok azı ile ilgili adım atıldı...

HAYATA 
GEÇTİ

HAYATA 
GEÇTİ
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BELEDİYENİN BİTMEYEN SORUNLARI 4 VATANDAŞ ŞİKAYETLERİ

KOKAN KÖRFEZ: Her yağmurdan sonra körfez kokuyor. Bugüne kadar harcanan 
paralar boşa mı gitti?

n İzmir’in tamamında olması gereken yağmur suyu hattının uzunluğu 5 bin kilometre 
olup, mevcut hattın uzunluğu 643 kilometredir. Mevcut yağmur suyu hattı arıtma 
tesislerine kanalizasyon ile aynı hattı kullanarak bağlanmaktadır. Yağmur yağdığında 
arıtma tesislerinin kapasitesi yetmediği için sistem kapatılarak kanalizasyon suları da 
dahil olmak üzere Körfez’e verilmektedir.

KİLİTLENEN TRAFİK: Sadece sabah ve akşam trafiğinde değil, günün her saatinde 
trafik sıkışmaya başladı. 2 kilometrelik yolu 30 dakikada geçebildim.

n İzmir’de 111 noktada sıkışan trafik ile ilgili kalıcı çözüm sağlayacak tünel, köprü, 
altgeçit gibi ciddi bir yatırım 2019 yılında yapılmadı. İzmirli’nin hem zamanı hem de yakıt 
parası boşa savruluyor.

SOKAK GEÇİT VERMİYOR: Sokağımızda yeni apartmana İZSU su bağladı. 3 ay geçti 
kazdığı yer yapılmadı. 

n Belediye ve bağlı kurumları vatandaşın taleplerine zamanında karşılık veremiyor. 
Kazılan yollar, bozulan asfaltlar, günlerce tamir edilmeyi bekliyor. Ayrıca sokaklarda 
patlayan, İZSU ekiplerinin zamanında müdahale etmemesi nedeniyle boşa akan sular da 
en büyük şikayet konuları arasında yer alıyor.

Aşağıda Şikayetim Var İzmir adlı sosyal medya hesabında bu konular her gün arka arkaya sıralanıyor
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MODERN İZMİR’DE FOSSEPTİK ÇUKURLARI: Tatil için Çeşme’ye geldim. 
Kaldığım lüks otelin fosseptik çukuru bulunduğunu burnumun direğini kıran kokudan 
sonra öğrendim. Hayret...

n Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme başta olmak üzere, 
İzmir’in pek çok ilçesinde kanalizasyona bağlı olmayan toplam 87 bin 200 konut ve 
işyerinin fosseptik çukuru kullanması şaşkınlık veriyor.

OTOBÜSLER AYRI BİR DERT: Gümüşpala’ya neden hep eski otobüsler işliyor.   
İş saatlerinde otobüsler tıklım tıklım. Bu hastalık döneminde olacak iş mi?  

n İzmir’de 2019 yılında yolculuk eden her 2 kişiden biri otobüslerle taşınmıştır. Son 
üç yıldır ESHOT filosuna alınan otobüs sayısı 35, midibüs sayısı 25’tir. Araçların yaş 
ortalaması son yılların en yaşlısı olup 10 yaşın üzerindedir. 15-20 yaş arasında 250 adet 
eski ve konforsuz otobüs halen İzmir’de yolcu taşımaktadır. Bu otobüsler hem sık sık 
arıza yapmakta hem de yakıt sarfiyatı ve bakım onarım maliyetleriyle belediye bütçesine 
büyük yük olmaktadır. 

İZBAN’IN ARIZA YAPMASINDAN BIKTIM: Belediye başkanımızı iş saatinde İZBAN’a 
binmeye davet ediyorum. İnsanlar balık istifi seyahat ediyor. 

n Hesaba katılmayan pandemi nedeniyle İzmir Banliyö trenlerinde insanlar üst üste seyahat 
ediyor. Yeniden planlama yapılması ve vatandaş şikayetlerinin dikkkate alınması gerekiyor. 

BAŞIBOŞ CAN DOSTLARI: Her yer kedi-köpek dolu... Çocuklarım çok seviyor. Küçük 
oğlumu ısırdı. Ne aşısı var ne de kaydı. Bir haftadır hastane ile uğraşıyoruz.  

n Sokak hayvanlarının sayısı 300 bini geçti. Eğer gerekli önlemler alınmazsa 3 yıl içinde 
hayvan sayısı 500 bini bulacak. Kovid-19 salgınının hüküm sürdüğü şu dönemde hayvanların 
da çeşitli virüsler taşıdığı boy boy medyada yer almakta. 2019 yılında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi 6 bin 148 kedi ve köpeği kısırlaştırmış 9 bin 488 hayvanı tedavi etmiştir. Can 
dostlarımızın acil olarak aşılanması, kısırlaştırılması ve kayıt altına alınarak nüfusunun kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi bu tedbirleri almadığı takdirde yakın gelecekte 
can dostları insan sağlığını tehdit eden en büyük unsurlardan biri haline gelecektir.

