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Meclis Başkanı :Menderes TÜREL
Divan Kâtibi :Halil ÖZTÜRK
Divan Kâtibi :Muhammet URAL

Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri Eylül ayı 
devam meclisine katılımı tespit edebilmek için önce “bir” sonra “okey” tuşuna basılmasını arz 
ederim.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ 
(KATILIM TUTANAĞI)

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL AK Parti Meclis Üyeleri; Ramazan 
ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Ümit 
ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can 
KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail 
AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Mustafa Erkan ERSOY, Abdurrahman 
YILMAZ, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali 
KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali 
IRBAN, Sadullah BAYAR, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, 
Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim 
ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Serdal 
ÇAVUŞOGLU'nun; CHP Meclis Üyeleri Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül 
BAŞKAYA, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun 
Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi 
BEŞİKTAŞ, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan 
ALTACA, Yusuf KUMBUL’un MHP Meclis Üyeleri; Haşan GÖKÇE, Ali Baki SARICA, 
Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Mehmet Cengiz 
BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, 
Ahmet CAN, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI'nın ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet 
SALUR'un hazır bulunduğu,

AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Kerim BAŞKAPTAN, Cenk Halil 
BAYAZ, Enver APUTKAN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Hüseyin TORUN, İsmail 
TOSUN, Kemal SARIYILDIRIM, Orhan AVCI, Kaan Osman SARIOĞLU'nun CHP Meclis 
Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan 
KÜÇÜKKURU, Erol ÖZKARABEKİR, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN'ın 
MHP Meclis Üyesi Adem Murat YÜCEL, Mustafa GÜL, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin 
Kerim AYDOĞAN, Ergüven YILMAZ, Mehmet KILINÇ ve Rasih ŞAHİN'in hazır 
bulunmadığı anlaşıldı.
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BAŞKAN :Evet değerli arkadaşlar, Eylül ayı... Yansımıştı
az önce, bir daha göstersinler. Ben baktım. Buyurun. İşaret etmeyen arkadaşımız
yansımadıysa lütfen uyarsın. Çoğunluğumuz vardır. Eylül ayı olağan meclis toplantımızın 
devamı niteliğindeki ikinci oturumu açıyorum. Toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını
temenni ediyorum. Gündemimizin birinci maddesi, yoklama ve açılış maddemiz
tamamlanmıştır. Bildiğiniz gibi devam meclisimiz olduğu için gündemle ilgili bir değişiklik 
imkânımız olmadığından herhangi bir önerge alabilme şansımız yoktur. Gündemimizin ikinci 
maddesine geçiyoruz. Buyurunuz.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ 
KARAR NO.-758

ÖZÜ: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihtiyaçları 
doğrultusunda hazırlanan, II Sayılı Boş Kadro 
Değişiklik Cetveli (Ek-1) ve III Sayılı Dolu 
Kadro Değişiklik Cetveli’nin (Ek-2) uygun 
olduğu hususu oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 
15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 toplantısında gündemin 73. Maddesinde 
görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli (Ek-1), III sayılı 
Dolu Kadro Değişiklik Cetveli (Ek-2) ve Dolu Kadro Değişikliğinden Yararlanacak Personel 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, II Sayılı Boş Kadro 
Değişiklik Cetveli (Ek-1) ve III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli’nin (Ek-2) uygun 
olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, görüşlerimiz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyesi

arkadaşlar, gündeme geçmeden önce önümüzde malum bayram. Bayramla ilgili mesajımızı da 
vermek istiyoruz.

BAŞKAN :Gündem dışı aslında bu mecliste yok ama
bayram olduğu için tamamdır.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ak Parti grubu adına ve şahsım adıma, adına tüm
Türkiye Cumhuriyetimin ve özellikle Antalya'mızdaki tüm vatandaşlarımızın mübarek 
Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Rabbim nice hayırlı bayramlara sağlık, 
sıhhat içerisinde ve özellikle barış içerisinde, huzur içerisinde nice bayramlara erişmemizi 
nasip etsin diyorum ve toplantımızın meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlgili 
gündem maddesiyle ilgili komisyon raporu uygundur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Buyurunuz Ruhi Bey.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkan, Sayın meclis üyeleri, Cumhuriyet

Halk Partisi grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Sayın 
Başkanım, bildiğiniz gibi ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Önümüzde bir bayram var. 
Bayramın birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını, buradan tüm halkımıza hayırlar 
getirmesini diliyorum. Bu arada sizlerin ailenizin, tüm meclis üyelerimizin ve tüm 
milletimizin bayramını kutluyor, bayramın sağlık, başarı ve mutluluklar getirmesini diliyoruz.

BAŞKAN :Teşekkür ederiz.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Son aldığımız bir habere göre Anadolu

Ajansı'ndan iki arkadaşımız kaza geçirmişler. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Alacağımız 
kararların güzel Antalya'mıza güzellikler katmasını diliyor, tekrar meclisimizi saygıyla 
selamlıyor, grup görüşümüz olumludur, uygundur. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Selçuk Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanlarım, sayın meclis üyesi

arkadaşlarım, Eylül ayı devam meclisimizin Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde gelecek olan Kurban Bayramımızın bütün 
İslam âlemine huzur, güven, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi 
grubu olarak hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ayrıca maddeyle ilgili grup görüşümüz de 
olumludur.

BAŞKAN :Evet, komisyon raporu doğrultusunda ikinci
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 66 oy kullanılmıştır.)

g ü n d e m i n  3. m a d d e s i
KARAR NO:759

ÖZÜ: 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve 
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 
Kadro İlke Standartlarına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi 
ile değiştirilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına 1 adet ilave Genel Sekreter 
Yardımcısı kadrosu verilmesi hususu oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 
Bağımsız kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 toplantısında gündemin 74. Maddesinde 
görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro îlke Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 10. maddesi ile değiştirilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımıza 1 adet ilave Genel Sekreter Yardımcısı kadrosu verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin 10. maddesi ile değiştirilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına 1 adet ilave Genel Sekreter Yardımcısı kadrosu verilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 
21.maddesine istinaden hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon kararma katılıyoruz, uygundur

Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Komisyondan geldiği şekliyle
oylarınıza arz ediyorum üçüncü maddeyi. Bahattin Bey, uygun komisyon raporları varsa arka 
arkaya diğer gruplarımızla hızlanabiliriz. Evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü 
madde.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 65 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, okunmuş olarak kabul
edilmesini öneriyorum.

BAŞKAN :Komisyon raporu uzunca. Dördüncü maddenin
komisyon raporunun okunmuş kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle 
okunmuş kabul edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 60 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 4. MADDESİ 
KARAR N 0:760

ÖZÜ: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel

B.05.0.MAH.0760000/50520 (2005/62) sayılı Genelgesi 
doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes TÜREL ile Başkan Danışmanı İbrahim EVRİM' in 
0 1 - 0 5  Ekim 2015 tarihleri arası, Genel Sekreter Yardımcısı 
Bedrullah ERÇÎN ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan V. Seval 
YASAK’ın 29 Eylül 2015 - 05 Ekim 2015 tarihleri arası 
görevli sayılmaları, gidiş - dönüş uçak bilet bedelleri ile yasal 
harcırahlarının ve konaklamalarının yurtdışı geçici görev 
yolluğu (46.07.01.02.01.1.1.5.03.3.3.01 -
46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01-
46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01 ) ödeneklerinden ödenmesi, 
yasal harcırahın ve konaklamanın yurtdışı geçici görev 
yollukları ödeneğinden avans olarak verilmesi ve ayrıca 
Bakanlar Kurulunun yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. 
maddesi 2. bendine göre konaklama ücretinin 
hesaplanmasında konaklama faturasının % 40 aşması halinde 
aşan kısmının % 70 fazlası ile ödenmesinin,

Kanada'nm Kamloops şehrine gidecek olan Antalya 
Valisi Sayın Muammer TÜRKER ile eşi Filiz TÜRKER' in 
gidiş - dönüş uçak bilet bedelleri ile konaklamalarının 
Başkanlık Makamının 46.07.01.02.01.1.1.5.03.6.1.01 Temsil, 
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gideri Harcama 
Kaleminden ödenmesi,

Ayrıca, söz konusu sempozyum kapsamında 
gerçekleştirilecek her oturumlarda katılımcılara ait ödenmesi 
gereken katılımcı ücret bedeli toplamı 3,421.60 $ kanada 
dolarının (Banka Adı: Banque Nationale du Canada Banka 
Adresi: Cadde: 1130, Marcel-Laurin, Şehir: Saint-Laurent, İl: 
Quebec, Ülke: Canada, Posta Kodu: H4R 1J7, Canada Ulusal 
Banka Kodu: 006, Transit numarası # Sube#(Banka adresi): 
10831, SWIF #(Uluslararası transfer için): 
BNDCCAMMINT Çiçek Açan Şehirler Hesap Numarası#: 
0473520) Çiçek Açan Şehirler Hesap Numarasına Başkanlık 
Makamının 46.07.01.02.01.1.1.5.03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, 
Tören, Fuar, Organizasyon Gideri Harcama Kaleminden 
ödenmesi,

Hususları oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 11 
kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 59 oy
kullanılmıştır.)

Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 75. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Kanada’nın Kamloops 
şehrinde 30 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında, “Park ve Bahçeler Britanya Kolombiyası 
şehirlerinde gerçekleşecek olan Milli ve Uluslararası Ödül Törenleri” ile “2015 Kamloops 
Çiçek Açan Şehirler Sempozyumuna” katılım için, Yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 
B.05.0.MAH.0760000/50520 (2005/62) sayılı Genelge doğrultusunda, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, 01-05 Ekim 2015 tarihleri arası, Genel Sekreter 
Yardımcısı Bedrullah ERÇİN ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan V. Seval YASAK 29 Eylül 2015
- 05 Ekim 2015 tarihleri arası, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet şükrü ERDEM 
01-05 Ekim 2015 tarihleri arasında görevli sayılmaları, Gidiş - Dönüş uçak bilet bedelleri ile 
yasal harcırahlarının ve konaklamalarının yurtdışı geçici görev yolluğu 
(46.07.01.02.01.1.1.5.03.3.3.01 - 46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01 ) ödeneklerinden ödenmesi, 
yasal harcırahın ve konaklamanın yurtdışı geçici görev yollukları ödeneğinden avans olarak 
verilmesi ve ayrıca Bakanlar Kurulunun yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesi 2. 
bendine göre konaklama ücretinin hesaplanmasında konaklama faturasının %40 aşması 
halinde aşan kısmının %70 fazlası ile ödenebilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Kanada'nın Kamloops şehrinde 30 Eylül - 03 Ekim 2015 tarihleri arasında, “ Park ve 
Bahçeler Biritanya Kolombiyası Şehirlerinde gerçekleşecek olan Milli ve Uluslararası Ödül 
Törenleri” ile “ 2015 Kamloops Çiçek Açan Şehirler Sempozyumu”na Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes TÜREL davet edilmiştir.

EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından 2015 Şubat ayında yarışma başvurusu yapılmış 
olup. Çiçek Açan Şehirler Yarışması Jüri üyeleri Temmuz ayında Antalya'ya gelerek projeyi 
yerinde incelemiş ve değerlendirmede bulunmuşlardır.

Söz konusu Sempozyum’da bahçecilik, çevre bilinci ve turizm alanlarıyla ilgili yeni 
değişiklikleri kapsayan bilgiler sunulacaktır. Ödül töreninin yapılacağı bu organizasyonda 
şehirler kendi başarılarını da kutlayacaklardır. Böylelikle komite üyeleri hem diğer şehirlerin 
tecrübelerini öğrenme fırsatı yakalayacak hem de onların başarılarını paylaşabileceklerdir.

Antalya’yı tanıtan şehir fotoğrafları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılmış 
olan “Çiçek Açan Şehirler” toplantısına ait 10 dakikalık bir video, Şehir Vitrini’nde gösterime 
sunulacaktır. Bu durum EXPO 2016 Antalya’nın tanıtımına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Aynı zamanda, amacı toplumsal katılımı teşvik ederek şehrin yeşillendirilmesine katkı 
sağlamak olan Çiçek Açan Şehirler Yarışması belediyemize bir Antalya Şehir Standı ve bir 
EXPO Standı kurma imkânı sağlayacaktır.

Ayrıca, Antalya Valisi Sayın Muammer TÜRKER ile eşi Filiz TÜRKER Antalya 
Şehrini temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL ile beraber 30 
Eylül -  5 Ekim 2015 tarihleri arasında söz konusu sempozyuma katılacaklardır.
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Yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve B.05.0.MAH.0760000/50520 (2005/62) sayılı Genelgesi 
doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL ile Başkan 
Danışmanı İbrahim EVRİM' in 01 - 05 Ekim 2015 tarihleri arası, Genel Sekreter Yardımcısı 
Bedrullah ERÇİN ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan V. Seval YASAK’m 29 Eylül 2015 - 05 
Ekim 2015 tarihleri arası görevli sayılmaları, gidiş - dönüş uçak bilet bedelleri ile yasal 
harcırahlarının ve konaklamalarının yurtdışı geçici görev yolluğu 
(46.07.01.02.01.1.1.5.03.3.3.01-46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01- 6.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01 
) ödeneklerinden ödenmesi, yasal harcırahın ve konaklamanın yurtdışı geçici görev yollukları 
ödeneğinden avans olarak verilmesi ve ayrıca Bakanlar Kurulunun yurtdışı gündeliklerine 
dair kararın 4. maddesi 2. bendine göre konaklama ücretinin hesaplanmasında konaklama 
faturasının % 40 aşması halinde aşan kısmının % 70 fazlası ile ödenmesinin,

Kanada'nın Kamloops şehrine gidecek olan Antalya Valisi Sayın Muammer TÜRKER 
ile eşi Filiz TÜRKER' in gidiş - dönüş uçak bilet bedelleri ile konaklamalarının Başkanlık 
Makamının 46.07.01.02.01.1.1.5.03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon 
Gideri Harcama Kaleminden ödenmesi,

Ayrıca, söz konusu sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek her oturumlarda 
katılımcılara ait ödenmesi gereken katılımcı ücret bedeli toplamı 3,421.60 $ kanada dolarının 
(Banka Adı: Banque Nationale du Canada Banka Adresi: Cadde: 1130, Marcel-Laurin, Şehir: 
Saint-Laurent, İl: Quebec, Ülke: Canada, Posta Kodu: H4R 1J7, Canada Ulusal Banka Kodu: 
006, Transit numarası # Sube#(Banka adresi): 10831, SWIF #(Uluslararası transfer için): 
BNDCCAMMINT Çiçek Açan Şehirler Hesap Numarası#: 0473520) Çiçek Açan Şehirler 
Hesap Numarasına Başkanlık Makamının 46.07.01.02.01.1.1.5.03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, 
Tören, Fuar, Organizasyon Gideri Harcama Kaleminden ödenmesinin uygun olduğu 
görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Gruplarımızın görüş ve önerileri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.

BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle dördüncü maddeyi
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci madde.

(Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 59 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Okunmuş olarak kabulünü öneriyorum.
BAŞKAN :Peki. Beşinci maddenin komisyon raporunun

okunmuş kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 56 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 5. MADDESİ 
KARAR NO:761

ÖZÜ: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve 
B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına 
istinaden; 29 Eylül 2015 tarihindeki ŞVAM 
Zirve ile 30 Eylül 2015 tarihindeki ilk 
Yönlendirici Komite toplantısına katılması Dış 
İşleri Bakanlığı tarafından uygun görülen 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
TÜREL'in 24 Eylül - 01 Ekim 2015 tarihleri 
arasında, Başkan Danışmanı İbrahim EVRİM'in 
26 Eylül - 01 Ekim 2015 tarihleri arasında 
görevli sayılmaları, konaklama ile gidiş -dönüş 
uçak bilet bedellerinin ve yasal harcırahlarının 
yurtdışı geçici görev yollukları 
(46.07.01.02.01.1.1.5.03.3.3.01-
46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01-
46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01) harcama 
kalemlerinden ödenmesi.