4 VATANDAŞ ŞİKAYETLERİ
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4 VATANDAŞ ŞİKAYETLERİ

CAN YAKAN SU FATURALARI: Üç aylık su faturam... geldi. Hani İzmir’de su ucuzdu. 
- Askıda fatura ile kendi alacaklarınızı tahsil ettiniz. Pandemi döneminde utanmadan 
okumadan fatura gönderdiniz... 
- Askıda fatura uygulaması yapıldı. Zeki bir hareket. Hem vatandaşın parasını ödet   
hem de tahsil edemediğin kendi paranı kurtar...

n Son gelen üç aylık su faturaları toplu halde yollandığı için kafa karıştırdı. Pandemi 
döneminde okunmadan yollanan su faturaları vatandaşın canını yaktı. 

               ŞEHİRLERDE TEMMUZ AYI İTABARİ İLE GEÇERLİ SU-ATIKSU TARİFELERİ

ŞEHİR	 SU	(TL)	 ATIKSU	(TL)	 TOPLAM	(LİRA)	 KADEME

İZMİR 3.32 1.66 4.98 0-13  M3

 3.60 1.79 5.39 14-20 M3

 7.40 3.70 11.10 21M3 ÜSTÜ

ANKARA 3.33 1.67 5 YOK

İSTANBUL 4 1.33 5.33 0-15 M3

 6 2 8 16 M3 ÜSTÜ 0,5 M3 (İNSANİ
KULLANIM HAKKI) ÜCRETSİZ

ESKİŞEHİR 2.94 1.46 4.40 YOK

BURSA 3.8 0.95 4.75 0-12 M3

 7.22 1.81 9.03 13 M3 ÜSTÜ

ADANA 2.06 1.11 3.17 YOK

DENİZLİ 3 1.90 4.90 0-12 M3

 4 1.90 5.90  13-25M3

İZSU Gn.Müdürlüğü’nce soru önergeme verilen cevaba göre ; mevcut mesken abonelerinin su tüketimi ayda 9 m3’dür. Normal bir tüketicinin 10 m3 su 
tükettiğinde , fazla su tüketimi olan bir abonenin de 15 m3 su tükettiği durumda hangi ilde ne kadar fatura ödeyeceğini aşağıdaki tablodan görelim.

* İstanbul’da uygulanan ücretsiz insani kullanım hakkı  0.5 m3 su bedeli faturalardan düşülmektedir. 

ŞEHİRLERE GÖRE 10 VE 15 M3 SU BEDELİ TUTARI 

ŞEHİR	 10	M3	 15	M3

İZMİR  49.80 TL 77.92 TL

ANKARA 50.00 TL 75.00 TL

İSTANBUL *50.62 TL *77.27 TL

ESKİŞEHİR 44.00 TL 66.00 TL

BURSA 47.50 TL 84.09 TL

ADANA 31.70 TL 47.55 TL

DENİZLİ 49.00 TL 76.50 TL

“İZMİR’DE SU UCUZ’’ EFSANESİ GERÇEK DEĞİLMİŞ...
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5REKORTMEN BÜYÜKŞEHİR

İSTANBUL AKM

İZMİR GAZİEMİR KAVŞAKLARI

KABA İNŞAAT 479 GÜNDE TAMAMLANDI 804 GÜN GEÇTİ HALA TEMELDEİZMİR OPERA BİNASI

DENİZLİ SÜMER-İSTASYON KAVŞAKLARI

İZMİR KONAK-FAHRETTİN ALTAY METROSUİSTANBUL KARTAL-KADIKÖY METROSU

n İnşaat alanı: 95 bin 600 metrekare
n Yapım süresi: 700 gün
n İnşaat alanı: 95 bin 600 metrekare
n Yapım süresi: 700 gün

n İnşaat alanı: 73 bin 800 metrekare
n Yapım süresi: 1466 gün

n Yapım süresi: 100 gün n Yapım süresi: 600 gün

n Uzunluk: 8 kilometre
n Yapım süresi: 10 yıl
n Uzunluk: 8 kilometre
n Yapım süresi: 10 yıl

n Uzunluk: 22 kilometre
n Yapım süresi: 7 yıl
n Uzunluk: 22 kilometre
n Yapım süresi: 7 yıl

n İnşaat alanı: 73 bin 800 metrekare
n Yapım süresi: 1466 gün

İzmir Büyükşehir Belediyesi yapım ihalelerinde; yapım süresinin uzunluğu, ek süre 
uzatımları, ihale sonrası yapılan proje değişimlerinde Türkiye şampiyonluğuna adaydır.
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6 AKSAYAN YATIRIMLAR

İzmir Büyükşehir belediyesi 2016 
yılında tarihi köşkü restore etmek 
için ihale yaptı. 24 ayda tamamlan-
ması gereken imalat 38 ayda tamam-
lanamadı. İhale bedeli işin tamam-
lanmasına yetmeyince iş tasfiye 
edildi.Yarım kalan restorasyonun 
tamamlanması için  9 Aralık 2019 
tarihinde “açık ihale” yerine “davet 
usulü” ihale yapıldı.2016 yılında-
ki İlk ihalede tamamı 4 milyon 67 
bin liraya tamamı bitmesi öngörü-
len Paterson Köşkü restorasyon işini 
ikinci ihalede kalan işler için ilk iha-
lenin 4 katı fiyat veren, CHP Anka-
ra milletvekili Nihat Yeşil’in kardeşi 
Ahmet Yeşil’in ortağı olduğu Meto 
Yatırım İnşaat Şirketi kazandı. 2021 
yılında biteceği söylenen restorasyon 
çalışmalarının süresinde bitip bitme-
yeceğini birlikte göreceğiz.

Yılan hikayesine dönen yatırımlar

İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Mart 2017’de kent içi 
trafiği rahatlatmak amacıy-
la Buca ile otogar bağlan-
tısını kuracak tünel ve yol 
inşaatının yapımına baş-
ladı. “derin tünel” inşaa-
tının yapım işini 183 mil-
yon TL’ye HGG İnşaat A.Ş 
üstlendi. Homeros Bulva-
rı’nın (Uçan Yol) devamı 
niteliğinde olan ve İzmir 
Otogarı’na kadar uzana-
rak kesintisiz ulaşımı sağla-
yacak, derin çift tüp tünel-
viyadük-alt/üst geçit ve yol 
yapımını kapsayan projenin 

yapım çalışmaları 2019 yılı 
ekim ayında tıkandı. Yük-
lenici firma, ekonomik krizi 
ve artan maliyetleri gerekçe 
göstererek 2,5 kilometrelik 
tünel inşaatından çekilme 
talebi Büyükşehir Belediye-
si’nce kabul edildi.

Aradan geçen 9 aylık 
süreye rağmen halen inşa-
at başlamadı. Yol için 
ilk ihale 28 Temmuz 
2020 tarihinde yapılacak. 
Yarım kalan tünel inşaatı 
için ise ikinci ihalenin bu 
yılın Aralık ayında yapıla-
cağı söyleniyor.

Buca
Otogar
Tüneli 
durdu

İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi 2016 yılında metro 
vagonlarını depolamak 
için Halkapınar’da Atatürk 
Stadı’nın hemen yanın-
da yer alan bölgeye yeral-
tı tren depolama tesisi yap-
mak için çalışma başlattı. 
Halkapınar’daki 115 metro 
vagonu kapasiteli, 2 katlı 
yeraltı parkı inşaatında, 13 
Mart 2019’da göçük mey-
dana geldi. Ardından da 

Büyükşehir Belediyesi’nce 
mevcut yüklenici firma 
ile olan iş tasfiye edildi ve 
inşaat alanındaki çalışma-
lar durduruldu.

İlerde doğabilecek idari 
ve mali sorumluluklardan 
kaçınmak amacıyla proje-
nin Buca Metro ihalesine 
dahil edileceği söylentileri 
ortada dolaşıyor. Yetkililer 
tarafından resmi bir açık-
lama yapılmadı.

Kaderine terk edildi

HALKAPINAR TREN DEPOLAMA TESİSİ

Aradan
geçen 16 aylık 
süre zarfında 
hiçbir çalışma 
yapılmadı. Şu 
ana kadar 92 
milyon 722 bini 
lira harcanan 
imalatlar 
Buca Otogar 
bağlantısında 
olduğu gibi 
çürümeye
terk edildi.

PATERSON KÖŞKÜ1

2 3
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n İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in HDP ile ilgili olan söylem ve 
davranışlarının basına yansıyan hali ile bizler dahil 
kafamızda pek çok soru işareti bıraktı.

n Söyledim söylemedim gibi tartışmalar yaşandı. 
Bir İzmirli olarak ilk ağızdan aşağıdaki tartışmalı 
konuları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis’te 
açıklama yapmasını kendisinden rica ediyoruz.

Soyer’in 25 HDP’li bele-
diyeye kayyum atanması-
nın ardından yaptığı “Darbe-
ye karşı asıl şimdi tankların 
üstüne çıkılmalı” şeklindeki 
skandal açıklamaları da tep-
kilere neden olmuştu.

n Bu haberde söylenenler 
doğru mu? Bu sözleri söyle-
diniz mi? Söylediyseniz neyi 
kastettiniz?

İzmir’de ormanları yak-
tığını itiraf eden PKK’nın 
kınanması önergesi 
Büyükşehir Meclisi’nde 
reddedildi.

n Bu konu ile ilgili her 
şeye şahit olduğumuz 
için açıklamaya gerek 
olmadığını düşünüyo-
rum . Yine de açıklama 
yapmak takdirinizdedir. 