Genel Sekreter Yardımcısı V. Sanem 
ÖZTÜRK’ün 22 Eylül -  4 Ekim 2015 tarihleri 
arasında ABD’nin Houston şehri ile Kardeş 
Şehir görüşmeleri yapmak üzere ve ŞVAM 
zirvesine katılmak üzere görevli sayılması, yasal 
harcırahın ve konaklamanın
(46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01
46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01 ) yurtdışı geçici 
görev yollukları ödeneğinden ödenmesi, 
Antalya-ABD gidiş dönüş uçak bedeli kendisi 
tarafından karşılanacağından, ABD'nin Houston 
ve New York şehirleri gidiş dönüş uçak bilet 
bedelinin yurtdışı geçici görev yolluğundan 
ödenmesi,

Ayrıca, konaklamaların ve harcırahların 
avans olarak verilmesi, Bakanlar Kurulunun 
yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesi 2. 
bendine göre konaklama ücretinin 
hesaplanmasında konaklama faturasının % 40 
aşması halinde aşan kısmının %70 fazlası ile 
ödenmesi,

Hususları oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 
9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 231. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yurtdışı 
görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 
tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden; 29 Eylül 2015 tarihindeki 
ŞVAM Zirve ile 30 Eylül 2015 tarihindeki ilk Yönlendirici Komite toplantısına katılması Dış 
İşleri Bakanlığı tarafındaıj uygun görülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
TÜREL'in 24 Eylül - 01 Ekim 2015 tarihleri arasında, Başkan Danışmanı İbrahim EVRİM'in 
26 Eylül - 01 Ekim 2015 tarihleri arasında görevli sayılmaları, konaklama ile gidiş - dönüş 
uçak bilet bedellerinin ve yasal harcırahlarının yurtdışı geçici görev yollukları 
(46.07.01.02.01.1.1.5.03.3.3.01-46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01-46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01 
) harcama kalemlerinden ödenmesi, Genel Sekreter Yardımcısı V. Sanem ÖZTÜRK/ün 22 
Eylül - 04 Ekim 2015 tarihleri arasında ABD'nin Houston şehri ile Kardeş Şehir görüşmeleri 
yapmak üzere ve ŞVAM zirvesine katılmak üzere görevli sayılması, yasal harcırahın ve 
konaklamanın (46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01 - 46.07.01. 05.06.2.0.5.03.3.3.01 ) yurtdışı 
geçici görev yollukları ödeneğinden ödenmesi, Antalya-ABD gidiş dönüş uçak bedeli kendisi 
tarafından karşılanacağından, ABD'nin Houston ve Nevvyork şehirleri gidiş dönüş uçak bilet 
bedelinin yurtdışı geçici görev yolluğundan ödenmesi, ve ayrıca konaklama ve harcırahların 
avans olarak verilmesi, Bakanlar Kurulunun yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesi 2. 
bendine göre konaklama ücretinin hesaplanmasında konaklama faturasının %40 aşması 
halinde aşan kısmının %70 fazlası ile ödenebilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

19 Şubat 2015 tarihinde ABD Başkanı Obama Başkanlığında Washington "da 
düzenlenen Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele (ŞVAM-“ Countering Violent Extremisırr 
)/Beyaz Saray Zirvesi, Suriye ve Irak'ta özellikle DAEŞ ve dini duyguları sömüren terörist 
gruplarla mücadele kapsamında daha önce başlatılan Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) girişimi 
ile DEAŞ Karşıtı Koalisyon çabasını tamamlayacak şekilde yeni bir sürecin ilk adımı 
olmuştur. Bu süreç çerçevesinde 2015 yaz ayları sonuna kadar olan sürede bölgesel ŞVAM 
konferansları düzenlenerek, Beyaz Saray Zirvesinde belirlenen konuların bölgesel düzeyde 
geliştirilmesi ve BM Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirilecek ikinci bir ŞVAM Zirvesi'ne 
girdi sağlanması hedeflenmiştir. Söz konusu zirvenin bir kez daha ABD Başkanı Obama 
başkanlığında 29 Eylül tarihinde New York'ta yapılacağı ve ŞVAM'ın yanı sıra DAEŞ'le 
mücadele ve YTS'lere ilişkin BM Güvenlik Konseyrnin 2178 sayılı kararının uygulanması 
boyutlarının da olacağı öğrenilmiştir.

ŞVAM Zirvesi'ne giden süreçte bir araya getirilmekte olan girişimcilerden biri de 
“Güçlü Şehirler Ağı" (“Strong Cities Network”-SCN) olacaktır. Bu ağın tanıtımı, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu (BMGK) çerçevesinde 29 Eylül 2015 tarihinde New York'ta yapılacak 
bir törenle gerçekleştirilecek, ardından 30 Eylül 2015 tarihinde Yönlendirme Komitesi Açılış 
Toplantısı yapılacaktır. SCN' ye katılmaya davet edilen belediye başkanları 29 Eylül 2015 
tarihindeki ŞVAM Zirvesi'ne de iştirak edebileceklerdir. Girişimcinin ilk toplantısı ise 30 
Eylül 2015 tarihinde dünyanın farklı bölgelerinden 20-25 belediye başkanlarının katılımıyla 
ve “ Yönlendirici Komite" adıyla yine New York' da gerçekleştirilecektir.
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Yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden; 
29 Eylül 2015 tarihindeki ŞVAM Zirve ile 30 Eylül 2015 tarihindeki ilk Yönlendirici Komite 
toplantısına katılması Dış İşleri Bakanlığı tarafından uygun görülen Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes TÜREL'in 24 Eylül - 01 Ekim 2015 tarihleri arasında. Başkan 
Danışmanı İbrahim EVRİM'in 26 Eylül - 01 Ekim 2015 tarihleri arasında görevli sayılmaları, 
konaklama ile gidiş -dönüş uçak bilet bedellerinin ve yasal harcırahlarının yurtdışı geçici 
görev yollukları (46.07.01.02.01.1.1.5.03.3.3.01- 46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01-
46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3. 01) harcama kalemlerinden ödenmesi.

Genel Sekreter Yardımcısı V. Sanem ÖZTÜRK’ün 22 Eylül -  4 Ekim 2015 tarihleri 
arasında ABD'nin Houston şehri ile Kardeş Şehir görüşmeleri yapmak üzere ve ŞVAM 
zirvesine katılmak üzere görevli sayılması, yasal harcırahın ve konaklamanın 
(46.07.01.01.01.1.1.5.03.3.3.01 - 46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01 ) yurtdışı geçici görev 
yollukları ödeneğinden ödenmesi, Antalya-ABD gidiş dönüş uçak bedeli kendisi tarafından 
karşılanacağından, ABD'nin Houston ve New York şehirleri gidiş dönüş uçak bilet bedelinin 
yuıtdışı geçici görev yolluğundan ödenmesi,

Ayrıca, konaklamaların ve harcırahların avans olarak verilmesi, Bakanlar Kurulunun 
yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesi 2. bendine göre konaklama ücretinin 
hesaplanmasında konaklama faturasının % 40 aşması halinde aşan kısmının %70 fazlası ile 
ödenmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

:Gruplarımızın görüş ve önerileri.
:Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Uygundur Başkanım.
:Komisyon raporu uygundur.
:Selçuk Bey. Uygundur?
:Uygundur Sayın Başkanım.
:Komisyondan geldiği şekliyle beşinci maddeyi

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı madde.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 
53 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 6 ve 16 dahil toplu olarak
oylanmasını öneriyorum.

BAŞKAN :Aradaki sıralı tüm maddelerin uygun
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ ıBaşkanım altıncı maddede bir konuşma

yapmamız gerekiyor da, onu bir şey yapalım.
BAŞKAN :0  zaman altıyı geçelim ondan sonra devam

edelim. Peki, evet, altıncı maddenin komisyon raporu. Buyurunuz.
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GÜNDEMİN 6. MADDESİ 
KARAR NO:762

ÖZÜ: 52.si gerçekleştirilecek olan Antalya Uluslar arası 
Film Festivali organizasyonu esnasında verilmek üzere;

- En iyi film Altın Portakal Ödülü: 150.000,00 TL
(net),

- 2 adet AFF Pitching Progress Uzun Metraj 
Kurmaca Film Ödülü: 30.000,00 TL'den TOPLAM:
60.000.00 TL (net),

- 2 adet AFF Pitching Progress Uzun Metraj 
Belgesel Film Ödülü: 30.000,00 TL'den TOPLAM:
60.000.00 TL (net),

- 1 adet AFF Work İn Progress (Yapım Aşaması) 
Uzun Metraj Film Ödülü: 100.000,00 TL (net),

- 1 adet Antalya Film Fonu Ödülü: 100.000,00 TL
(net),

- 1 adet En İyi Ulusal Film Ödülü: 50.000,00 TL
(net),

- 1 adet Vizyon Desteği Ödülü: 50.000,00 TL (net), 
(en iyi film ödülünü alan filmin vizyona girmesi halinde 
verilecektir) olmak üzere, TOPLAM 570.000,00 TL (net),

Ödül verilmesine oylamaya katılanların oy birliği 
ile KARAR verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul 
oyu, MHP 9 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 
56 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 230. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 52.’si gerçekleştirilmesi planlanan 
“Uluslar arası Antalya Film Festivali’* etkinliğinde verilecek olan ödüller hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;
Yapılan inceleme sonucunda; bu yıl 52.si gerçekleştirilecek olan Antalya Uluslar arası 

Film Festivali organizasyonu esnasında verilmek üzere;
- En iyi film Altın Portakal Ödülü: 150.000,00 TL (net),
- 2 adet AFF Pitching Progress Uzun Metraj Kurmaca Film Ödülü: 30.000,00 TL'den 

TOPLAM: 60.000,00 TL (net),
- 2 adet AFF Pitching Progress Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü: 30.000,00 TL’den 

TOPLAM: 60.000,00 TL (net),
- 1 adet AFF Work İn Progress (Yapım Aşaması) Uzun Metraj Film Ödülü:

100.000,00 TL (net),
- 1 adet Antalya Film Fonu Ödülü: 100.000,00 TL (net),
- 1 adet En İyi Ulusal Film Ödülü: 50.000,00 TL (net),
- 1 adet Vizyon Desteği Ödülü: 50.000,00 TL (net), (en iyi film ödülünü alan filmin 

vizyona girmesi halinde verilecektir) olmak üzere, TOPLAM 570.000,00 TL (net) ödül 
verilmesinin uygun olduğu,
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Buyurun Ruhi Bey.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım komisyon raporuna katılıyoruz yalnız

bu Altın Portakal Film Festivali olduğu için konunun önemine binaen meclis üyemiz Sayın 
Sıtkı SOYDAL bu konuda bir açıklama yapacak. Komisyona katılıyoruz, bir itirazımız yok.

BAŞKAN :MHP grubunun da görüşünü alayım, Sıtkı Bey’e
hemen söz vereceğim.

Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Buyurun Sıtkı Bey.
Üye Sıtkı SOYDAL :Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Antalya

Altın Portakal Film Festivali, 52 yıldır Antalya’mızda yapılmaktadır. Türk sinemasının, 
sinema sektörünün Oscar’ı olarak adlandırılmaktadır. Bu sene, Sayın Başkan’la daha önce 
yapmış olduğumuz bir ikili görüşmede, bu konuyla ilgili açıklayıcı bilgileri tarafından 
verileceği söylenmişti. Basma da zaman zaman detaylı olmasa da açıklamalar yapıldı. Ben 
öncelikle ödüller konusunda bir açıklama yapmak istiyorum. Bu sene verilecek olan 
ödüllerde, en iyi filme uluslararası film mi denmek isteniyor, Altın Portakal ödülü 650 bin TL 
bedel koyulmuş.

BAŞKAN :50 bin TL.
Üye Sıtkı SOYDAL : 150 bin TL açıklamada.
BAŞKAN :Evet.
Üye Sıtkı SOYDAL :En iyi ulusal filme de 50 bin TL koyulmuş Altın

Portakal heykeli ve 50 bin.
BAŞKAN : 150 bin TL, 50 bin Euro karşılığı 150 bin TL

konmuştu.
Üye Sıtkı SOYDAL :Sayın Başkan, amacı olan Türk sinemasına katkı

olan Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi filme 50 bin TL, Uluslararası Film Festivali’nde 
150 bin TL bence bu aradaki uçurum, farklı bir uçurum görünmüyor mu? Bir de yönetmen, 
yapımcı ve senaristlere daha önceki yıllarda ödül veriyorduk, maddi ödül veriyorduk. Onlar 
bu yıl yok. Bu konuda bir açıklama yaparsanız. Bir de Antalya Altın Portakal Film Festivali,
52 yıldır Altın Portakal Film Festivali olarak anılmakta iken, bu sene, geçtiğimiz sizin 
belediye başkanlığı döneminizde de uluslararası boyutta yapıldı ve bu yıl da tekrar 
yenileniliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu görüşünüze karşı değiliz. Elbette ki 
yapılan bir kültür-sanat etkinliğinin uluslararası boyutta yapılmasında fayda olacağı 
kanısındayız. Ancak Türk sineması bu konuda belirli çelişkiler yaşamakta, bu konuyla ilgili 
bir açıklayıcı bilgi vermenizde fayda var. Türk sineması, ulusal ve uluslararası boyutta yapılıp 
yapılmayacağını; yapılıyorsa da programların detaylı bir şekilde anlatılmasıyla ilgili çelişki 
yaşadıklarını söylüyorlar. Biz bu konuyu da dikkatle size bildirmek istedik.bir de diğer en 
önemli konulardan bir tanesi ise; festival organizasyonu olarak ihalesini yapmış olduğunuz 20 
milyon 500 bin TL’lik ANSET’e verilmiş olan bir ihale var. Bu ihalenin belediyeyi 
ilgilendiren konusu bu rakam ve bu ihale ve bundan sonraki çalışmalar, programların 
belirlenmesi, ihalelerin yapılması ANSET’e ait olan bir, şirkete ait olan bir durum.
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Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, meclisten bir komisyon kurularak programların 
belirlenmesi, harcamalarla ilgili izleyici bir komisyon ve bir rapor tanzim edilmesi konusunda 
bir görüşümüz var. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bunları öğrenmek istiyoruz.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.
Öncellikle tabi ben bir yazılı açıklama yaptıktan sonra, özellikle ulusal film sektöründe bütün 
sorular cevaplarını buldu. Doğrudur, 350 bin liraydı galiba en iyi film ödülümüz, 50 bin liraya 
bunu düşürdük. Aslında bunu maddi bedel karşılığı verilecek bir ödül gibi gördükçe, film 
festivalimizin prestijini düşürüyoruz. Çünkü ödülün kendisi zaten maddiyatla ölçülemeyecek 
kadar değerlidir. Siz de söylüyorsunuz, Altın Portakal bir Türkiye Oscar’ıdır diye. O yüzden 
Cannes’a gittiğinizde en iyi filme, vesaire, inşallah biz de bir gün Cannes gibi oluruz ama o 
yolda ilerliyoruz. O yüzden kademeli bir geçiş yapıyoruz. Ödül miktarlarını azaltarak 
gidiyoruz. Bir gün biz de aynı orada olduğu gibi maddi ödül karşılığını sıfır lira haline 
dönüştüreceğiz. Çünkü bu film festivalleri prestijli hale geldikçe, ödülün kendisi maddiyatla 
ölçülemeyecek kadar değerli olduğu için, karşılığında da bir rakam koyulmamak kaydıyla bir 
düzenlemeye tabi tutuluyor. Uluslararası bütün dünyadaki film festivallerinde bu böyle. Bizim 
hedefimiz de budur. Dolayısıyla burada maddiyatla ölçülebilecek bir ödül olarak Altın 
Portakal’ı tariflersek, çok doğru yapmamış oluruz. O ödülün kendisi zaten parayla pulla tarif 
edilemeyecek kadar değerlidir. İkinci husus; en iyi filmle birlikte, en iyi yönetmen ve senarist 
kategorilerinde ödül vermeyeceğimizle ilgili. Bu doğru bir bilgi değil. Beş ödülümüz var 
ulusal film festivalimizde. Bunun içerisinde en iyi film, en iyi erkek-kadın oyuncu, en iyi 
senarist, en iyi yönetmen. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum, gibi beş ödülde sizin saydığınız 
kategorilerde, yani bir film içerisindeki en önemli kategorilerde yine ödüllerimizi veriyoruz. 
Yine geçmişteki Behlül Dal ve Avni Tolunay ödülleri ve yine onur ödülleri de aynı şekilde 
devam edecek. Bunun dışında 20 milyon liraya ihale edilen rakamın içinde Piyano Festivali 
de var. Sadece film festivali değil. Yani o detayı kaçırmayalım. Bilginiz olsun diye ifade 
ediyorum. Tabi bununla birlikte Antalya Altın Portakal Film Festivali olarak 10 milyon 
liranın üzerinde bir sponsorluk desteği söz konusu. Dolayısıyla sadece ihale bedellerini film 
festivali ve piyano festivallerimizin maliyetiymiş gibi görürsek, o zaman gelen paraları göz 
ardı ettiğimizde, bize olan yükü veya bize olan karşılığı, maliyetini sadece ihale bedeliyle 
ifade edersek, burada da doğru bir bilgi vermemiş oluruz. O yüzden, burada ciddi bir 
sponsorluk desteği de alıyoruz iki film festivalimiz için. Antalya Büyükşehir Belediyesi 
olarak sene, bir senede yüzlerce ihale yapıyoruz. Film festivaliyle ilgili yapılmış olan bir 
ihalede komisyon önerinizi çok yadırgadım. Bu, bizim arkadaşlarımıza şüpheyle baktığınızı 
gösterir ki; bunu sizin gibi değerli bir meclis üyemize yakıştıramadığımı ifade ederim. 
Dolayısıyla bizim bugüne kadar yaptığımız yüzlerce ihalede, hiç böyle bir taleple gelinmedi. 
Şimdi ne oluyor da böyle bir talep söz konusu? Bunun arkasında başka soru işaretleriniz varsa 
açık konuşalım. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı her ihale şeffaftır ve şeffaf olduğu 
gibi de her türlü denetime, kamu denetimine açıktır. Dolayısıyla kamu denetimi dışında bir 
denetim talebinden, eğer varsa bildiğiniz bazı şeyler buyurun açık konuşun. Onların hepsinin 
hesabını sonuna kadar veririz. Veya varsa sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimiz hususlar onun 
da sonuna kadar arkasına gideriz. O yüzden bu noktada niye şimdi birden böylesine bir garip 
teklifle geldiğinizi açıkçası anlamakta zorlandım. Dolayısıyla bizim zaten ihale mevzuatımız 
kapsamında da böyle bir komisyon falan kurulması mümkün değildir. Biz çünkü yaptığımız 
her ihaleyle ilgili bir komisyon kurup da, ondan sonra bu komisyona inceleme fırsatı verirsek, 
kendimize güldürmüş oluruz açık söyleyeyim. Çünkü bunların hepsi kamu denetimine, 
kamunun bütün ilgili birimlerinin denetimine müffetişlerce incelenmek üzere açıktır.
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O yüzden zaten bunların hesabı veriliyor. Ayrıca zaten belediyemizin bir iç denetim 
birimi var. Bunun içerisinde üç meclis üyesi arkadaşımız var. Her türlü bilgi, belgeye 
rahatlıkla ulaşıyorlar. Her sene belediyenin yaptığı her türlü harcamayı incelemeyi, faaliyeti 
de inceleyebiliyorlar. Dolayısıyla bunun içerisinde, bunu da çok rahatlıkla yapılabilir. Geçen 
sene de yapıldı, bu sene de yapılır, gelecek sene de yapılır. Eski köye yeni adet getirmenin bir 
alemi yok. Dolayısıyla ben bir kez daha böyle bir teklifinizi fevkalade yadırgadığımı açıkça 
ifade etmek isterim.

Üye Sıtkı SOYDAL :Sayın Başkanım, yalnız benim önerimde sade
denetim mekanizması değildi. Programların içeriğiyle ilgiliydi. Özellikle vurgulamıştım. 
Amaç burada bütün meclis üyelerimizin de bilgisi dahilinde, belki değişik öneriler olabilir, bu 
öneriler çerçevesinde bir program hazırlanabilir. Size katkı koymak içindi. Bakın...

BAŞKAN :Ama açık konuşmak gerekirse...
Üye Sıtkı SOYDAL :Burada biz sadece sizi denetleyen bir pozisyon

gibi düşünmeyin ve böylede bir yere lütfen çekmeyin. Çünkü bizim böyle bir talebimiz yok. 
Zaten geçen sene ben denetim komisyonu üyesiydim, belediyenin harcamalarını çok net 
gördüm. ANSET’te bir belediye kuruluşu, onu da Sayıştay’ın denetleyeceğini çok iyi 
biliyorum. Burada biz acaba bir belediye meclis üyesi olarak, geçmişteki deneyimlerimi de 
ortaya koyarak destek olabilir miyiz, daha mükemmelini, daha iyisini yapabilir miyiz? Amaç 
bu. Bu nedenle böyle bir öneride bulunduk.

BAŞKAN :Onun için ayrıca teşekkür ederim. Biz zaten her
türlü desteğinize açığız.

Üye Sıtkı SOYDAL :Kaldı k i...
BAŞKAN :Her türlü önerinize de açığız. Programla ilgili

katkı sağlama noktasında, yazılı, sözlü ne gibi bir katkınız olacaksa, 24 saat de emrinizdeyiz. 
Burada bir sorun yok.

Üye Sıtkı SOYDAL :Kaldı ki Sayın Başkanım, destekliyor idik.
Özellikle ulusal ve uluslararası...

BAŞKAN :Siz yıllarca bu işlerle ilgili emek vermiş bir
arkadaşımızsınız. Bu bir sanatsal etkinliktir. Bu sanatsal etkinliğin bu işin aktörü olan 
insanlarla, bu işin ehli olan insanlarla yapılması işin doğrusu. Şahsen ben belediye başkanı 
olarak dahi programa müdahil olma yüzdem nedir diyorsanız, belki yüzden birin altındadır. 
Çünkü böylesine bir sanatsal etkinliği, ben belediye başkanı oldum, en iyisini bilirim deyip de 
müdahale edip de karıştırmaya kalkmak çok doğru değil. O yüzden bu bir dediğim gibi 
sanatsal bir etkinlik olduğu için bu işin ehli insanlar tarafından, senelerdir yapılmış yani 
geçmişte de yapılmış. Yani bir önceki dönemde de ilk sene Vecdi Sayar Beyefendi gelmiş, 
Vecdi Sayar Beyefendi bu festivalin işte direktörlüğünü yapmış ve programlar o ve ekibi 
tarafından düzenlenmiş. Büyükşehir Belediyesi bu konularda ufak tefek müdahalelerde 
bulunmuşsa onu bilemem. Ama benim döneminde ben zaten bu programların teşkiline çok da 
fazla müdahalenin doğru olmadığını söylüyorum. Herkes işini yapacak. Biz de işimizi 
yapacağız. Ama biz tabi ki denetim görevimizi cn iyi şekilde sürdüreceğiz. Amma velakin 
sizin programla ilgili bir öneriniz de varsa bu konuda bir destek sağlamak niyetiyle, buyurun 
herkese kapımız açık. O önerilerinizi verin. Elbette onları da biz de yine bu konuyla ilgili bir 
icra komitemiz var. îcra komitesine iletiriz. İcra komitesinin içerisinde de uluslararası 
sinemaya ve Türk sinemasına senelerce emek vermiş arkadaşlarımız var. Kim var? Elif 
Dağdeviren Hanımefendi’yi biliyorsunuz. Kim var? Alin Taşçıyan var. Dünya Sinema 
Yazarları Birliği Başkanı. Kim var? Zeynep Özbatur Atakan Hanımefendi var.
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Hanımefendi, Cannes’da ödül alan filmlerin hepsinin prodüktörü, Nuri Bilge Ceylan 
tarafından alman ödüllerin ve “Filmforum” gibi bize çok önemli bir etkinlik daha düzenliyor 
ki bence festivalin içindeki en önemli etkinliklerden bir tanesi ve uluslararası dünyayla bizim 
Türk sinemamızı buluşturan ve bunların bir şekilde dünyaya takdimini yapan bir çalışmayı 
yürütüyor. Dünyanın da en çok uluslararası film festivallerinde itibar gören ve hep jürilere 
davet edilen bir isim. Şimdi bu gibi isimler var iken bu icra kurulu içerisinde, benim gibi 
haftada iki defa sinemaya gitmekten başka film sanatıyla çok fazla ilgisi olmayan birisi, 
belediye başkanı oldum diye, meclis üyesi oldum diye ben de bu işleri biliyorum, karışacağım 
derse, o zaman işi çorba ederiz açık konuşayım. Onun için biz denetleyelim. Buna varım. Biz 
her türlü öneriyi alalım, her türlü öneriye açığız. Bunları arkadaşlarımızın, bu işle ilgili 
arkadaşlarımıza iletelim, değerlendirsinler. Tabi ki bizim de karar vermemiz gereken bir 
durum olursa, elbette müdahale de ederiz. Ama ben bugüne kadar müdahale fikrinin hiçbir 
şekilde doğru olmadığını biliyorum ve müdahale de etmedim. Evet.

Üye Sıtkı SOYDAL :Sayın Başkanım, geçen sene malumunuz,
biliyorsunuz Elif DAGDEVİREN’in yapmış olduğu küçük bir hata, sansasyonel bir haber 
olarak bütün kamuoyunu günlerce oyaladı. Yani biz bunlara tekrar meydan vermemek adına; 
İkincisi, sizin bildiğiniz bilgileri biz bilmiyoruz. Çünkü biz henüz daha bu bilgilerden 
yoksunuz. Bunları bilmiş olsak, yani...

BAŞKAN :Hayır, geçmiş yıllarda yapılan uygulamalar
bakarak bu sene de şunu yapalım diyebilirsiniz. Geçen sene de çok farklı bir şey olmadı.

Üye Sıtkı SOYDAL :Ama Sayın Başkanım bizim önerimiz de bu.
Katkı koyabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı verebilir miyiz ve bu konuda 
çalışmalara girebilir miyiz?

BAŞKAN :Elbette, elbette, elbette. Hiçbir sorun yok.
Üye Sıtkı SOYDAL :Gerekirse bu konuyla ilgili bir komisyon

kurabilir miyiz? Bütün amacımız bu. Sizi denetlemek, hesabı, yani belediyenin bütçesi 20
trilyon değil. 20 trilyon yapılan bin, beş yüz ihaleden bir tanesi. Mesele bu değil. Burada, 
burada, Antalya’da kültür sanat etkinliğini en iyi şekilde ulusal ve uluslararası boyutta nasıl 
yapabiliriz, ne katkı koyabiliriz? Mesele budur Başkanım.

BAŞKAN :Biz katkılarınızı bekliyoruz, önerilerinize açığız.
Buyurun Songül Hanım.

Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım,

BAŞKAN :Bu arada bir soruyu cevaplamadım, şimdi
hatırladım. Affedersiniz kesmiş oldum. Altın Portakal’ın ismiyle ilgili. Değerli arkadaşlar, 
dünyada, zaten bu konu tüm sinema sektöründe de kabul gördü. Dünyadaki 450 film 
festivalinin içerisinde, akredite olmuş film festivalinin içerisinde sadece iki film festivali, 
birisi Tayvan, birisi başka bir yerde, iki film festivalinde ödülün adı film festivali içersinde 
yer alıyor. O iki film festivali içersinde de uluslararası bölüm yok. Yani ödülün adını aldığı 
film festivaliyle ilgili. Biz Uluslararası Film Festivalleri Birliği’nin üyesiyiz. Zannediyorum 
43 üyesi var. 43 üye ülkenin içerisinde ödülün adı, film festivalinin adı olarak geçen bizden 
başka bir film festivali yok. Bir taraftan uluslararası platformda bu markayı güçlendireceğiz 
diye çalışıyorken, bir taraftan büyük bir yadırgama içerisinde “ya niye sizin ödülünüz film 
festivalinin içerisinde geçiyor” diye bir durumu izah etmekte açıkçası zorlanıyorduk.
Bildiğiniz gibi Cannes Film Festivali’dir ismi, Cannes Uluslararası Film Festivali’dir. Altın 
Palmiye ödülüdür. Veya işte... Berlin’e gelmeyeceğim, esas trajikomik tarafı o.
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Onun için ona en son geleceğim. İşte en son Venedik’te jüri özel ödülünü, hem de 
bizim Büyükşehir Belediyemizde geçmişte görev yapmış Müfit KAYACAN Beyefendi ve şu 
anda tiyatromuzun koordinatörü Mehmet ÖZGÜR'ün başrolünde oynadığı bir film, daha 
birkaç gün önce Altın Aslan ödülünü aldı. Festivalin adı Venedik Film Festivali, Altın Aslan 
Film Festivali değil. Ama iyi ki Berlin’de ödülün adını festivale vermemişler. Yoksa Berlin 
Altın Ayı Film Festivali olacaktı o festivalin adı. Dolayısıyla ödülün adı Altın Ayı. Biz Altın 
Portakal’ı ilelebet koruyacağız. Bu festivalin ödülüdür. Bu şekilde devam edecek. Ama 
uluslararası normlara festivalimizi uydurmak durumundayız. Bu koşullarda garipsenen bir 
festival olmamak durumundayız. O yüzden filmin adı Antalya... festivalin adı Antalya 
Uluslararası Film Festivali’dir, ödülün adı da Altın Portakal’dır. Zaten hemen hemen bu 
konuda hiçbir eleştiri sektörde de söz konusu olmadı. Yapılan işin doğru olduğunu hemen 
hemen sinema sektörünün içindeki bütün dinamikler ifade etti. Bu arada da bir doğru iş, bir 
düzeltme yaptığımızı düşünüyorum. Doğru bir düzeltmedir diye düşünüyorum. Buyurunuz 
Songül Hanım.

Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, hiç şüphesi yok ki Türkiye’nin ilk film festivali olan ve 51 yıldır düzenlenen, bu 
yıl da 52’incisin yapacağımız film festivalinin en iyi şekilde gerçekleşmesi adına burada 
görüş bildiriyoruz. Ben birkaç kaygımı paylaşmak istiyorum şahsım adına. Kamuoyunda da 
zaten siz basın açıklaması yapana kadar festivalin ertelenmesine dair, acaba bu yıl Altın 
Portakal Film Festivali yapılmıyor mu, neden tanıtım faaliyetleri başlamadı yönünde bir kaygı 
hasıl olmuştu ve baktığınız zaman ANSET’in genel müdür değişikliğinin olması, Altın 
Portakal ve Piyano Festivali’yle ilgili, yanlış hatırlamıyorsam düzeltin, 28 Ağustos’ta yapıldı 
ihalesi. Daha bugün Eylül ayı meclisinin, Eylül’ün ortasında bize Altın Portakal Film 
Festivali ile ilgili ödüllere dair kararlar alıyoruz. Sanki bir gecikme ya da bu işle ilgili bir 
sıkıntılar mı vardı süreçle ilgili diye de düşünüyoruz. Erteleme konusuna da gelince elbette ki 
ertelenebilir. Ama ben ertelemede terörden ziyade, bu hazırlıksızlıkların temel gerekçe 
olduğuna inanıyorum ve daha ötesinde uluslararası boyuta taşındığı için ve Uluslararası Film 
Birliği’ne üye 43 ülkeden biri dediniz, sadece bizim ödülümüzün adı film festivalinde yer 
alıyor. 2004-2009 arasında da sizin döneminizde uluslararası boyuta geçmiştik. O dönemde 
böyle bir girişimde bulunmamıştınız. Belki o yüzden kamuoyunda hani Altın Portakal’m 
isimden çıkartılıyor olması bir kaygı yarattı. Kent belleğinin, kent hafızasının siliniyor olması 
endişesi yarattı. Bunu da bir kez daha burada paylaşmak istedim. Siz açıkladınız ama neden 
ilk dönemde o zaman yapılmadı diye de bir soru geldi aklıma açıklamanızdan sonra. En çok 
merak ettiğim konu da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festivalimize bu yıl bir katkısı olacak 
mı? Varsa belirlenen miktar ne kadardır ve ne zaman belediyemize intikal edecek? Onunla 
ilgili de bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Şimdi erteleme gerekçemizin hazırlıksızlıkla
alakası olmadığını söyleyebilirim. Biz çünkü bütün hazırlıklarımızı festival takvimine göre 
yürütüyoruz. Geçen seneki ihale tarihimizle bu seneki ihale tarihimiz aşağı yukarı aynı. Hatta 
bu sene belki biraz, birkaç gün önce bile yapmış olabiliriz. Tam detaylı bilmiyorum ama aşağı 
yukarı aynı tarihlerde yapıldı. Ödüller hemen hemen her sene Eylül’de gelir. Çünkü ödüllerin 
ödenmesiyle ilgili takvim 31 Aralık tarihine kadardır. Yani geçen sene de Eylül’de geldi. Yani 
bir gecikmeyle gelmiyor. Hatta Ekim’de de getirebilirdik, Kasım’da da getirebilirdik. 
Dolayısıyla ödüllerin ödenme tarihi 31 Aralık tarihi deadline olduğu için bu meclise geliyor. 
Dediğim gibi bu ödüllerle ilgili kararı aldıktan hemen sonra da bu ödenmiyor. Önceden, hatta 
erken işimizi yapmış olmak adına bu Eylül meclisine ödülleri getiriyoruz.
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Ertelenme gerekçesi elbette ki ülkemizde yaşanan terör olayları hepimizi kahrediyor, 
hepimizin yüreğine ateş düşürüyor. Ama bununla birlikte G-20 ve genel seçimler gibi iki tane 
çok önemli bir organizasyon içerisinde eğer zamanında yapmış olsaydık kalacaktı. E biz bu 
festivalleri bir marka değeri oluşsun ve marka değeriyle Antalya'da ciddi bir tanıtım katkısı 
koysun diye yapıyorken bir taraftan, bir takım gündemdeki önemli konular nedeniyle ikinci 
planda kalacak olması, bu organizasyonlardan sonra bu festivali ertelememiz gibi bir durumu 
ortaya çıkarttı. Tabi burada şu da önemli. Özellikle G-20 kapsamında Antalya’nın tümünde 
yaşayacağız bunları, biz içerisinde çalışıyoruz. Şimdiden tabi ben alınacak tedbirlere belediye 
başkanı sıfatıyla elbette ki hakimim, biliyorum. G-20 çerçevesinde alınacak tedbirler 
kapsamında, çünkü G-20 biliyorsunuz 15-16 Kasım değil. G-20’ye gelişler 1 Kasınrda 
başlıyor. Yani liderler 15-16 Kasınrda geliyor. G-20‘den önce B-20 var, M-20 var. Yani 
bunların hepsi Antalya’da gündemi ciddi işgal edecek hususlar ve çok ciddi güvenlik 
önlemleri alınması gereken hususlar. Güvenlik açısından da baktığımızda sanki G-20 
organizasyonunun arkasına böylesi bir önemli etkinliğin bırakılması, güvenlik tedbirleri 
açısında da bir zaruret gibi önümüze çıktı. O yüzden erteleme gerekçemiz bunların hepsini alt 
alta yazdığımızda bir şekilde zorunluluk haline geldi ve bu şekilde karar verdik. İlk dönemde 
niye Altın Portakal adını isimden çıkartmadık; bana bu dönemde söylediler. Yani bu işle ilgili 
film sektörünün içindeki insanlar, böyle bir durumun yadırgandığını uluslararası platformda, 
garipsendiğini ve eşi benzeri görülmeyen bir durum olduğunu bana daha yeni söylediler. 
Geçen sene değiştirmedik. Çünkü beni haberdar etmemişlerdi. Ben de tabi takdir edersiniz ki 
bu konularda uzman birisi değilim. Dünyada böyleymiş hemen böyle yapalım diye bir uyarıda 
bulunabilme yetisine sahip değilim. Bir böyle bir uzmanlık alanım olmadığı için böyle bir 
birikime de sahip değilim. Açıkçası hepimiz kendimizi bileceğiz ve bilmediğimizi de 
bilmediğimizi söyleyeceğiz. Dolayısıyla bilmediğimizi biliyormuş gibi göstermek bir en 
büyük yanlıştır. O yüzden bu uyarı bana yeni geldi. Ben de fevkalade mantıklı gördüm ve 
burada gereken düzeltmeyi yaptık. Geçen sene de değiştirebilirdik bunu ama geçen sene 
değiştiremedik. Geçen sene yapılan bir hata olarak görmüyorum festivalde yaşanan sıkıntıları. 
Türkiye’nin yine bir çok büyük kaos ortamında, Kobani olaylarının içinde festivalimizi icra 
ettik ve değerli arkadaşlar takdir edersiniz ki bu gibi olaylar her zaman bir takım provakatif 
eylemlere açıktır. Hele hele sanatın içerisinde, açık konuşayım, sanatı siyasetin üstünde 
tutmayıp, siyaseti sanatın üstünde tutanlar tarafından bu iş daha da böyle cazibeli hale geliyor. 
Halbuki biz sanat siyasetin üzerindedir diye bakıyoruz. Ama sanatı siyasetin üstünde 
görmeyip, siyaseti sanatın üstünde görenler derhal fırsatı ganimet haline dönüştürüp 
Türkiye’nin yaşadığı kaotik ortamlarda bu platformları bir siyasi arena haline maalesef, 
üzülerek söylüyorum ki dönüştürmeyi bir amaç ediniyorlar. Geçen sene aslında yaşadığımız 
buydu. Yani bir sansür uygulamasından bahsedildi. Ama ne hikmetse o iki kelimeyi kimse, 
bize sansürcü diyenler söyleyemedi. Kendileri sansür ettiler. Dolayıyla yani o iki kelime 
neydi bir söylesinler bizim söylediğimizi iddia ettikleri. Bir ağza yakışmayacak kadar ağır iki 
kelamı içeren meseleyi, bize sansürcü diyenler, o iki kelimeyi sansür ettiler. Hangi 
kelimelerden dolayı bizim o noktada bir tasarrufta bulunduğumuzu söyleyemediler bile 
Utandılar çünkü. Dolayısıyla o ayrı bir şeydi. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Orada bir 
organizasyon hatası söz konusu değildi. Dediğim gibi Türkiye’nin içerisindeki kaotik ortamın 
maalesef siyasi ortama malzeme edilmesiyle ilgili bir durumdu. Oldu, yönettik olabilecek en 
iyi şekilde, ciddi krizlerle karşı karşıya kaldık. Türkiye’de bir taraftan hakikaten kan gövdeyi 
götürüyordu, bir taraftan biz film festivalimizi tamamlamak zorundaydık. Şükürler olsun az 
hasarla, kazasız, belasız da tamamlayabildik.
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Erteleme kararımızın ne kadar doğru olduğu şuradan ortaya çıkıyor; işte Adana’ya 
baktığınızda. Adana, gerçi biz uluslararası bir film festivaliyiz. Bizim kategorimizde değil, 
orası tamamen ulusal bir film festivali ama açılış ve kapanış gecesini komple iptal etti. Ödül 
töreni dahi yapamadı. Demek ki, inşallah seçimlerden sonra Türkiye'de bu acı tablolar 
yaşanmaz. İnşallah daha sağlıklı bir ortam olur. Biz de festivalimizi sağlıklı bir ortam 
içerisinde icra ederiz. Teşekkür ediyorum.