Soyer, HDP’nin İzmir’de Ağustos 
2017’de yaptığı “Vicdan ve Adalet” 
mitingine katılmış ve “Sizin gücünü-
zü artırmak için elimden gelen deste-
ği vereceğim” diye konuşma yapmıştı. 
Soyer, PKK’nın belediye imkanları-
nı kullanarak hendek terörü estirdiği 
Diyarbakır’ın Sur ilçe belediyesine kay-
yum atanmasını da sert dille eleştirmişti.

n Bu ifadeler doğru mu? Doğru ise 
HDP’nin gücünü arttırmak için ne gibi 
bir çalışma yaptınız?

02.10.2016 

09.09.2019

17.08.2017

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili
Erhan Çalışkan’ın PKK önergesi CHP oylarıyla reddedildi...
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Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç 
Soyer dedi ki: “Yerel 
yönetimlerde Kürt-
çe Hizmet, merkezi 
hükümetin inisiyatifi-
ne bırakılamaz”.

n Neyi kastettiniz. 
Kanunlarla belir-
lenmiş görevleriniz 
dışında yapmak iste-
diğiniz faaliyetler mi 
var. Açıklar mısınız?

3.11.2019

PKK’yla iltisaklı bir isme belediye ihalesi verildi.
n Bu konu ile ilgili inceleme yapıldı mı? Yapıldı ise sonucu nedir?

KHK ile ihraç edilen ve 
HDP’yle bağlantısı olan üç 
akademisyen belediye şir-
ketlerinde yönetim kurulu 
üyesi yapıldı.

n Yapılan bu atamalar ile 
ilgili gerekçe nedir? Daha 
önce benzer bir görevde 
deneyimleri var mıdır? Bele-
diye şirketine hangi konuda 
katkı sağlayacaklar?

Soyer, KKTC gazetesi 
Haberci’ye verdiği demeçte 
de “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bıra-
kalım, daha fazla müdahale 
etmeyelim” demişti.

n Bu sözleri gerçekten söy-
lediniz mi? Neyi kastettiniz? 

TÜRSAB acenteleriy-
le yapılan toplantıda İzmir 
Parası ve İzmir Bayrağı 
hayali olduğunu aktardı.

n Bu konuyla ilgili sosyal 
medya aracılığı ile gerekli  
açıklamalarda bulundunuz. 
Konuşmalarınızdaki konu-
ların hep tartışma yaratma-
sının sebebi sizce nedir?

3 Mayıs’ı İzmirliler Günü ilan 
ederek, İzmir’in günü kabul edilen 
9 Eylül Kurtuluş Günü’ne alterna-
tif önerdi. Bu haber ile ilgili söz-
lerinize açıklık getirerek  “Dünya-
da yaşayan  İzmirli hemşehrilerin 
bir araya geleceği festival tadın-
da etkinlikler düzenleyeceğinizi ‘ 
ifade ettiniz. 

n Böyle birgün ilan etmeden önce 
konuyu STK’lar ve kentin ileri 
gelenleri ile değerlendirdiniz mi? 
Konuyla ilgili halkın nabzını  
tutubileceğiniz bir anket yada   
benzeri bir çalışma yaptınız mı? 
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2019 YILINDA İZ BIRAKANLAR
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer’in konut olarak 
kullanmayı seçtiği halk arasında 

‘Şato’ diye bilinen koruma altındaki tarihi binanın izinsiz 
onarımı iddiaları gündemde yer aldı. 3. derece arkeolojik 
sit alanında, 2. derece doğal ve kısmen 2. derece arkeolo-
jik sit alanı olan yapı için İzmir 1 numaralı Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25.06.2019 
tarih ve 9349 sayılı kurul kararı ile restorasyon projesi 
tadilatının uygun olduğu bildirilmiştir. 

Bu nedenle Konak Belediyesi 29.07.2019 tarihinde resto-
rasyon yapı ruhsatı düzenler. İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nin kayıtlarına göre doğalgaz ısıtma tesisatının yapımına 
02.08.2019 tarihinde başlanır ve 08.08.2019 tarihinde bitirilir.
Diğer tadilatlar ise 11.09.2019 tarihinde başlar ve 19.09.2019 
tarihinde tamamlanır. 17.09. 2019 tarihinde biten imalatlar 
için  yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Ancak 22 Mayıs 
2019 tarihinde ŞATO’ da yapılan tadilatların fotoğrafları 
boy boy gazetelerde yer alır. Ruhsat tarihinden önce fotoğ-
rafların yayınlanması akılları karıştıran nokta olur.

2006 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan 
çalışma neticesinde İzmir Büyükşehir 
Belediye binasının riskli yapı niteliği 
taşıdığı tespit edildi. Aradan geçen 
14 yıl içerisinde bina ile ilgili hiçbir 
çalışma yapılmadı. 28.01.2020 tarihinde 

gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki 
depremden sonra 250 belediye çalışanı 
hayatlarında endişe duyduklarını 
belirten ve depreme dayanıklı yeni 
bir bina yapılmasını talep ettikleri 
dilekçelerini İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı’na verdiler. 