Üye Songül BAŞKAYA :Bakanlık katkısı?
BAŞKAN :Ha, bakanlık katkısı ile ilgili görüşmelerimiz

devam ediyor. Şunu söyleyeyim, neticelenmeden takdir edersiniz ki bir detay veremem. Ama 
bugüne kadar ki bakanlık destekleri içerisinde belki de en yükseğini bu sene alma 
gayretlerimiz söz konusu.

Üye Sıtkı SOYDAL :Sayın Başkanım, ilave etmek istiyorum. Elif
Dağdeviren ismi eğer deneyimli bir isim olmuş olsaydı, uluslararası ve ulusal çapta büyük 
organizasyonlar yapmış olsaydı, belki geçen sene o durumda olmayabilirdi. Ben, biraz önceki 
endişelerimi dile getirmeye çalıştım. Onları söylemeye çalıştım.

BAŞKAN :Anladım. Sıtkı Bey yani bu hep tartışmaya açık
bir konu.

Üye Sıtkı SOYDAL :Tartışmaya açık bir konu...Burada...
BAŞKAN :Sizce yeterli değil, bize göre yeterli bir durum.

Her film festivalinin direktörü en çok tartışılan isimdir.
Üye Sıtkı SOYDAL :Bence burada ikili diyaloglarımızın sürmesi...
BAŞKAN :Az önce, az önce Vecdi Sayar örneğini verdim.

Bir sene direktörlük yaptı, ikinci sene Antalya’ya gelemedi bile eleştirilerden. Yani bunlar her 
sene olan şeylerdir. Benim ilk dönemimde yaptığımız film festivalinin direktörlüğünü yapan 
arkadaşımız, en çok eleştirilen arkadaştı. Bu festival büyük bir organizasyon. Bunun 
içerisinde tabi ki eleştiri hep olacak. Bu eleştirinin içerisinde de en çok nasibini, bu işin 
organizasyonu yürüten arkadaşlar alır. Bu işin kaderidir. Siz de zamanında en çok eleştirilen 
insandınız festival organizasyonuyla uğraşırken. Kaderdir yani bu. Bu kaderi de yaşayan bir 
insan olarak en iyi siz biliyorsunuz. Dolayısıyla bunları biz tabi enine boyuna tartacağız., 
tartışacağız. Doğruyu en yetkili, en ehil arkadaş kimse en iyi şekilde değerlendirmeye 
çalışacağız tabi ki. Evet teşekkür ediyorum. Herhalde görüşmeler yeterli. Komisyondan 
geldiği şekliyle 6.maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, 7 ve 16 dahil toplu oylanmasını
öneriyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ .‘Uygundur.
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar, 7 dahil, 16 dahil, aradaki sıralı

tüm maddelerin toplu oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul 
edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
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BAŞKAN :7 dahil 16 dahil, aradaki sıralı tüm maddelerin
komisyon raporlarının okunmuş kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul 
edilmiştir.

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 7. MADDESİ 
KARAR NO:763

ÖZÜ: 6552 Sayılı İş kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununun 
14. Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi 
kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin 
hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde 
bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin 
onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almakta olup, Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca;

-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmeti Alımı,
- Araç Kiralama Hizmeti Alımı,
İhalelerinin 3 yıl süreyle yapılmasına oylamaya 

katılanların oy birliği ile KARAR verildi. (Ak Parti 36 
kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 
Bağımsız kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 77.
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca Personel Çalıştırılmasına 
Dayalı Hizmeti Alımı, Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalelerinin 6552 sayılı yasanın 14. 
Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle ihale edilebilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;
6552 Sayılı İş kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. 
Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 04.01.2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan 
işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek 
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu nedenle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca;
-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmeti Alımı,
- Araç Kiralama Hizmeti Alımı, ihalelerinin 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesinin uygun 

olduğu görüşüyle,
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ 
KARAR NO:764

ÖZÜ: 6552 Sayılı îş kanunu İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. 
Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin, 04.01.2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin 
birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan 
işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet 
alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan 
zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek 
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” 
ifadesi yer almakta olup, Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığfnca “Kalifiye İşçilik Hizmeti 
Alımı” ihalesinin 3 yıl süreyle yapılmasına 
oylamaya katılanların oy birliği ile KARAR 
verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul 
oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 78. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında her yıl tekrarlanan Kalifiye İşçilik Hizmeti 
Satın Alınması İşi ihalesinin 6552 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle ihale 
edilebilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

6360 sayılı Kanun ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasına dahil olan 
kırsal bölgelerdeki köy grup yollarında Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin devamlılığının 
tesis edilmesi, maddi ve ölümlü kazaların engellenebilmesine yönelik yol konforu, can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasına esas yol yapımı ile meydana gelen sel-seylap, feyezan ve heyelan 
gibi doğal afetlerin yol sathında meydana getirdiği hasarların acil olarak onarılarak bakım ve 
onarım çalışmalarının kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için bu işlerin ifasında görev 
alacak olan tüm iş makinesi, araç ve gereçleri kullanacak operatör-şoför ve bu hizmetlere 
lojistik destek verecek diğer iş kollarına mensup personellerin teminine ilişkin olarak hizmet 
alımı devamlılık arz etmektedir.
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İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 14. Maddesinde “ ...Genel 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli 
nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden 
veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst 
yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığınca “Kalifiye İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesinin 3 yıl süreyle 
gerçekleştirilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 9. MADDESİ 
KARAR NO:765

ÖZÜ: 6552 Sayılı İş kanunu İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. 
Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin, 04.01.2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin 
birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden 
sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, 
yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya 
süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre 
gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin 
onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almakta olup, 
5018 sayılı Kanunun 28. Maddesine eklenen ek 
fıkra hükmü doğrultusunda, Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının "Sahipsiz Hayvan Barınağı 
ile Mezbahalara ait temizlik, bakım ve işletme 
hizmetlerinin satın alınması" işinin, 2016-2018 
yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıl süreyle ihale 
edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
KARAR verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 
kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 5 7 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 79. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğü tarafından yürütülen Mezbaha ve Sahipsiz Hayvan Bakımevi Hizmetlerinin 
süreklilik arz etmesi dolaysıyla 6552 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle ihale 
edilebilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan Sahipsiz Hayvan Barınağı 
ile Mezbahalara ait temizlik, bakım ve işletme hizmetlerinin satın alınması işinin, 4734 sayılı 
Kanunun 62. Maddesinin (e) maddesi kapsamındaki yıllara bağlı olmaksızın her yıl yapılması 
gereken, süreklilik arz eden ve personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı mahiyetinde oluşu 
nedeniyle 6552 sayılı Kanunun 14. maddesi doğrultusunda 5018 sayılı Kanunun 28. 
Maddesine eklenen ek fıkra hükmü doğrultusunda, 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde 3 
yıl süreyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ 
KARAR NO:766

ÖZÜ: 6552 Sayılı İş kanunu İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. 
Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin, 04.01.2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin 
birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan 
işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet 
alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan
zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek 
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” 
ifadesi yer almakta olup, 5018 sayılı Kanunun 
28. Maddesine eklenen ek fıkra hükmü 
doğrultusunda, Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığının "Hayvanat Bahçesinin Hayvan 
Bakım, Besleme, Temizlik ve Barınak
hizmetlerinin satın alınması" işinin 2016-2018
yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıl süreyle ihale 
edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
KARAR verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 
kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 80. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü
tarafından işletilen Hayvanat Bahçesinin Hayvan Bakım Besleme ve Barınak hizmetlerinin 
süreklilik arz etmesi dolayısıyla 6552 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale 
edilebilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan Hayvanat Bahçesinin 
Hayvan Bakım, Besleme, Temizlik ve Barınak hizmetlerinin satın alınması işinin, 4734 sayılı 
Kanunun 62. Maddesinin (e) maddesi kapsamındaki yıllara bağlı olmaksızın her yıl yapılması 
gereken, süreklilik arz eden ve personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı mahiyetinde oluşu 
nedeniyle 6552 sayılı Kanunun 14. Maddesi doğrultusunda 5018 sayılı Kanunun 28. 
Maddesine eklenen ek fıkra hükmü doğrultusunda 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde 3 
yıl süreyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ 
KARAR NO:767

ÖZÜ: 6552 Sayılı İş kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. 
Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin 
birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan 
işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet 
alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan 
zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek 
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir." 
ifadesi yer almakta olup, Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığının “Antalya İl Sınırlarındaki 
Mezarlıkların Defin, Nakil Hizmetleri ve 
Mezarlıkların Temizlik, Peyzaj Düzenlenmesi, 
Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı” ihalelerinin 3 
yıl süreyle yapılmasına oylamaya katılanların oy 
birliği ile KARAR verildi. (Ak Parti 36 kabul 
oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 
Bağımsız kabul oyu ile toplam 57 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 81. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca; Antalya il sınırlarındaki mezarlıkların 
defin, nakil hizmetleri ve mezarlıkların temizlik, peyzaj düzenlenmesi, bakım ve onarım 
hizmet alımı ihalelerinin 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

6552 Sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. 
Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4.1.2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan 
işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin 
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek 
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.'’ ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanlığınca “Antalya İl Sınırlarındaki Mezarlıkların Defin, Nakil Hizmetleri ve 
Mezarlıkların Temizlik, Peyzaj Düzenlenmesi, Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı” ihalelerinin 
3 yıl süreyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 12. MADDESİ 
KARAR NO:768

ÖZÜ: 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
Dair Kanunun 14. Maddesinde “ ...Genel Yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin 4/1/2002 ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin 
birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden 
sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında 
yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya 
süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre 
gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin 
onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almakta olup, 
Zabıta Dairesi Başkanlığınca;

-Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı,

-Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta 
Yardımcısı Personeli Hizmet Alımı,

-Toptancı Haller Şube Müdürlüğü Personel 
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı,

İhalelerinin 3 yıl süreyle yapılmasına 
oylamaya katılanların oy birliği ile KARAR 
verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, 
MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 232. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Personel
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Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı, Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Yardımcısı 
Personeli Hizmet Alımı, Toptancı Haller Şube Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı 
Hizmet Alımı İhalelerinin 6552 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle ihale 
edilebilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 14. Maddesinde 
Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 4/1/2002 ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden sürekli 
nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya 
süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst 
yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Zabıta Dairesi 
Başkanlığınca;

-Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet
Alımı,

-Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Yardımcısı Personeli Hizmet Alımı,
-Toptancı Haller Şube Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı, 

ihalelerinin 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur

GÜNDEMİN 13. MADDESİ 
KARAR NO:769

ÖZÜ: 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 
Kanunun 14. Maddesinde “ ...Genel Yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin 4/1/2002 ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin 
birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden 
sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında 
yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya 
süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre 
gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla 
kısaltılabilir.” ifadesi yer almakta olup, 5018 sayılı 
Kanunun 28. Maddesine eklenen ek fıkra hükmü 
doğrultusunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 
“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmeti Alımı” 
ihalesinin 3 yıl süreyle yapılmasına oylamaya 
katılanların oy birliği ile KARAR verildi. (Ak Parti 36 
kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 
Bağımsız kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 233. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmeti Alımı 
İhalelerinin 6552 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle ihale edilebilmesi 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Yapılan inceleme sonucunda; 5018 sayılı Kanunun 28. maddesinin 5. fıkrasında; “ ... 
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli 
nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden 
veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst 
yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı’nca “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmeti Alımı” ihalesinin 3 yıl süreyle 
gerçekleştirilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ 
KARAR N0:770

ÖZÜ: Elmalı Gökpınar Mahallesindeki yaklaşık 
53 çiftçinin enerji ihtiyacının karşılanması 
amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
400kVA Direk Tipi Trafo Postası ve Enerji Nakil 
Hattı Tesisinin söz konusu çiftçilerin ferdi 
aboneliklerini alabilmeleri için 28.01.2014 tarih 
ve 28896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım 
Yönetmeliğinin 21. Maddesi hükümleri 
çerçevesinde işletme bakım ve onarım hizmetleri 
karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 
yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi olan Akdeniz 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye devredilmesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile KARAR 
verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul 
oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 82. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi' ne ait 400 kVA Direk Tipi Trafo Postası ve Enerji Nakil Hattı tesisini İşletme 
Bakım Onarım Hizmetleri karşılığında ve toplam 53 çiftçimizin enerji ihtiyacına ait ferdi 
abonelik alabilmeleri için TEDAŞ Genel Müdürlüğü Adına Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne 
devredilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Tarımsal sulama amaçlı olarak Elmalı Gökpınar Mahallesindeki yaklaşık 53 çiftçinin 
enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 400kVA Direk 
Tipi Trafo Postası ve Enerji Nakil Hattı Tesisinin söz konusu çiftçilerin ferdi aboneliklerini 
alabilmeleri için 28.01.2014 tarih ve 28896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik 
Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 21. Maddesi hükümleri çerçevesinde 
işletme bakım ve onarım hizmetleri karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yetkili 
Elektrik Dağıtım Şirketi olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye devredilmesin uygun olduğu 
görüşüyle.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ 
KARAR NO:771

ÖZÜ: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2015 
yılı Doğrudan Faaliyet Destek Hibe Programı kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi adına Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı tarafından, “Antalya’nın Yerel ve Yöresel 
Ürün Envanterinin Oluşturulması Projesi” ile başvuru 
yapılmasına, projeyle, kırsal kalkınma için büyük önem 
taşıyan, kırsalda üretilen ya da üretilecek olan yerel 
ürünlerin değerlerini ve dolayısıyla çiftçinin gelirini 
arttıracağı düşünülen Coğrafi İşaretlemeyi yapabilmek 
için, yerel ve yöresel ürünlerin envanterinin çıkartılmasına 
ve bu envanterin oluşturulmasıyla, yerel ve yöresel 
ürünlerin potansiyelleri, yayılış alanları, mevcut durumu 
ve kaybolmaya yüz tutmuş ürünler belirlenerek, yerel ve 
yöresel ürünlerinin standartlarının belirlenmesi, tescili ve 
korunmasına yönelik yapılacak çalışmalarla kentin 
değerlerinin sürdürülmesi sağlanabilecek, kırsal kalkınma 
sürecine destek olacak olan coğrafi işaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi çalışmalarına kaynak 
oluşturması için söz konusu projenin, hibe makamı olan 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmasına ve başarılı 
olması durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini 
imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin 
kararların alınması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes TÜREL’e yetki verilmesine oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul 
oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 5 7 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 83. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 
2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına “Antalya’nın 
Yerel Ve Yöresel Ürün Envanterinin Oluşturulması” isimli projenin hibe makamı olan Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili 
kişinin belirlenmesine ilişkin kararların alınması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes TÜREL’e yetki verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Hibe 
Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi adına Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından, 
“Antalya’nın Yerel ve Yöresel Ürün Envanterinin Oluşturulması Projesi” ile başvuru 
yapılacaktır.

Projeyle, kırsal kalkınma için büyük önem taşıyan, kırsalda üretilen ya da üretilecek 
olan yerel ürünlerin değerlerini ve dolayısıyla çiftçinin gelirini arttıracağı düşünülen Coğrafi 
İşaretlemeyi yapabilmek için, yerel ve yöresel ürünlerin envanterinin çıkartılması 
amaçlanmaktadır. Bu envanterin oluşturulmasıyla, yerel ve yöresel ürünlerin potansiyelleri, 
yayılış alanları, mevcut durumu ve kaybolmaya yüz tutmuş ürünler belirlenecek, yerel ve 
yöresel ürünlerinin standartlarının belirlenmesi, tescili ve korunmasına yönelik yapılacak 
çalışmalarla kentin değerlerinin sürdürülmesi sağlanabilecek, kırsal kalkınma sürecine destek 
olacak olan coğrafi işaretler ve yerel gıda değer zincirlerinin yönetişimi çalışmalarına kaynak 
oluşturacaktır.

Söz konusu projenin, hibe makamı olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na 
sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni 
temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin 
kararların alınması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’e yetki 
verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 16. MADDESİ 
KARAR NO:772

ÖZÜ: Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 1219 
ada 1 parsel sayılı taşınmazda yapımı tamamlanan, 
Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Yeni Toptancı Hal 
Tesisi’ndeki bağımsız bölümlerin müstakil abonelik 
alabilmesi için saha içindeki imalatı yapılmış olan 
trafo merkezine ilişkin 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 15/h maddesine göre haritasında işaretli 
15 m2Tik alanda TEDAŞ adına irtifak hakkı tesis 
edilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine 
yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul 
oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 84. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize 
ait İlimiz Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 1219 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yapımı 
tamamlanan Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Yeni Toptancı Hal Tesisindeki bağımsız 
bölümlerin müstakil abonelik alabilmesi için saha içindeki imalatı yapılmış olan trafo 
merkezine ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h maddesine göre haritasında işaretli 15 
m2,lik alanda TEDAŞ adına irtifak hakkı tesis edilmesi için Belediye Encümenine yetki 
verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 1219 ada

1 parsel sayılı taşınmazda yapımı tamamlanan, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Yeni 
Toptancı Hal Tesisrndeki bağımsız bölümlerin müstakil abonelik alabilmesi için saha 
içindeki imalatı yapılmış olan trafo merkezine ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h 
maddesine göre haritasında işaretli 15 m2Tik alanda TEDAŞ adına irtifak hakkı tesis edilmesi 
için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :7 dahil, 16 dahil, aradaki sıralı tüm maddelerin
komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 17.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Okunmuş olarak kabulünü öneriyorum.
BAŞKAN :Komisyon raporunun okunmuş olarak kabulü

hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 56 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 17. MADDESİ 
KARAR NO:773

ÖZÜ: 5957 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Sebze 
ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında 
Yönetmeliğin "Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu" 
başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında "İmar 
planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya 
belirlenecek alanın, 5 inci maddenin yedinci fıkrası 
ile 6 nci maddeye uygunluğunu değerlendirmek 
üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından 
hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur." 
hükmü yer almakta olup, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Toptancı Halinin, Serik İlçesi 
Yukarıkocayatak Mahallesinde bulunan, mera 
alanları olan 287 nolu parselin ekli krokide A harfi 
ile gösterilen kısmı ile 290 parsel nolu taşınmazın 
tamamı üzerinde yapılarak kurulmasının ve yapımı 
tamamlanana kadar faal olmaları kaydıyla mevcut 
Antalya Toptancı Hali ile Serik ve Çandır Toptancı 
Hali Şubelerinin kapatılarak yeni yapılacak Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Haline 
taşınmalarının uygunluğunun değerlendirilmesinin 
konu edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Raporu oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 
38 kabul oyu, CHP 1 ret, 9 çekimser oyu, MHP 9 
kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 58 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 235. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Toptancı Halinin, Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesinde bulunan, mera 
alanları olan 287 nolu parsel ile 290 parsel nolu taşınmazın tamamı üzerinde yapılarak 
kurulmasının ve yapımı tamamlanana kadar faal olmaları kaydıyla, mevcut Antalya Toptancı 
Hali ile Serik ve Çandır Toptancı Hali Şubelerinin kapatılarak yeni yapılacak Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Haline taşınmaları hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

5957 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri 
Hakkında Yönetmeliğin "Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu" başlıklı 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında "İmar planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek 
alanın, 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 6 nci maddeye uygunluğunu değerlendirmek üzere 
bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur." 
hükmü yer almaktadır.
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Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Toptancı Halinin. Serik İlçesi Yukarıkocayatak Mahallesinde bulunan, mera alanları olan 287 
nolu parselin ekli krokide A harfi ile gösterilen kısmı ile 290 parsel nolu taşınmazın tamamı 
üzerinde yapılarak kurulmasının ve yapımı tamamlanana kadar faal olmaları kaydıyla mevcut 
Antalya Toptancı Hali ile Serik ve Çandır Toptancı Hali Şubelerinin kapatılarak yeni 
yapılacak Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Haline taşınmalarının uygunluğunun 
değerlendirilmesinin konu edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Kuruluş 
Komisyonu Raporu'nun uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon kararma katılmıyoruz. Çekimseriz

Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ rKomisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :Evet. Bu konuda kısa bir bilgilendirme vereyim.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım biz 37.maddede zaten neden komisyon

kararına katılmadığımızı, İmar komisyon raporunda anlatacağız ama siz şimdi açıklama 
yapabilirsiniz.

BAŞKAN :Kısa bir bilgilendirme yapayım. Değerli
arkadaşlar, bu aldığımız karar, Antalya Toptancı Hali’nin taşınmasıyla ilgili bir karar değildir. 
Çünkü yaklaşık bin dönümlük bir mera alanında kendimize bir rezerv alan oluşturmaya 
çalışıyoruz Yukarı Kocayatak'ta ve burası bir mera alanı. Buranın bir mera vasfından 
çıkartılması için, meclisimizin bir takım kararlar alması gerekiyor. Ben toptancı hal demek 
başkanlarımızla ve üyeleriyle, oradaki esnafımızla da görüştüm. Bu tamamen prosedür gereği 
orada bir rezerv alan oluşması adına aldığımız bir karardır. Bir taşınma kararı değildir. Çünkü 
taşınma kararını biz esnafımıza danışarak, esnaf istiyorsa ifa edeceğiz. Ama burada plağı 
tersten koymak suretiyle eğer çalmaya kalkarsak, mesafe alabilme şansımız söz konusu değil. 
Çünkü neden? Diyelim ki esnaf, biz taşınmak istiyoruz dedi, ben mera vasfını değiştirip, 
oradaki bin dönümlük alanın tahsisini alamadım. Ne işe yaradı taşınma kararı? Biz şimdi, eğer 
esnafımız taşınma kararma uyacaksa veya taşınmak isteyecekse, o zaman biz elimizde bu 
toptancı hali taşıyabilecek, mera vasfından çıkartılmak suretiyle bir rezerv alan oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bunun buraya gelmesi tamamen bir bürokratik mecburiyet nedeniyledir. Bunu da 
özellikle meclisimizin bilmesini isterim. Oylarınıza arz ediyorum. Varsa, yoksa bir soru tabi. 
Evet. Evet, 17.madde kabul edilmiştir. 18.madde.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 ret, 9 çekimser oyu, MHP 9 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, okunmuş olarak kabulünü
öneriyorum.

Üye Mustafa TUNA :Başkanım bir konuşma yapabilir miyim?
BAŞKAN : 18. Madde öyle mi?
Üye Mustafa TUNA : 18.madde evet.
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BAŞKAN :Komisyon raporlarından sonra grup kararlarını
alayım. Size hemen söz vereceğim. Okunmuş kabulü hususunu önerdiler. 18. maddenin 
komisyon raporunun okunmuş kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle okunmuş 
kabul edilmiştir.

(Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 18. MADDESİ 
KARAR NO:774

ÖZÜ: 5957 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Sebze 
ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında 
Yönetmeliğin "Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu" 
başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında 'İmar 
planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya 
belirlenecek alanın, 5 inci maddenin yedinci fıkrası 
ile 6 nci maddeye uygunluğunu değerlendirmek 
üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından 
hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur." 
hükmü yer almakta olup, Alanya Toptancı Hali 
Şubesinin, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi orman 
vasıflı 247/3 nolu parselin ekli krokide gösterilen 
kısmı ile 369/1 nolu parsel, orman vasıflı 247/22 
nolu parsel ve hazine arazisi 247/25 parsel nolu 
taşınmazların tamamı üzerinde yapılarak 
kurulmasının ve yapımı tamamlanana kadar faal 
olmaları kaydıyla mevcut Alanya, Konaklı, Payallar 
ve Demirtaş Toptancı Hali Şubelerinin kapatılarak 
yeni yapılacak Alanya Toptancı Hali Şubesine 
taşınmalarının uygunluğunun değerlendirilmesinin 
konu edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Raporu oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 
36 kabul oyu, CHP 9 çekimser oyu, MHP 9 kabul, 1 
çekimser oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 56 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 236. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Toptancı Hali Alanya Şubesinin; Alanya ilçesi Türkler Mahallesi orman vasıflı 
247/3 nolu parsel ile 369/1, orman vasıflı 247/22 nolu parsel ve hazine arazisi 247/25 parsel 
nolu taşınmazların tamamı üzerinde yapılarak kurulmasının ve yapımı tamamlanana kadar 
faal olmaları kaydıyla, mevcut Alanya, Konaklı, Payallar ve Demirtaş Toptancı Hali 
Şubelerinin kapatılması ve yeni yapılan Alanya Toptancı Hali Şubesine taşınmaları 
hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

5957 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri 
Hakkında Yönetmeliğin "Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu" başlıklı 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında 'İmar planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek 
alanın, 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 6 nci maddeye uygunluğunu değerlendirmek üzere 
bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur." 
hükmü yer almaktadır.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Alanya Toptancı Hali Şubesinin, 
Alanya ilçesi Türkler Mahallesi orman vasıflı 247/3 nolu parselin ekli krokide gösterilen 
kısmı ile 369/1 nolu parsel, orman vasıflı 247/22 nolu parsel ve hazine arazisi 247/25 parsel 
nolu taşınmazların tamamı üzerinde yapılarak kurulmasının ve yapımı tamamlanana kadar 
faal olmaları kaydıyla mevcut Alanya, Konaklı, Payallar ve Demirtaş Toptancı Hali 
Şubelerinin kapatılarak yeni yapılacak Alanya Toptancı Hali Şubesine taşınmalarının 
uygunluğunun değerlendirilmesinin konu edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı 
Hali Kuruluş Komisyonu Raporu’nun uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Gruplarımızın görüş ve önerileri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Çekimseriz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :Evet, buyurunuz.
Üye Mustafa TUNA :Başkanım öncelikle grubumuzun aldığı kararı

saygıyla kabul ediyorum, onu söyleyeyim. Diğer bir konu Başkanım, siz takdir edersiniz ki 
Alanya’da seçimlerde geldiniz, gittiniz... Bu Alanya Hali ile ilgili çok büyük sıkıntılar 
yaşadık. Şimdi Alanya Hali’nin böyle bir, hani bir karar alındığını da biliyorum. Olayların 
sürecinin devam ettiğini biliyorum. Ancak Alanya’da ki hem halin ürünlerini pazarlayan 
sektör olan hal esnafı. Hem de üreticisi olan, hali destekleyen esnafımızın, üreticimizin çok 
büyük sıkıntı içerisinde olduğunu da söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili, halin yeri 
konusunda tekrar bir çalışma yapılması tarafında şahsi üreticiler adına bir çalışma yapılmasını 
istiyorum. Diğer bir konu, halin projesi konusunda, siz bu konuyla ilgili de bayağı bir 
sıkıntılar yaşadınız, oradaki yapılan çalışma, hal esnafının içine sinmiyor. Bu konuyla ilgili 
de, bu çalışmanın tekrar Alanya’daki esnafımızla, oradaki pazarlayan esnaflarımızla 
görüşülerek tekrar gündeme gelmesini istiyorum. Diğer bir konu, yap, yapılıp işletilme 
konusunda da, bir özel şirkete verilip, hal esnafıyla özel şirketin karşı karşıya gelmemesini, bu 
konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye’mizin bu konuda yapım aşamasını yürütmesini ve 
hal esnafıyla beraber bu işi yapmasından yana olduğumu belirtmek istiyorum Başkanım.

BAŞKAN :Aynen öyle yapacağız zaten
Üye Mustafa TUNA :İnşallah Başkanım.
BAŞKAN :Ben hemen, ben hemen cevap vereyim. Değerli

arkadaşlar, tabi Alanya Hali ile ilgili biz göreve gelmeden önce bir ihale söz konusuydu.
Fakat bu ihaleyle ilgili hukuki tartışmalar vardı.
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Tabi bu hukuki sürecin bitmesi gerekiyordu ve zannediyorum Danıştay'da da artık 
bununla ilgili karar alındı ve burada yeni bir ihale yapabilmemizin önü açıldı hukuki olarak. 
Buradaki alanla ilgili, biz tabi ki oradaki bütün esnafımızın görüşlerini dinleyerek; onlarla 
birçok kez ben şahsen, birçok kez, benden çok daha fazlasıyla arkadaşlarım bir araya gelerek 
bir yer, geçmişteki mevcut yere mi yapalım noktasında bir arayışımız söz konusu oldu. 
Hemen hemen tam bir mutabakatla bu mevcut yere, yani geçmişte ihale yapılıp, daha sonra 
hukuki tartışmalar nedeniyle neticeye gitmeyen alanda bir hal yapılması konusunda, 
arkadaşlarımız yapılan görüşmeler neticesinde ben de mutabık kaldık. Kiminle? Hal 
komisyoncusu arkadaşlarımızla. Orada alanın dar olduğuyla ilgili bir sorun vardı. Bir 90 
dönüm rezerv alanla ilgili tahsis çalışmalarımız ormandan devam ediyor. Dolayısıyla bunu da 
aldığımızda zaten yeteri kadar bir hal alanı fazlasıyla elimizde mümkün olacak. Proje 
meselesinde, orada tabi kullanıcı arkadaşlarımızın, komisyoncu arkadaşlarımızın, işte sıfır 
zeminden giriş-çıkış olsundan birçok ayrıntıya kadar farklı talepleri vardı. Biz de bu konunun 
işin esas kullanıcıları tarafından neticeye kavuşturulması gerektiğinden hareketle Alanya 
Ticaret Oda’mızla işbirliği yaparak, oradaki bütün esnafı Alanya Ticaret Oda'mızda topladık 
ve dedik ki; “Gelin bunu siz kullanacaksınız, projesini de siz yapın.” Sağolsun Alanya Ticaret 
Sanayi Oda'mız bizim bu talebimize evet dedi. Bu proje, hal komisyoncusu arkadaşlarımızın 
talepleri çerçevesinde Alanya Ticaret Sanayi Odası tarafından hazırlandı. Alan projesi bitti. 
Şu anda Alanya Ticaret Sanayi Odası uygulama projelerini de yaptırıyor. Burada bu vesileyle 
Alanya Ticaret Sanayi Oda’mıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Bize bu konuda katkı 
sağladı, esnafı topladı, esnafın taleplerine göre bir proje ortaya çıkması için de işte o hep 
söylediğimiz sivil toplum-yerel yönetim işbirliğinin de en güzel örneğini birlikte 
sergileyebilme şansını bulabildik. Dolayısıyla projeyle ilgili nihai alan proje bittikten sonra, 
ben ve esnafımız bir kez daha Alanya Ticaret Sanayi Odası’nda topladığımızda, itirazları olup 
olmadığını sorduğumda, projeye bir itiraz, bir tek dahi itiraz gelmedi ve şimdi artık uygulama 
projesine geçiyoruz. En son sorunuzun cevabını en başta söylemiştim. Kararımızı verdik. Biz 
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alanya Toptancı Hali’ni kendimiz, kendi 
imkanlarımızla yapacağız. İşletmesini de biz yürüteceğiz.

Üye Mustafa TUNA :Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN :Rica ederim.
Üye Mustafa TUNA :Şimdi önemli bir konu; işletmeler başka bir hani

özel şirketle ...
BAŞKAN :Yok yok,
Üye Mustafa TUNA :Çok sıkıntılı bir duruma girecek. Çok teşekkür

ederim Başkanım.
BAŞKAN :Söylediklerimin hepsi kayıtlara giriyor.