ŞATO TADİLATI:

PERSONEL: HAYATLARIMIZDAN 
ENDİŞELİYİZ BİNA ÇÜRÜK DEDİ...

BELEDİYE KOLONLARA MAKYAJ YAPTI

Büyükşehir belediye persone-
li çalışanları riskli yapı olarak tes-
pit edilen binada gerekli önlemle-
rin alınmasını talep etmişti. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
deprem yıkılma tehlikesi olan bina-
nın kolonlarını 200 bin TL harca-
yarak gökkuşağı renklerine boyat-
tı. Pek çok insan kolonlarda seçilen 
renklerin LGBT adlı kuruluş renk-
leriyle örtüşmesini yadırgadı. 
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ÇED RAPORSUZ İHALE
Yasada açıkça ÇED Raporu olmadan 

ihale yapılamayacağı belirtilmesine 
rağmen ihaleye çıkıldı. Kendisi gibi 
CHP’li olan Menderes Belediye 
Başkanı Ali Kayalar ve CHP’li Meclis 
üyeleri, Menderes Katı Atık Tesisleri 
için karar verilen Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantısına katılmayarak 
durumu protesto etti. Menderes’te katı 
atık tesisi dayatmasına karşı başlayan 
protestolar halen dinmedi. 

1 milyar TL değerindeki 
Narlıdere Metro Yapım 
Projesi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan onay 
alınmadan değiştirildi. 
İstasyon yerleri, 
büyüklükleri değiştirilen 
ve çıkışları azaltılan metro 
projesinde binalarda 
çaklaklar oluştu. İhaleden 
sonra izinsiz yapılan proje 
değişikliğinde bazı imalat 
kalemlerinin yarattığı 
artışlar gündeme oturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’da bazı yönetici ve 
personelin nüfus kullanarak haksız kazanç sağladığı iddia edildi. 
Yöneticilerin gerçekte kendi üzerlerine olan araçları kağıt 
üzerinde yakın ve uzak akrabalarına veya tanıdıkları üzerine 
kayıtlı gösterdikleri ve bu araçları ihaleyi alan firma üzerinden 
İZSU’ya kiralayarak haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.  
Büyükşehir konu ile ilgili soruşturma başlattı. 

Yasal mevzuata 
göre 1600 CC 
motordan büyük araç 
kiralanması yasakken, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
3 adet 1900 CC 
lüks aracı makam 
arabası olarak 
kiraladığı denetim 
çalışmalarında  
ortaya çıktı.

Yer seçimin-
deki tartışma-
lar, mahkemelik 
ihale süreci, iha-
leden sonra yapı-
lan büyük proje 

değişiklikleri, 4 yıllık uzun imalat süre-
si, daha başlangıçta verilen süre uzatımı, 
ihaledeki anahtar iş şartı nedeniyle 101.5 
milyon TL fazla ödenecek yapım bedeli 
yetmezmiş gibi bir de projenin kazanılma-
sına neden olan anahtar iş sahibi Avustur-
ya firmasının ihaleden çekilmesine onay 
veren Büyükşehir Belediyesi yönetimi 
İzmir tarihine kara harflerle geçtiler.

Opera binası 
başlamadan
tarihe geçti

ONAYSIZ PROJE

VURGUN, ÜSTÜNE SALTANAT

t

t
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CHP Ankara İl eski Başkan Yardım-
cısı Özgür Aktepe, hayatın olağan akı-
şına aykırı olmakla birlikte mucizevi bir 
şekilde tamamiyle yasal İzmir Büyükşehir 
Belediyesi yapım işlerinde önce taşeron 
sonrasında da ana yüklenici olarak ihale 
kazanıyor. Ancak, kazandığı ihalede 285 
kalem işten 276’sının yaptırılmadığı ihale 
dışı işlerle yeni fiyatlar üzerinden işler 
yaptırıldığı denetim raporunda belgeleni-
yor. 346 günlük işin normal süresine 346 
gün de ilave süre verildiği ortaya çıkıyor. 

n Muayene Kabul Komis-
yonları’nın yapılan işlerle 
ilgili kabul tutanaklarını kon-
trol etmeden masa başında 
imzaladıkları ortaya çıktı. 

n Teknik memur personel 
varken belediye 
şirketlerinde 
çalışan işçi 
statüsündeki teknik 
personel Kabul 
Komisyonları’na 
görevlendirildi. 

n Sözleşme-
de yer almayan ve 
işin tamamlanma-
sıyla ilgisi olmayan 
imalat kalemlerinin 
yeni birim fiyat yapı-
larak, işin bünyesine 
dahil edilip ödendiği 
tespit edildi.