Dolayısıyla esnafımız, sizin o taşıdığınız endişeyi, yani işletmeyi bir özel firmayla karşı 
karşıya gelmesi gibi esnafımızın bir durumu çok ciddi bir endişeyle karşılamıştı. Biz göreve
gelmeden önceki ihalede böyle bir durum söz konusuydu. O ihale zaten hukuki vasfını
kaybettiği için yeni süreçte biz orada, o endişeleri göz önünde bulundurmak suretiyle 
yatırımını kendimiz yapacağız, işletmesini de Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. 
Teşekkür ederim. Oylarınıza arz ediyorum 18.maddeyi. Oy kullanmayan arkadaşımız var mı? 
Evet, 18.madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 19.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 çekimser oyu, MHP 9 kabul, 1 çekimser oyu, 1 
Bağımsız kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 19. MADDESİ 
KARAR NO:775

ÖZÜ: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
müracaat eden vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla alkol ve tütün mamulleri 
satılmaması kaydı ile ekli krokide belirtilen büfe 
yerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun 26. maddesine istinaden Antalya 
Büyükşehir Belediyesi şirketi olan EKDAG 
Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Reklam 
Matbaacılık Yayıncılık Temizlik Peyzaj Eğitim 
Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 5 yıl süreyle ilk 
yıl 12.000,00 TL kira bedeli üzerinden ve diğer 
yıllara ait kira bedellerinin Yİ-ÜFE oranında (bir 
önceki yılın aynı ayma göre) arttırılarak kiraya 
verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 16 ret 
oyu, MHP 8 kabul 1 ret oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 234. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinin önüne Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAG A.Ş. 
tarafından büfe konulması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 26. Maddesine göre kira 
bedelinin ve kira süresinin belirlenerek kiraya verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla alkol ve tütün mamulleri satılmaması kaydı ile ekli krokide belirtilen 
büfe yerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden Antalya 
Büyükşehir Belediyesi şirketi olan EKDAG Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Reklam 
Matbaacılık Yayıncılık Temizlik Peyzaj Eğitim Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 5 yıl süreyle 
ilk yıl 12.000,00 TL kira bedeli üzerinden ve diğer yıllara ait kira bedellerinin Yİ-ÜFE 
oranında (bir önceki yılın aynı ayma göre) arttırılarak kiraya verilmesinin uygun görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Süleyman ACAR ‘Mahkeme kararının (mevcut kantinle ilgili) neticesine göre karar 
verilmesi gerekir.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ ‘şerhe katılıyorum’ şerhli 
imzalı, Meclis Üyesi M. Cengiz BÜYÜKGEBİZ ‘çekimser' şerhli imzalı, Meclis Üyesi 
Ergüven YILMAZ ‘çekimser’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet. Ben bu görüş ve önerileri almadan
bilgilendirmeleri yapayım. Belki bazı sorulara mahal kalmıyor. Daha sonra bilgilendirmek
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durumunda kalıyorum. Değerli arkadaşlar, bu Antalya'daki uygulama hastanesi İl İdaresi 
tarafından belediyemize talep edildiği için gündemimize gelmiş bir konu. Çünkü orada 
anladığım kadarıyla kantin işletmesiyle kendilerinin galiba bir sıkıntısı var ve orada bu 
hizmetin verilmesi gerekliliğinden hareketle bizden böyle bir talepte bulundular ve resmi 
yazıları var. Onun üzerine orada bir böyle büfe konulmasını uygun gördük ve bu büfenin de 
işletmesinin, biz biliyorsunuz 26. maddeye göre EKDAG'a yapabilme hakkına meclis olarak 
sahibiz. Yaptığımız da yürütülmesi işini, yani işletmenin yürütülmesi işini de açıkçası üçüncü 
şahıslara vermek suretiyle düşünmüyoruz. Çünkü yarın bunların hepsi problemli meseleler 
oluyor niye ona verdin, buna vermedin diye. Biz ona EKDAG olarak da bir hastane 
hizmetidir, bir sağlık hizmetidir. İşletmesini orada bir ihtiyaca cevap verilmesi 
zorunluluğundan hareketle kendimiz yürütmeyi düşünüyoruz. Bunu da özellikle bilgilerinize 
sunmak isterim. Buyurunuz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon kararma katılmıyoruz, ret Başkanım.
BAŞKAN :Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ :Üçüncü şahıslara verilmemek kaydıyla okey

Başkanım.
BAŞKAN :Teşekkür ederim. Komisyon raporu

doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Evet 19. madde komisyon raporu doğrultusunda kabul 
edilmiştir. 20.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 8 kabul, 1 ret oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 20. MADDESİ 
KARAR NO:776

ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 
Lara 1. Derece doğal sit sınırları içerisinde kalan 
Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi 45 Ada 2 
Parsel üzerindeki 9 m2 lik 1 adet büfe yerinin, 
Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Komisyonunun 15.06.2015 tarih ve 760 sayılı 
kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden 
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan 
EKDAG Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları 
Reklam Matbaacılık Yayıncılık Temizlik Peyzaj 
Eğitim Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 5 yıl 
süreyle ilk yıl 12.000,00 TL kira bedeli 
üzerinden ve diğer yıllara ait kira bedellerinin 
Yİ-ÜFE oranında (bir önceki yılın aynı ayma 
göre) arttırılarak kiraya verilmesine oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 
kabul, 2 ret oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 
65 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 85. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize 
ait, Sinan Mahallesi 45 Ada 2 Parsel üzerinde ki 9 m2’ lik 1 adet büfe yerinin, Antalya Tabiat 
Varlıklarının Koruma Bölge Komisyonunun 15.06.2015 tarih ve 760 sayılı kararı 
doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden 
Büyükşehir Belediyemiz şirketi olan EKDAG Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları 
Reklam Matbaacılık Yayıncılık Temizlik Peyzaj Eğitim Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 
kira bedeli ve kira süresinin belirlenerek kiraya verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Lara 1. Derece doğal sit sınırları içerisinde 
kalan Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi 45 Ada 2 Parsel üzerindeki 9 m2 lik 1 adet büfe 
yerinin, Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun 15.06.2015 tarih ve 760 
sayılı kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine 
istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan EKDAG Ekmek Dağıtım Gıda Kent 
Ekipmanları Reklam Matbaacılık Yayıncılık Temizlik Peyzaj Eğitim Plastik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ye 5 yıl süreyle ilk yıl 12.000,00 TL kira bedeli üzerinden ve diğer yıllara ait kira 
bedellerinin Yİ-ÜFE oranında (bir önceki yılın aynı ayma göre) arttırılarak kiraya 
verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ ‘şerh’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Süleyman ACAR ‘şerh' şerhli 
imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon kararma katılmıyoruz, ret Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN ıKomisyondan geldiği şekliyle 20.maddeyi...

Buyurunuz Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, 19.maddede yine bir büfe talebi

oyladık. Ben çok doğru bulmadım şahsım adına. Çünkü orada devam eden bir kantin hizmeti 
olduğunu biliyorum. Yakın bir tarihte hastaneye gittim ve kantinden de alışveriş yaptım. 
Halkın ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis ve hizmet şu an devam ediyor. Buraya 
geldiğimizde...

BAŞKAN :Etmediğinden bahisle bize yazı yazdı hastane
idaresi. O hizmetin etmediğinden bahisle, devam etmediğinden bahisle hastane idaresi kantin 
ihtiyacını bize yazdı. Biz onun üstüne bu...

Üye Songül BAŞKAYA :Kantin ihtiyacı devam ediyor... ihtiyacı
diyorum, hizmeti devam ediyor. Yani her türlü yiyecek, içecek

BAŞKAN :İhtiyaca cevap mı vermiyor acaba? Tamam bu
sorun galiba.

Üye Songül BAŞKAYA :0  kadarını bilmiyorum ama hukuki bir
anlaşmazlık söz konusu herhalde.
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Benim dikkat çekmek istediğim husus şu aslında Başkanım; Antalya gibi gözde bir 
kentte, bir büyükşehir belediyesinin elbette ki şirketlerine gelir sağlamak için bu tip kararlar 
alınabilir. Ama öbür taraftan kent estetiği de dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Her yerin 
büfelerle kaplanması hem yayalar hem kentsel görünüm açısından, kent estetiği açısından çok 
da sağlıklı değil. Ötesinde, bu bölgede zannediyorum ki halkın ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, 
market ve benzeri işletmeler de söz konusuyken, böyle bir talebin gündeme gelmesinin de çok 
doğru olmadığını düşünüyorum.

BAŞKAN :Evet. Tabi dediğiniz estetik meselesi bizim de
çok büyük hassasiyetimiz. O yüzden komisyon raporunda da kurul kararı kapsamında böyle 
bir uygulamaya geçildiği bahsediliyor. Dolayısıyla kurulun bu konularda ne kadar 
muhafazakar olduğunu, tutucu olduğunu bilirsiniz. Yani öyle bir estetik kaygıyı taşıdığından 
hiçbir şekilde müsaade etmez. Dolayısıyla ben rapora baktığımda, o kaygıları kurul izin 
verdiği için çok da göz önünde şahsen bulundurmadığımı ifade etmek isterim. Ama tabi bu bir 
izafi konudur. Size göre estetik olan bana göre olmayabilir veya tersi olabilir. E takdir tabi 
meclisimizin. Ben oylarınıza arz ediyorum. Evet 20. madde komisyon raporu doğrultusunda 
kabul edilmiştir. 21.madde.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul, 2 ret oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 65 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 21. MADDESİ 
KARAR NO:777

ÖZÜ: Orman ve Su İşleri Bakanlığının
10.08.2015 tarih ve 171 sayılı “Olurları ile uygun 
görülen, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü 
sınırları içerisinde kalan Türkbeleni D tipi 35.33 
ha.Tık Şehir Ormanının mesire yeri olarak 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin g 
bendi gereğince pazarlık usulü ile 29 
(yirmidokuz) yıllığına Büyükşehir Belediyesi 
adına kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi 
Encümenine yetki verilmesine oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak 
Parti 39 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 7 
çekimser oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 
62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 86. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Manavgat Orman 
İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Türkbeleni D tipi 35.33 ha.Tık Şehir Ormanının 
mesire yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin g bendi gereğince 
pazarlık usulü ile 29 (yirmidokuz) yıllığına Belediyemiz adına kiralanabilmesi için Encümene 
yetki verilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 10.08.2015 tarih ve 171 sayılı “Olurları ile uygun 
görülen, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Türkbeleni D tipi 
35.33 ha.'lık Şehir Ormanının mesire yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. 
maddesinin g bendi gereğince pazarlık usulü ile 29 (yirmidokuz) yıllığına Büyükşehir 
Belediyesi adına kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin 
uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Türkbeli’ni, Manavgat’taki en
önemli projelerimizden bir tanesi. Bu konuda ormandan tahsis alınması veya 
kiralanabilmesiyle ilgili girişimlerimiz uzunca bir zamandır devam ediyor. Tabi biz bu tahsis 
sürecini de projeyi bir taraftan hızlı bir şekilde sonlandırmak suretiyle, bir vakit kaybı 
yaşamadan değerlendirmeye çalıştık. Sonuç itibarıyla aşağı yukarı Orman Genel 
Müdürlüğü’yle yaptığımız görüşmelerde, elimizdeki alan projeye göre mesire alanının tipinin 
de istediğimiz projeye uygulayabilmemiz açısından, bir uygunluğu hususunda bir kiralama 
kararı çıktı. Şimdi encümenimize bu kiralamayı yapabilmek için yetki istiyoruz. Bu vesileyle 
bilgilerinize arz ediyorum. Buyurunuz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Hayırlı olsun. Komisyon kararı uygundur Sayın
Başkanım.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım komisyon kararma katılmıyoruz.
Katılmama gerekçemiz de burası daha önceden bildiğiniz gibi daha önceden Manavgat 
Belediyemiz ön iznini aldığı halde, oradan daha sonra bundan vazgeçip onlara ön izin belgesi 
alındığı halde tahsisi yapmayıp, tekrar bu şekilde yapılması pek şık bulmadığımız için ret 
veriyoruz.

Üye Selçuk SENİRLİ :Çekimseriz Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Teşekkür ederim. Tabi Manavgat Belediyesi’nin

buradaki ön izni, yeni büyükşehir yasası yürürlüğe girmeden önceydi yanlış bilmiyor isem. 
Öyle mi arkadaşlar? Oytun Bey biliyor onu. Ön izin zannediyorum büyükşehir yasası 
yürürlüğe girmeden önceydi. Geniş bir alan. Zaten yasa gereği artık orada Manavgat 
Belediyesi’nin, 30 dönümün üzerindeki parklar Büyükşehir’e ait olduğu için, orada bu projeyi 
yapabilmesi ihtimali yasal olarak ortadan kalktı. Dolayısıyla biz de Türkbeli’ne, Manavgat'ın 
en önemli mücevheridir, burada bu mücevheri en iyi şekilde halkımıza takdim edebilmek için 
bir gayret gösteriyoruz. Tabi reddedebilirsiniz, çekimser kalabilirsiniz ama bizim burada 
gayemizin Alanya’ya böylesi bir projeyi kazandırmak olduğunu bir kez daha ifade etmek 
isterim. Şey pardon, Manavgat’a. Evet, takdirlerinize arz ediyorum. Buyurunuz. Evet 
komisyon raporu doğrultusunda 21.madde kabul edilmiştir. 22.madde.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 7 çekimser oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 22. MADDESİ 
KARAR NO:778

ÖZÜ: Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 
uygun görülen, Antalya Orman İşletme Şefliği 
Amenajman Planı (Eski 98) nolu bölme içerisinde 
kalan Düden C tipi mesire yerinin ve muhtesatı 
tesislerin işletme hakkının 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 51. maddesinin g bendi gereğince 
pazarlık usulü ile 29 (yirmidokuz) yıllığına 
Büyükşehir Belediyesi adına kiralanması ve 
kiralama işleminden sonra 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun ilgili hükümleri gereğince 29 
(yirmidokuz) yıla kadar kiraya verilebilmesi için 
Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki 
verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 ret 
oyu, MHP 6 ret oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 87. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Orman İşletme 
Şefliği Amenajman Planı (Eski 98) nolu bölme içerisinde kalan Düden C tipi mesire yerinin
ve muhtesatı tesislerin işletme hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 g maddesi
gereğince pazarlık usulü ile 29 yıllığına Belediyemiz adına kiralanması ve kiralama 
işleminden sonra 29 yıla kadar kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uygun görülen, Antalya Orman İşletme 
Şefliği Amenajman Planı (Eski 98) nolu bölme içerisinde kalan Düden C tipi mesire yerinin 
ve muhtesatı tesislerin işletme hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin g 
bendi gereğince pazarlık usulü ile 29 (yirmidokuz) yıllığına Büyükşehir Belediyesi adına 
kiralanması ve kiralama işleminden sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili 
hükümleri gereğince 29 (yirmidokuz) yıla kadar kiraya verilebilmesi için Büyükşehir 
Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ imzasız, Meclis Üyesi Süleyman ACAR imzasız, Meclis Üyesi M. 
Cengiz BÜYÜKGEBİZ ‘çekimser’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Ergüven YILMAZ ‘çekimser’ 
şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN .Teşekkür ederim. Bu konuda da bir bilgi vereyim
arkadaşlar. Biliyorsunuz Düden Şelalemizin etrafındaki alanların hüküm ve tasarrufu 
Büyükşehir Belediyemize ait. Bunun içinde 90 dönümlük, bir böyle diş gibi girmiş bir alanın 
orman mülkiyetinde kaldığını biliyor idik.
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Çünkü burada bir bütüncül uygulama yapacağımızdan, o alana da ihtiyacımız 
olabilirdi. Şimdi o aradaki, içeriye diş gibi girmiş olan 90 dönümlük alanın ormandan tahsisi 
uygunluğu geldi. Onun için meclisimize getiriyoruz bunu ve böylelikle Düden’i gerçekten 
hepimizi çocukluğunda Antalya dışından gelen misafirlerimizi götürdüğümüz, gittiğimiz en 
Antalya’nın medar-ı iftiharı güzel gezi alanıydı. Antalya'nın hakikaten en cazibeli gezi 
alanıydı. Şimdi inşallah orada da yeni bir proje hazırlayacağız ve Düden'i o eski günlerindeki 
cazibesine kavuşturmak istiyoruz. Gündemimize gelmesinin nedeni de budur. Takdirlerinize 
arz ediyorum.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım özellikle Kepez ilçesinde olması
hasebiyle Kepez bölgesine, Kepez halkına çok ciddi katma değer olacağını düşünüyorum bu 
adımın ve gelecekteki ...

BAŞKAN :Bahattin Bey, siz Büyükşehir’in meclis
üyesisiniz yani, Kepez değil.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :01sun, yani yine de olsun. Kepez bölgesinde de
neticede Antalya’ya giren her ...

BAŞKAN :Eyvallah. Sağ olun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Vatandaşımızın o bölgeye gitmesi, bütün

Antalya’yı da doğrusu şey yapar. Ondan dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Komisyon 
raporu uygundur Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Antalya’mızın her köşesi ayrı
bir nadide güzelliktir. O güzellikler ortaya çıkartmak hepimizin işi.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Muratpaşa’ya da geldiği zaman o güzellik, onun
için de teşekkür ediyorum. Şarampol için de teşekkür etmiştim Başkanım.

BAŞKAN :Allah razı olsun. Sağ olun. Evet buyurunuz.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ ıBaşkanım komisyon raporuna katılmıyoruz, ret

veriyoruz. Ret gerekçemizin sebebini açıklamak istiyorum. Düden C tipi mesire yerinin 
Başkanım, 29 yıllığına Büyükşehir Belediyesi adına kiralanmasını uygun buluyoruz aslında. 
Fakat kiralandıktan sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 29 
yıllığına kadar kiraya verilmesi ve bu konuda Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki 
verilmesini uygun bulmuyoruz. Burada encümene 29 yıllığına... Bunu bir açıklayabilir mi 
Başkanım? Nasıl yani? Bu Encümen üyesi en fazla üç kişi.

BAŞKAN :Bu konuda, bu konuda açıkçası bir karar tesis
etmiş değiliz. Yani bu konuda henüz bir karar oluşmuş değil. Yani kiralayalım mı, kendimiz 
mi işletelim. Takdir edersiniz ki kamunun bu gibi işletmeleri için

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ ıDeğiştirebilir miyiz Başkanım? 29 yıllığına şey
yapılmasını, ormandan kiralanmasını

BAŞKAN :Yok. Biz kiralama yetkisiyle birlikte almak
istiyoruz yetkiyi. Onun için böyle getirdik.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Encümeni çıkarsak buradan?
BAŞKAN :Böyle bir imkanımız, yani yetkiyi meclisten

aldığımızda bunu yapacağız demek değil. Ama yetki elimizde olsun. İleride 
düşündüğümüzde... Henüz şu anda aslında açıkçası aklımızda ağır basan fikir de kendimiz de 
işletmek. Hatta bir belediye sosyal tesisi gibi kullanmak gibi bir fikirlerimiz de var. Ama 
henüz kesinleşmedi. Bu fikir mi, kiralama fikri mi? Biz sadece burada yetkiyi alalım, ileride 
idare olarak bir takdirde bulunuruz diye kiralama yetkisiyle birlikte istiyoruz.
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Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Fakat Başkanım söylediğinizle, burada gelen çok
dağlar kadar farklı. O şekilde gelse. Yani belediyemiz işletecek diye gelse bu farklı bir şey, 
encümene burada 29 yıllığına yetki vermek. Yani 29 yıl sonra hiçbirimiz göremeyeceğiz. 
Yani böyle bir yetkiyle verdiğimiz zaman...