Bugüne kadar 66 mil-
yon TL ödenen “akıllı 
trafik sistemi’nin ilk iha-
lesi 2012’de ikinci ihale-
si 2018’de, üçüncü iha-
lesi ise 6 Mart 2020’de 
yapıldı. Yabancı ortak-
lı firmanın 111 milyon 
TL bedelle kazanması 
sistemin maliyetini 177 
milyon TL’ye çıkar-
dı. Böylece İzmir’in 
8 yılı boşa harcanır-
ken, zarar katlanarak 
büyüdü.

Aziz Kocaoğlu verdiği söze rağ-
men Körfez’de yüzmeyi başarama-
mıştı. Başkan Tunç Soyer 17 Mayıs 
2019’da makamında Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi’ne üç yıl sonra 
“Körfez’de denize gireceğiz” dedi. 
2019 Eylül meclisinde üç yıl sonra 
“Körfez’de yüzeceğiz” dedi. AK Par-

tililer bu sözünü hatırlatarak kayıt-
lara geçmesini sağladılar. Başkan 
Tunç Soyer 27 Haziran 2020 tarihin-
de Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e iddia 
ediyorum “Üç yıl sonra şurada deni-
ze gereceğim” dedi. 

n Şimdi soruyoruz, bu üç yıl ne 
zaman başlayacak?

Başlamayan yıl3
Mucizeler zinciri

Hep zarar hep zarar

Sayıştay Raporu’ndan inciler...
İhalelerde yapılan usulsüzlükler ve ortaya çıkan kamu zararı Meclis 
Denetim Komisyon Raporu’ndan sonra Sayıştay Raporu’na da yansıdı
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Adrese teslim ihale

Şaft arızası ortada kaldı

4 yıldır yapılan gemi kiralama ihalelerine 
her seferinde tek firma katılıyor. İZDENİZ 
yönetiminin ihale şartnamesinde yüzde 45 iş 
bitirme belgesini talep ısrarı devam ediyor. 
Yönetim, her yıl tek firma katılmasına rağmen 
en düşük yasal iş bitirme oranı olan yüzde 25’e 
indirmiyor. Bu nedenle ihalede rekabet bir 
türlü oluşmuyor. Pahalıya satın alınan hizmet 
İzmir’in parasını boşa harcıyor.

n İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 2019 
yılında ajanslar üzerinden 
TV ve radyolarda duyurular 
yapmıştır. İzmir’de 24 
adet yerel radyo arasından 
sadece 11 radyoya 400 bin 
TL ilan vermiştir. 

 Meclisimizin oy birliği ile 
11.11.2019 tarih ve 922 nolu 
meclis kararı ile kesinleşen 
Meclis çalışmalarının 
İzmirlilere internet 
basınında duyurulması 
konusundaki ilgili karar ise 

9 aydır uygulanmamıştır. 
Bu uygulamalar İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yetkililerinin  
basın konusunda 
keyfi ve ayrıştırıcı bir 
tutum sergilediğini 
göstermektedir. Ayrıca 
belediye idaresinin 
Meclis’in oybirliği ile 
aldığı kararı uygulamama 
konusunda takındığı rahat 
tavır kamu yönetimi ile 
bağdaşmayan bir keyfiyet 
içermektedir. 

n Uzun yıllar gemi ihtiyacını karşılayacağı, işletme 
maliyetlerinin düşük olacağı iddiasıyla 117 milyon  
Euro’ya alınan 15 katamaran gemi 5 yıl dolmadan arıza 
yapmaya başladı. Bu arızalar, gemilerin yapım sürecinde 
kabul heyetinde olan tek gemi inşa mühendisinin istifa 
etmesiyle gemi kabullerini teknik personel olmadan  
yapan kabul heyetinin yetkinliği hakkındaki soru 
işaretlerini daha da kuvvetlendirdi.     

n Şaft arızalarının kullanım kaynaklı olduğunu iddia 
eden üretici firma ile imalat hatası olduğunu iddia eden 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasındaki karşılıklı 
iddialar ortada kaldı. Bu durum düzeltilmediği takdirde 
tanesi 23 bin Euro olan yeni şafttan 15 teknede bulunan 
30 şaft için her 5 yılda bir 690 bin Euro ödeme yapılacağı 
beyan ediliyor. Olan yine İzmirli’nin parasına oluyor.

Soyer Başkan Meclis kararlarını uygulamıyor
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ünyada artık sadece ülkeler değil  kentler 
yarışıyor. Yabancı ve yerli yatırımlardan 
pay alan kentlerin işsizlik sorunu azalıyor 
ve o kentte yaşayan gençler çalışmak 
için başka kentlere gitmiyor. İzmirli 

anne-babaların  şikayetidir; “Çocuklarımız iş 
bulamadığı için İzmir dışına çalışmaya gidiyor’’. 
Bunun çözümü marka şehir olmaktan geçiyor: şehrin 
planlamasını iyi yapacaksın, büyük organize sanayi 
siteleri planlayacaksın, raylı sistem ve deniz yolu, 
toplu taşıma ağını yaygın hale getireceksin, alternatif 
yolların olacak, altyapı yatırımların tamamlanmış 
olacak, yatırımcı dostu uygulamalar ortaya 
koyacaksın yani kent çekim merkezi olacak ki ulusal 
ve uluslar arası yatırımcılar İzmir’e yatırım yapsın, 
çocuklarımıza iş sahaları açılsın ki şehir dışına 
gitmek zorunda kalmasın. 

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ GÖZBEBEĞİYDİ
Tüm İzmirli anne ve babaların ortak dileği budur. 

Marka şehir olmayı slogan olmaktan çıkarıp 
uygulamaya geçireceksin. Geçtiğimiz yıllarda şirket 
merkezleri İzmir de olan birçok firmanın birer birer 
merkezlerini İstanbul’a taşıdığını üzülerek hepimiz 
izledik. Maalesef İzmir kan kaybetmeye devam 
ediyor. Bundan 30 yıl önce kentleşme ve kentteki 
yaşam kalitesi anlamında  İzmir  tartışmasız  
İstanbul’dan sonra Türkiye’nin 2. gözbebeği idi, 
İspanya’nın Barselona  kentine benzetilirdi. Her 
geçen gün artan nüfusu ile büyüyen trafik, ulaşım, 
altyapı, katı atık depolama, atık su arıtma, yeşil 
alan ve çarpık kentleşme gibi sorunların dağ gibi 
birikmesi nedeni ile İzmir bırakın Barselona’yı 
nerdeyse Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri ve 
Eskişehir’le yarışamaz hale geldi. Ne oldu da 
diğer şehirler atağa kalktı sorusunun cevabı İzmiri 
yöneten  siyasetçilere göre “Onlara Hükümet 
yardım etti, İzmir’e  etmedi” bahanesidir.

YATIRIMA SADECE % 39 HARCAMA
Eğer bu bahane doğru olsaydı bir CHP belediyesi 

olan Eskişehir bu hale gelemezdi. Bu işin sırrı 
hükümetin yardımında değil belediyelerin bütçedeki  
parasını nasıl harcadığında saklı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi kendi ifadeleri ile son 15 yılda bütçesinin 
ortalama   % 39’nu yatırımlara harcamış. 
Aynı dönemde  atağa kalkan diğer şehirlerin  
belediyeleri ise  bütçelerinin ortalama %42’si 
ile % 62’si arasında değişen oranlarda yatırım 
için harcama yapmışlar.Şöyle kabaca bir hesap 

yapalım; İzmir Büyükşehir  Belediyesi’nin SON 15 
YILLIK bütçesinin yüzde 60’nı yatırıma harcadığını 
varsayalım. Geçtiğimiz 16 yılda tam 17 Milyar 
liralık daha fazladan yatırım yapılırdı. Bu para 
ile  İzmir’de trafiğin sıkıştığı 111 noktaya kavşaklar, 
battı çıktılar yapılır, tüneller açılırdı. Güzel  İzmirimizin  
her yerinde metro inşaatları bitmiş olur 10’nuncu 
yıl marşında söylediğimiz gibi İzmiri demirağlarla 
örmüş olurduk. İzmir spor salonları ve yüzme 
havuzları ile dolardı. Körfez, Atatürk’ün gözleri gibi 
masmavi olurdu ve körfezde denize girerdik. Her 
yerde elektrikli otobüsler çalışır bizler de temiz hava 
solurduk. Bunun yerine son 16 yılda  kötü planlama, 
israf edilen kaynaklar, yanlış yönetim uygulamaları 
sonucunda  yatırıma giden para azaldı. 

“TÜNEL İSTEMEYİZ” KAMPANYALARI
“Devlet Destek Vermiyor” bahanesinin arkasına 

saklanılarak, her uyarımızda ve yanlışı her  ifade 
ettiğimiz de “ekonomi kötü, merkezi hükümet 
bırakmıyor, merkezi hükümet engelliyor” 
mazeretlerini ileri sürerek  ortaya konan gerçekdışı 
bahanelerle; Türkiye’de ilk defa bir raylı sistemin yani 
İZBAN’ın Merkezi hükümetle yapılan ortak yatırım 
olduğu, İZBAN çıkarıldığında İzmir’in bir raylı sistem 
fakiri olduğu gerçeğinin üstü örtülmeye çalışılıyor. 

Yine merkezi hükümet tarafından yapılan Konak 
Tüneli’nin, yapımının engellenmesi için açılan 
davalar, medya ve sosyal medyada yürütülen “Tünel 
İstemeyiz” kampanyaları unutturulmaya çalışılıyor. 
Son 15 yılda inşa ettiği 28 baraj, 8 gölet, 39 sulama 
tesisi, 96 dere ıslahı ile 6 milyar TL’den fazla yatırım 
gerçekleştiren DSİ’nin büyükşehire devrettiği Gördes 
Barajı ve İçme Suyu Tesisleri ile 1 milyon İzmirliye 
su sağladığı görmezden geliniyor..

ÇİFTÇİYE KÜÇÜK YARDIMLAR
İzmir Çevreyolu, merkezi hükümet tarafından 

yapılmamış olsa idi bugün İzmir trafiğinin alacağı  
keşmekeş hayal bile edilemez iken bu yatırımda 
halının altına süpürülerek gönüllerden uzak 
tutulmaya çalışılıyor. 2. çevreyolu ve Körfez’e 
yapılacak  tüp geçit için merkezi hükümetin yaptığı 
hazırlıklar yok sayılıyor. Tarım ve hayvancılıkta 
merkezi hükümetin İzmirli çiftçimize verdiği milyarlık  
destekler yanında esamesi okunamayacak kadar 
küçük kalan büyükşehir belediyesinin iyi niyetli 
yardımları İzmir Büyükşehir Belediyesinin en başarılı 
birimi olarak görev yapan Basın Halkla İlişkilerin 
gerek medyada gerekse sosyal medyada yürüttüğü 

algı yönetimi ile her yeri kaplıyor ve söylediğimiz tüm 
gerçeklerin üstüne kocaman bir örtü örtülüyor.   

İzmir Büyükşehir Belediye bütçesinde yer alan 
yeni yatırımların bütçedeki oranı  azalmaya devam 
ediyor. 2019 yılında “Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Giderleri’’ kalemindeki 1.904.884.332  TL 
harcanarak yapılan yeni yatırımlar 2019 bütçesinin 
% 32.5’ne karşılık gelirken içinde bulunduğumuz  
2020 yılı bütçesinde “Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Giderleri’’ 2.723.857.000 TL olması 
planlanmakta olup gerçekleşmesi halinde bütçenin 
% 34.2’sine karşılık gelecektir. 

KONSOLİDE BORÇLARI 9 MİLYAR TL
2020 yılı bütçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi   

1.576.000.000 TL, ESHOT 402.269.000 TL, 
İZSU 1.098.734.000 TL olmak üzere toplam 
3.077.003.000 borçlanmayı planlamıştır. 2019 
yılı sonundaki konsolide borcu 6.518.798.743TL. 
olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 sonunda 
konsolide borçları 9 MİLYAR TL’yi aşacak. Borç 
almaya karşı değiliz. Aldınığınız borcu nereye ve 
nasıl harcadığınız konusunda endişeliyiz. Borç 
alınan para ile metro, köprülü kavşak, yol vb. 
yatırımlar yapıyor yada elektrikli otobüs alıyorsanız 
hiçbir sorun yoktur. Ancak bu yatırımları yaparken  
yatırım önceliklerini doğru planlamadıysanız, 
zaman ile  parayı etkin ve  verimli kullanmıyorsanız, 
ihalelerde  rekabet ve şeffaflığı yeterince 
sağlayamadığız için gereksiz para harcanacaksa 
,ihaleye çıkılan proje düzgün hazırlanmadığı 
için, ihaleden sonra proje değişikliğine gitmeyi 
sıradanlaştıracaksanız, yaptığınız yatırımlar 
Türkiye’deki benzerlerinden daha uzun zamanda 
bitecekse, ihale şartnameleriniz yüzünden bir 
kalemde 100 milyon TL fazla para ödeyecekseniz, 
Balıkçılar Meydanı yapım işindeki gibi döşenen 
taşları bir yıl olmadan söküp yeniden yapacaksanız, 
İZDENİZ gibi 4 yıl gemi kiralama ihalesi yapıp tek 
firma katılacak ve rekabet olmayacaksa “BORÇ 
ALMAYIN”. Çünkü bu haliyle borç aldığınızda 
İzmir’in geleceğini de ipotek altına alıyorsunuz. 

VERİMLİLİK HUSUSLARINDA YETERSİZ
2019 yılı faaliyet raporunda belirtilen faaliyetler, 

İzmir’in sorunlarını çözmekten uzak; planlama ve 
uygulamaları ile verimlilik ve etkinlik hususlarında 
yetersiz olduğunu ifade eder İzmir’in geleceği için 
bu yıl ve gelecek yılların çalışmalarında daha başarılı 
olmanızı gönülden diler saygılar sunarım.
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İzmir’in geleceğine ipotek koymayın
D

ERHAN ÇALIŞKAN AK PARTİ MECLİS ÜYESİ



 

İnancımız Allah’a...
Sadakatimiz Devlete...
Hizmetimiz Millete...

İZMİR
AK PARTİ

Erhan ÇALIŞKAN
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

AK Parti Meclis Üyesi



9 EYLÜL 1922
İZMİR’İN GÜNÜ

İZMİRLİ’NİN GÜNÜ

9 EYLÜL 1922
İZMİR’İN GÜNÜ

İZMİRLİ’NİN GÜNÜ