BAŞKAN :Allah uzun ömür versin.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım buradan dolayı çekincemiz var. Onun

için ret veriyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Peki. Teşekkür ederim. Buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Saym Başkanım, şimdi bizim buradaki

çekincemiz; kiralamaya evet ama kiraya vermeyi birbirinden ayıralım. Gel oy birliğiyle 
geçirelim bunu.

BAŞKAN :Evet. Arkadaşlar biz burada...
Üye Selçuk SENİRLİ :Gel böyle oy birliğiyle geçirelim bunu.
BAŞKAN :Biz kiralama yetkisiyle birlikte alalım. Çünkü

dediğim gibi kiralama yetkisi bu gibi işletmelerin için de...
Üye Selçuk SENİRLİ :Tamam
BAŞKAN :Kamunun çok başarılı olmadığını düşünüyorum.

Ama burada bir sosyal tesis belediye adına oluşturur muyuz diye de bir fikir var.
Üye Selçuk SENİRLİ :Efendim, belediye tekrar kiraya versin. Onun

yetkisini ayrı alalım. Gel bunun kiralama yetkisini alın, oy birliğiyle geçirelim bir tane. Şey 
yok ya, grup kararı ayet falan değil yani. Grup kararını değiştirelim AKP’nin, kiralama 
yetkisini alın. Öbür başka mecliste de kiraya verme yetkisi alın.

BAŞKAN :Bir daha getirdiğimizde evet verecek misiniz?
Üye Selçuk SENİRLİ :Bakarız. Niye vermeyelim yani.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Encümen demiyoruz Başkanım yani.
Üye Selçuk SENİRLİ rKiralayalım, ondan sonra karar verelim Sayın

Başkanım.
BAŞKAN :Arkadaşlar biz yetkiyi alalım. Takdir edersiniz

ki, takdiri de bize bırakırsanız, biz en iyi olan seçimi inşallah yapmış olacağız.
Üye Selçuk SENİRLİ :Ya Sayın Başkanım, biz kiralamaya oy vermek

istiyoruz ama siz bizim oy vermemizi engelliyorsunuz.
BAŞKAN :Estağfurullah
Üye Selçuk SENİRLİ :tabi oy vermek istiyoruz, veremiyoruz şu anki

tutumunuzdan dolayı.
BAŞKAN :Ben komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz

ediyorum. Evet, komisyon raporu doğrultusunda gündemimizin 22.maddesi kabul edilmiştir. 
23.madde.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 6 ret oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 63 
oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, 23 ve 24 dahil toplu
oylanmasını öneriyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
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BAŞKAN :23 ve 24. maddelerin toplu oylanmasını
oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :23 ve 24. maddelerin komisyon raporlarının
okunmuş kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam
53 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 23. MADDESİ 
KARAR NO:779

ÖZÜ: Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan ve 
inşaatı devam eden “Gazipaşa II. Merhale 
Gökçeler Barajı İnşaatı” rezervuar alanında 
kalması nedeniyle mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyesine ait Gazipaşa İlçesi Çakmak 
Mahallesi'nde bulunan mezarlık vasıflı 102 ada
34 parsel 1.727,24 nı2,lik taşınmaz ile mezarlık 
vasıflı 102 ada 35 parsel 4.415,49 m2,lik 
taşınmazın, D.S.İ. tarafından teklif edilen 102
ada 34 parsel için 18.999,64 TL ve 102 ada 35
parsel için 48.570,39 TL olmak üzere toplam 
67.570,03 TL bedel ile 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 4650 sayılı Kanunla Değişik 30. 
maddesine göre Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü adına devrinin yapılması için 
Büyükşehir Belediye Encümenine yetki 
verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 11 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 88.
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Devlet Su İşleri
tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden “Gazipaşa II. Merhale Gökçeler Barajı İnşaatı''
rezervuar alanında kalması nedeniyle, mülkiyeti Belediyemize ait Gazipaşa İlçesi Çakmak
Mahallesinde bulunan mezarlık vasıflı 102 ada 34 parsel 1.727,24m2,lik taşınmaz için 
18.999,64TL ve 102 ada 35 parsel 4.415,49nrlik taşınmaz için 48.570,39TL olmak üzere 
toplam 67.570,03TL bedel ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla 
Değişik 30. maddesine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması 
konusunda Encümene yetki verilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden “Gazipaşa II. Merhale 
Gökçeler Barajı İnşaatı” rezervuar alanında kalması nedeniyle mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyesine ait Gazipaşa İlçesi Çakmak Mahallesi'nde bulunan mezarlık vasıflı 102 ada 34 
parsel 1.727,24 m2,lik taşınmaz ile mezarlık vasıflı 102 ada 35 parsel 4.415,49 m2,lik 
taşınmazın, D.S.İ. tarafından teklif edilen 102 ada 34 parsel için 18.999,64 TL ve 102 ada 35 
parsel için 48.570,39 TL olmak üzere toplam 67.570,03 TL bedel ile 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla Değişik 30. maddesine göre Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki 
verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 24. MADDESİ 
KARAR N0:780

ÖZÜ: Gündoğmuş Belediye Meclisinin
05.08.2015 tarih ve 63 sayılı kararı ile mülkiyeti 
Gündoğmuş Belediyesine ait Özügür Mahallesi 
Pazar yeri mevkiinde bulunan 303 ada 1 no.lu ve 
1.687,71 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine 
Büyükşehir Belediyesince “Bodrum katma 
otopark, Zemin katma Pazar yeri, 1.katma 
Büyükşehir hizmet birimleri, 2.katma 
misafirhane ve Büyükşehir hizmet birimleri ve 
3.katma Kültür Merkezi yapılmak üzere”, 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi ve 5018 
sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince tahsisi 
yapılan taşınmazın üzerine Büyükşehir 
Belediyesince yapılacak tesislerin kullanımına ve 
işletmesine ilişkin; Gündoğmuş Belediyesi ile 
Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol 
yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes TÜREL’e yetki verilmesine oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti
35 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul 
oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 54 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 89. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya İli Gündoğmuş 
İlçesinde bulunan mülkiyeti Gündoğmuş Belediyesine ait Özügür Mahallesi Pazar yeri 
mevkiinde bulunan 303 ada 1 no.lu ve 1.687,71 m2 yüzölçümlü taşınmazın Gündoğmuş
Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 63 sayılı kararı ile Belediyemize tahsisi yapılmış
olup, Gündoğmuş Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmaya 
Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Gündoğmuş Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 63 sayılı kararı ile mülkiyeti 
Gündoğmuş Belediyesine ait Özügür Mahallesi Pazar yeri mevkiinde bulunan 303 ada 1 no.lu 
ve 1.687.71 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine Büyükşehir Belediyesince “Bodrum katma 
otopark, Zemin katma Pazar yeri, 1 .katına Büyükşehir hizmet birimleri, 2.katma misafirhane 
ve Büyükşehir hizmet birimleri ve 3.katına Kültür Merkezi yapılmak üzere”, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 14. maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince tahsisi 
yapılan taşınmazın üzerine Büyükşehir Belediyesince yapılacak tesislerin kullanımına ve 
işletmesine ilişkin; Gündoğmuş Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 
protokol yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’e yetki verilmesinin 
uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :23 ve 24. maddelerin komisyon raporları
doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25.madde.

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 54 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 25. MADDESİ 
KARAR NO:781

ÖZÜ: I. Hukuk Müşavirliği görüşleri alman;
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan “Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin KABULÜNE, Zabıta Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı Koruma ve Güvenlik Şube 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Koruma ve 
Güvenlik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin KABULÜNE 
ve İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğünün 2007/39 sayılı Genelgesinde 
belirlenen usulle I. Hukuk Müşavirliğinden 
alman görüş doğrultusunda, Sayıştay 
Başkanlığı ’na gönderilmesine,Oylamaya
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak 
Parti 39 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP
11 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 64 
oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 90. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muhtarlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından hazırlanan “Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Koruma ve 
Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;
Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; I. Hukuk Müşavirliği 

görüşü de alman, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Muhtarlık İşleri 
Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın uygun olduğu,

Ayrıca; Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan, “Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 
2007/39 sayılı Genelgesinde belirlenen usulle I. Hukuk Müşavirliğinden alman görüş 
doğrultusunda, Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ imzasız, Meclis Üyesi Süleyman ACAR ‘ekli’ şerhli imzalı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur

Meclis Üyesi Süleyman ACAR’m Şerhi

‘Muhtarlıkların sadece Büyükşehir Belediyesi ile işlerinin yanı sıra İlçe Belediyelerle 
de işleri olduğundan ve Büyükşehirle de koordineli olması gerektiğinden İlçe Belediyelere de 
şube oluşturması daha doğrudur.’

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Çekimseriz Başkamın.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :25. maddeyi komisyondan raporu doğrultusunda

oylarınıza arz ediyorum. 25. madde komisyondan raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 26. 
madde.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 64 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, 26 ve 28 dahil toplu
oylanmasını öneriyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :26-28 dahil; 26-27-28. maddelerin toplu, toplu

oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Oylamaya geçmeden... Oy birliğiyle kabul 
edilmiştir.
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(Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 50 oy kullanılmıştır.)

okunmuş kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 91. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Şehir Tiyatrosu Teşkilat, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı”nm karara bağlanması ve Anılan yönetmelik 
taslağının İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı 
Genelgesinde belirlenen usulle görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “Şehir Tiyatrosu Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı"nın İçişleri 
Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı Genelgesinde belirlenen 
usulle, I. Hukuk Müşavirliği’nden de alınan görüş doğrultusunda, Sayıştay Başkanlığı’na 
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

BAŞKAN :26-27-28. maddelerin komisyon raporlarının

GÜNDEMİN 26. MADDESİ 
KARAR NO:782

ÖZÜ: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
Tiyatro Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
Şehir Tiyatrosu Teşkilat, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliğinin KABULÜNE ve İçişleri 
Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 
2007/39 sayılı Genelgesinde belirlenen usulle, I. 
Hukuk Müşavirliği’nden de alman görüş 
doğrultusunda, Sayıştay Başkanlığı’na 
gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 16 
kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 27. MADDESİ 
KARAR NO:783

ÖZÜ: 19.12.2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 6 nci maddesinin birinci fıkrasında, 
“taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşleri alınır” hükmü yer almakta 
olup, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan;

-Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri 
Yönetmeliğinin KABULÜNE ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’ndan görüş alınmasına,

-Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Yönetmeliğinin KABULÜNE ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığından görüş alınmasına,

-Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğinin KABULÜNE ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan görüş 
alınmasına,

-Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 
KABULÜNE ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınmasına,

-Engelli Hizmet Merkezi Yönetmeliğinin 
KABULÜNE ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınmasına,

-Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisi ve 
Uygulama Merkezi Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğinin KABULÜNE ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığından görüş alınmasına;

Oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, 
MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 61 
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 92. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Engelli ve Engelli 
Yakınları Sosyal Tesisi ve Uygulama Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Taslağı”nın karara bağlanması ve Anılan yönetmelik taslakları İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı Genelgesinde belirlenen usulle görüş 
alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

19.12.2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 nci maddesinin birinci 
fıkrasında, “taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 
alınır” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan yönetmelik taslakları için aşağıda adı geçen bakanlıklardan görüş alınması faydalı 
olacaktır.

-Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmelik Taslağı’nın Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’ndan,

-Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından,

-Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan,

-Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Taslağı’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan,

-Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik Taslağı’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığı’ndan,

-Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisi ve Uygulama Merkezi Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığından görüş alınmasının uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 28. MADDESİ 
KARAR NO:784

ÖZÜ: Milli ve Dini bayramlarda Bakanlar 
Kurulu Kararı çıktığı taktirde, yeni bir karar 
almaya gerek kalmaksızın, belediyelerle ve 
belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve 
işletmelerce yürütülen karayolu ve demir yolu 
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanılmasına oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 16 
kabul oyu. MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 93. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Bakanlar Kurulu Kararı 
çıktığı takdirde, yeni bir karar almaya gerek kalmaksızın; Milli ve Dini bayramlarda 
belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanılması hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Milli ve Dini bayramlarda Bakanlar Kurulu Kararı çıktığı taktirde, yeni bir karar 
almaya gerek kalmaksızın, belediyelerle ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve 
işletmelerce yürütülen karayolu ve demir yolu toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanılmasının uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Ulaşım Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Komisyonumuz yaptığı değerlendirme sonucunda;
Milli ve Dini bayramlarda Bakanlar Kurulu Kararı çıktığı taktirde, yeni bir karar 

almaya gerek kalmaksızın; belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce 
yürütülen karayolu ve demiryolu toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmasının 
uygun olduğu görüşüne varılmış olup;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR imzasız, Meclis Üyesi Zafer 
YÖRÜK imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Buyrunuz
Üye Erkan DEMİRCİ :Sayın Başkanım, 28.maddede bayram tatillerinde

toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin konu gündemde. Sadece bilgi 
için soruyorum. Sadece resmi, siyah plakalı toplu taşıma araçları için geçerli değil mi bu? 
Yani özel halk otobüsleri için geçerli değil.

BAŞKAN :Tabi. Hayır. Değil tabi ki. Ama onların da teklif
getirip kabul ederlerse, onların da zaman zaman bu uygulamalara katıldığını görüyoruz. 26-27 
ve 28.maddeleri komisyon raporları doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. 29.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Okunmuş olarak kabulünü öneriyorum.
BAŞKAN :Komisyon raporunun okunmuş kabulü hususunu

oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 53 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 29. MADDESİ 
KARAR NO:785

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi ile A-Kent 
Ödeme Teknolojileri A.Ş. arasında Antalya 1. 
Noterliğinin 31.12.2009 tarih ve 33059 yevmiye 
numaralı Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama 
ve Araç Takip Sistemi Sözleşmesi imzalanmıştır. 
Antalya 1. îdare Mahkemesinin 2011/722 K. Sayılı 
kararıyla ihalenin iptaline karar verilmiş ve 1. İdare 
Mahkemesinin söz konusu kararı daha sonra 
Danıştay tarafından bozulmuştur. Buna rağmen 
gerek iç denetim raporu ve gerekse Üniversite 
öğretim görevlisi tarafından verilen mütalaadaki, A- 
Kent A.Ş.'nin sözleşmesel ve yasal bir ilişkiye 
dayanmayan faaliyetine son verilerek tasfiye 
işlemine geçilmesi gerektiği yönündeki görüşüne 
dayalı olarak şirketle Antalya Büyükşehir Belediyesi 
arasındaki fiili durumun sona erdirilmesi için işin 
tasfiyesi amacıyla A-Kent A.Ş. ile tahkim 
sözleşmesi imzalanması ve sözleşmeyi imzalamak 
üzere Genel Sekreter Birol EKİCLnin yetkili 
kılınması oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 3 ret 
oyu, MHP 1 ret oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 94. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ile A-Kent Ödeme Teknolojileri A.Ş. arasında fiili durumun sona erdirilmesi için 
işin tasfiye edilmesi amacıyla tahkim sözleşmesi imzalanması konusunun karara bağlanması 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile A-Kent Ödeme Teknolojileri A.Ş. arasında Antalya 
1. Noterliğinin 31.12.2009 tarih ve 33059 yevmiye numaralı Toplu Taşıma Elektronik Ücret 
Toplama ve Araç Takip Sistemi Sözleşmesi imzalanmıştır. Antalya 1. İdare Mahkemesinin 
2011/722 K. Sayılı kararıyla ihalenin iptaline karar verilmiş ve 1. İdare Mahkemesinin söz 
konusu kararı daha sonra Danıştay tarafından bozulmuştur. Buna rağmen gerek iç denetim 
raporu ve gerekse Üniversite öğretim görevlisi tarafından verilen mütalaadaki, A-Kent 
A.Ş.'nin sözleşmesel ve yasal bir ilişkiye dayanmayan faaliyetine son verilerek tasfiye 
işlemine geçilmesi gerektiği yönündeki görüşüne dayalı olarak şirketle Antalya Büyükşehir 
Belediyesi arasındaki fiili durumun sona erdirilmesi için işin tasfiyesi amacıyla A-Kent A.Ş. 
ile tahkim sözleşmesi imzalanması ve sözleşmeyi imzalamak üzere Genel Sekreter Birol 
EKİCİ’nin yetkili kılınmasının uygun olduğu görüşüyle,
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ ‘ret’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Süleyman ACAR ‘ret’ şerhli imzalı, 
Meclis Üyesi M. Cengiz BÜYÜKGEBİZ ‘ret’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Ergüven YILMAZ 
‘ret’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Görüşler.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN :29.maddeyle ilgili kısa bir bilgi isterseniz

arkadaşlar, muhtemelen ihtiyaç olacaktır, vereyim. Biliyorsunuz akıllı kart uygulamasıyla 
ilgili bir tasfiye süreci söz konusu. Bunu daha önce meclisimizle paylaşmıştık. Burada ki A- 
Kent isimli yüklenici firmayla kayyum ataması söz konusu oldu toplu ulaşım hizmetleriyle 
ilgili. Şimdi şu anda bütün iş ve işlemler kayyum marifetiyle yürütülmekte ve bu işlemler 
kayyum marifetiyle yürütülüyor iken; artık tasfiye sürecinin sonuna doğru geldiğimiz bu 
süreçte, tasfiye işlemlerinin tamamlanabilmesi ve tahkime gidilebilmesi noktasında bir... 
daha doğrusu sözleşme gereği tahkim değil ama yeni bir tahkim oluşturulması hususunda bir 
meclisin bu protokolü imzalamaya Genel Sekreterimizi yetkilendirmesi gibi bir hukuki bir 
durum ortaya çıktı. O yüzden bu maddeyi meclisimizin takdirine sunuyoruz. İnşallah 
meclisimiz de bu yetkiyi Genel Sekreterimize verdiğinde, artık tasfiye sürecini neredeyse, son 
anda bir aksilik çıkmadığı takdirde sonuçlandırmış olacağız. Sorusu olan arkadaşımız varsa, 
cevaplamaya hazırım. Buyurun İrfan Bey.

Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, herkesi
saygıyla selamlıyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım grup görüşleri alınmadı.
BAŞKAN :Ha pardon. Grup görüşlerini alayım. Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım komisyon raporuna katılmıyoruz.

Sayın Başkanım, Sayın belediye meclis üyelerim, konunun önemine binaen hem bir kronoloji 
sunup meclisimizi aydınlatmaya, bu konuda bilgi vermeye hem de bir böyle on dakikanızı 
alacağım. Benim, arkadaşlar bu süreçte neler oldu neler bitti iyi bir şekilde dinlerlerse hem 
Meclisimiz bilgilenmiş olacak hem de bu konuda sorularınız olursa ona göre şey yapacağız. 
Antalya Büyükşehir Belediyesince şehirde çalışan toplu taşıma araçlarının ücret toplama ve 
takip sistemlerine ilişkin yapılan ilk ihale, A-Kent firmasınca kazanılmıştır. Sistemin iptali 
için dava açılmış ve yargı süreci başlamıştır. İhalenin iptali için açılan dava neticesi Antalya 
1. İdare Mahkemesi davaya konu ihaleyi 02.06.2011 tarihinde 2010/184 esas sayılı 
dosyasından 2011/725 sayılı kararı ile iptal etmiştir. Kararın Belediyeye tebliğ tarihi
13.06.2011 tarihidir. Belediye tarafından Antalya 1. İdare Mahkemesinin 02.06.2011 tarihinde 
2010/184 esas, 2011/725 karar sayılı dosyasından Belediye aleyhine verilen iptal kararı, 
Danıştay nezdinde 16.06.2011 tarihinde temyiz edilmiştir. Kararın tebliğine müteakip otuz 
gün içinde yargı kararının uygulanması zarureti gereği ihale işlemi yükleniciye yapılan 
tebliğle iptal edilmiştir. Kararın uygulanılmasına başlama tarihi 13.07.201 l ’dir. Bu aşamada 
işletici firma A-Kent ile ulaşım esnafı arasında kararın uygulanması için Belediyeye tanınan 
otuz günlük süre dolmadan 22.06.2011 tarihinde bir başka sözleşme imzalanmıştır. Bu 
sözleşmede Belediyenin hiçbir tarafı yoktur. Ulaşım esnafı vatandaşın elindeki kartların 
kullanılabilmesi, indirimli, ücretsiz binişlerin devam edebilmesi, ulaşımda kaosun 
engellenmesi, bu suretle toplum yararının temini amacıyla bu sözleşmeyi imzalamıştır.

52
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Temyiz aşamasında temyiz incelemesi başlamadan ihalenin iptalini talep eden davacı, 
davasından feragat etmiş, dava ortadan kalkmıştır. Temyiz incelemesi sırasında Danıştay 13. 
Dairesinin 22.07.2011 tarih 2011/2591 esas, 2011/3525 karar sayılı dosyasından feragat 
nedeni ile Antalya 1. İdare Mahkemesinin 02.06.2011 tarihli 2010/184 esas, 2011/725 sayılı 
kararı bozulmuş, ihale tekrar yasal hale gelmiştir. Bozma kararı üzerine Antalya 1. İdare 
Mahkemesi yeniden yargılama yapmış 2011/1425 esas 2011/1953 karar nolu dosyasından
30.12.2011 tarihinde konunun kamu düzenini ilgilendirmesi nedeni ile feragat işlemini 
geçersiz kabul ederek ihaleyi tekrar iptal etmiştir. Antalya 1. İdare Mahkemesinin direnme 
kararı Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun 2012/369 esas, 2013/1544 sayılı kararı ile
24.04.2013 tarihinde kaldırılmıştır. Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararının 
üzerine Antalya 1. İdare Mahkemesi 2013/1497 esas, 2013/1766 karar, 12.12.2013 tarihli 
kararı ile davayı esastan ret ederek ihaleyi yasal hale getirmiştir. Kısaca dava açılmış, ihale 
iptal edilmiş, Belediye iptal kararını temyiz etmiş ve nihayetinde 12.12.2013 tarihinde ihale 
yasal hale gelmiştir. Sayın Menderes TÜREL Başkan göreve gelmiş, Belediye ihale ile işi 
gören A-Kent A.Ş’nin işi yapmasına izin vermiş, sistemden Belediye payını almaya devam 
etmiş, firmaya yazılar yazmış denetlemiş, talimatlar vermiştir. Sayın Başkan göreve geldikten 
dört ay sonra Belediye A-Kent A.Ş’nin sözleşmesinde ilçe Belediyelerde ilerde merkeze 
bağlandığında bu sisteme dahil olacaktır maddesine rağmen merkez ilçeler hariç kartlı sistem 
kurma işini Ulaşım A.Ş ‘ye vermiştir. Sayın Menderes TÜREL göreve geldikten on dört ay 
sonra Belediye birdenbire -  nasıl olduysa -  Ankara’dan Profesör Doktor Fikret Eren’den bir 
görüş almaya ve ihalenin yasal olup olmadığını sormaya karar vermiştir. Profesör Doktor 
Fikret Eren, bir rapor tanzim etmiş ve özetle işin 02.06.2011 tarihinde iptal edildiğini, 
mahkeme kararıyla iptal edilmiş bir ihalenin mahkeme kararı sonradan ortadan kalksa bile 
yeniden canlanmayacağını, dolayısıyla A-Kent A.Ş firmasının 02.06.2011 tarihinden itibaren 
yasal dayanağı olmadan çalıştığına ilişkin rapor tanzim etmiştir. Bunun üzerine Belediye önce 
Mecliste Antalya merkez de dahil tüm kartlı sistem işinin kurulumunu Ulaşım A.Ş’ye vermiş 
ardından da A-Kent A.Ş’ye bir yazı yazmış, yazıda Profesör Doktor Fikret Eren’in görüşüne 
dayanarak özetle 02.06.2011 tarihinde ihalenin iptal edildiğini o tarihten sonra ihalenin 
canlanmayacağını A-Kent’in hukuksuz olarak iş yaptığını, buna son verilmemesi halinde 
hukuki yollara başvurulacağını bildirmiş ve aslında yasal ve geçerli olan ihaleyi böylece iptal 
etmiştir. Daha sonra Belediye mahkemeye giderek şoför esnafına ödenen paranın tutulduğu 
hesabı kontrol edemiyorum, ihale de aslında yok. Firma işe hukuksuz olarak devam ediyor, 
Profesör Doktor Fikret Eren’den de bu konuda rapor aldım, sisteme ve firmaya kayyum 
atansın diye başvuruda bulunmuştur. Mahkeme önce sisteme ve firmaya kayyum atamış daha 
sonra firmanın itirazı üzerine sadece şoför esnafına para ödenen hesaba kayyum atanmıştır. 
Kayyum, işi becerememiş, esnaf parasını alamayınca tepkiler artmış, Sayın Menderes TÜREL 
sıkışmış ve bu esnafa sorun yok firmayla anlaşacağız tümden, açıklamalarda bulunmuştur. A- 
Kent peşpeşe yapılan bu hataları ve hukuksuz işleri affetmemiş, Belediyeye yazı yazarak 
aslında iş yasal ve geçerli olarak devam ediyor, ihale nedeniyle teminat verdim, günlük 
cirodan %2 Belediyeye payımı ödüyorum, Belediye de itirazsız tahsil ediyor, ihaleyle ilgili 
yüzlerce yazışmamız var. İşin görülmesine ilişkin yazılı talimatlarınız var, şirketimizi 
Belediyeye iş yaptığı için idare sıfatı ile denetlediniz, sizin döneminizde 14 aydır çalışıyoruz, 
tüm bunlara rağmen bize yasadışı çalışıyorsunuz diyorsunuz demiş. Öyle ise hukuksuzluk, 
yasa dişilik varsa 14 aydır siz de yasadışı iş yaptınız. Belediye işin yasal ve geçerli 
olmadığını, iş bırakarak gitmemi istediğini bildirerek asıl şimdi iptal işlemini yaptığı, 
sözleşmeyi yasadışı olarak feshetti demiştir.
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İş, 02.06.2011 tarihinde iptal oldu ise o günden bugüne tahsil edilen %2 Belediye 
payını geri ver, teminatımı iade et, yüz milyon TL’yi aşan zararımı karşıla, yoksa ben yasal 
yollara başvurup hem paramı hem de zararımı tazmin edeceğim, sistemi de kapatacağım, ne 
halin varsa gör manasında yazılı cevap vermiştir. Yaptıkları incelemede aslında sözleşmenin 
geçerli olduğunu, yazı yazarak sözleşmeyi kendilerinin feshettiklerinin farkına varanlar, bu 
işten kurtulmak için A-Kent A.Ş ile anlaşarak kurtulma yolunu seçip şöyle bir yol haritası 
çizdiler: Meclisten yetki alınacak ve sulh ve tasfiye adı altında firmayla anlaşılacak, 
anlaşmaya göre A-Kent 06.02.2011 tarihinden itibaren yasadışı çalıştığını kabul edecek, 
böylece Belediyenin yasal ihaleye yok diyerek sözleşmeyi fesih etmesinden kaynaklanan 
hatası telafi edilecek, yani Belediye kurtarılacak. Buna karşılık Belediye bugüne kadar aldığı 
%2’leri faiziyle geri ödeyecek, teminat mektubunu iade edecek, halk mağdur olur 
gerekçesiyle de mevcut sistemi ciddi bir bedel ödeyerek satın alacaktır. Yazılımlar için de 
bakım onarım ve kullanım bedeli adı altında A-Kent’e pay vermeye devam edecektir. Böylece 
kartlar aynen geçerli kalacak, şoförler ve vatandaş tepki göstermeyecek, kart dağıtımı vb. 
işlemler nedeniyle sıkıntı yaşanmayacaktır. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire 
Başkanlığının teklif yazısında diyor ki; fiili bir durum var, firma hukuksuz olarak çalışıyor, 
hukuki bir sıfatı yok, ben bu işi tasfiye edeceğim. Tasfiye etmek için de tahkim sözleşmesi 
imzalayacağım, bana yetki verin. Bir -  hukuki bir durum yoksa ve yazıda belirtildiği gibi fiili 
bir durum var ise neden tahkim sözleşmesi imzalamaya ihtiyaç duyuluyor? Eğer A-Kent 
hukuksuz olarak fiili bir durum yaratarak çalışıyor ise neden tahkim sözleşmesi imzalanmak 
isteniliyor? Her fiili durum yaratanla anlaşma mı yapacaklar? Demek ki ortada fiili bir durum 
yok. Belediyeyi tahkim anlaşması yapmaya zorlayan bir sebep var. İki- işin tasfiye 
edilmesinden bahsediliyor. Neyi tasfiye edecekler? Hukuki bir sebep göstersinler. Aslında 
tasfiye adı altında aldıkları %2’leri ve teminatı mı iade edecekler? A-Kent ile Belediye 
arasında tasfiye edecek iki şey var: Bir, teminat. İki, Belediyenin fiili durumu nedeniyle tahsil 
ettiği %2 Belediye payı. Sayın Menderes TÜREL diyor ki; A-Kent hukuksuz olarak iş 
yapıyor, fiili durum yaratıyor. Madem öyle kaldır, at. Neden hala %2 Belediye payı tahsil 
ediyorsun? Şirket, hukuka aykırı faaliyette bulunuyorsa, fiili durum yaratıyorsa, yasal değil 
ise Belediye gereğini yapsın. Firma da gidip hakkını yargıda arasın. Ne diye tahkim 
sözleşmesi yapılıyor ki? Madem bu firma hukuka aykırı neden hala çalışmasına müsaade 
ediliyor? Bunu bir açıklasınlar da duyalım. Bir ortaklık mı var? Bir çıkar birliği mi var? 
Belediye Başkanlarının yetkileri 5216’da belirtilmiş.

BAŞKAN :Ortaklıktan kastı? Kimi kastediyor? Anlamadım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Burada başka şahıslar var ya Başkanım, onu

kastediyor yani. Kamuoyunda bir, şey falan var, A-Kent’in ortakları kimler falan diye, ondan 
bahsediyor. 18 G’de yazılı yetkili organların onayını alarak sözleşme imzalanabileceği 
belirtilmiş, burada imzalanan tahkim sözleşmesi, kanundaki anlamıyla bahsedilen sözleşme 
değildir. Taraflara hak ve borç doğurmaz. Tahkim sözleşmesi, yargı yoluyla belirlenen bir 
sözleşmedir. Yani taraflar mahkemeye değil hakime gidelim derler. Neden normal 
mahkemeler var iken firmaya oraya git denilmiyor da tahkim yolu seçiliyor? Bir -  A-Kent 
firması şuanda hukuki olarak mı çalışıyor? Cevap hayır ise çalışmasına neden göz 
yumuluyor? Cevap evet ise neden fiili durum var deniliyor? Neden iş tasfiye ediliyor? Siz 
firmaya hukuksuz veya fiili durum yaratarak çalışıyor diyorsunuz ama Sayıştay bir önceki 
dönem yetkililerini ihale yasal hale geldikten sonra Belediye payını neden tahsil etmedin diye 
sorgu açıyor ve yargılıyor. Sayıştay bile ihalenin yasal ve geçerli olduğunu kabul eder iken siz 
neye dayanarak jşin tasfiyesini yapıyorsunuz?
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Bu durumla ilgili Belediye ne yapmıştır? A-Kent firması yönetimde bulunduğunuz 19 
aydır faaliyet gösteriyor. Neden şimdi firmanın yasadışı çalıştığını ve fiili durum yarattığına 
karar verdiniz? Bu tespit ne zaman yapıldı? Bu tespitin dayanağı nedir? Belediye A-Kent 
firmasının sistemini kartlarını satın alacak mı? Satın almayacak ise kartlar yeni bir sistemde 
nasıl geçerli olacak? Kartların yeni sistemde geçerli olacağına emin misiniz? Yarın bu kartlar 
geçerli olmaz ise kamuyu zarara uğratıp halka eziyet edeceğinizin farkında mısınız? A-Kent 
ile imzalayacağınız tahkim sözleşmesi sonunda firmaya tazminat ödeme ihtimaliniz var mı? 
Yazıda bahsi geçen tasfiye kelimesini açar mısınız? Neyi ve nasıl tasfiye etmeyi 
düşünüyorsunuz? Tasfiye edeceğiniz şeyler nelerdir? A-Kent fiili durum yaratıp hukuka 
aykırı çalışıyorsa hukuka aykırı çalışan bir firma ile neden tahkim sözleşmesi imzalanacak? 
Siz hukuka aykırılığı tespit ettiyseniz gereğini yapın. Firma, hakkını yasal yollarla arasın. 
Tahkim sözleşmesiyle firmayı neden yasal muhatap haline getirmeye çalışıyorsunuz? Tahkim 
sözleşmesi imzalanır ise Belediyenin bundan ne menfaati olacak? Tahkim sözleşmesi 
imzalanır ise Belediye tazminat ödemeyecek mi? Hukuksuz çalışan fiili durum yaratan 
firmanın yasal yollara başvurmasından neden çekiniyorsunuz? Tahkim sözleşmesinin içeriği 
ne olacak? Bu anlaşma imzalandıktan sonra kamuoyu ve Meclis bilgilenecek mi? Sonra Sayın 
Başkanım, firmanın sahiplerinin kim olduğu tahkimle öğrenmiş olmanız gerekir. Bunu Sayın 
Meclisimize açıklar mısınız? Teşekkür ediyorum efendim.

Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, MHP Grup kararını ben
açıklayacağım. Şimdi Sayın Başkanım Antalya kamuoyunu uzun yıllardır meşgul eden kartlı 
sistem, yani Büyükşehirlerin birçoğunun yıllar önce geçtiği bizim de yıllar önce geçtiğimiz 
kartlı sistemin Antalya’da siyasete malzeme ve kurban edildiği bir süreç yaşadık. Özellikle 
Antkart sisteminin sizin döneminizde oluşturulmasından sonra, seçimi kazanan Mustafa 
AKAYDIN Başkanın gelir gelmez bir şekilde teknik gerekçesini - hukuki gerekçesini çok 
tasvip etmediğim şekilde - Antkart’ı iptal edip yerine A-Kent sistemini getirmesi, bu işi siyasi 
bir hesaplaşma malzemesine dönüştürmesi, öncelikle AKAYDIN döneminden başlayan, bu 
hatalı süreci ben Antalya kamuoyu adına esefle kınıyorum. Çünkü Antalya halkının en doğal 
hakkı olan ulaşım sistemi üzerinden ne sizin ne Mustafa AKAYDIN’m ne de bir başka 
Belediye Başkanının ya da sizden sonra geleceklerin her dönem bunu bir hesaplaşma 
malzemesi haline dönüştürmesi Antalya kamuoyuna gerçekten zarar veriyor ve yakışmıyor. 
Şimdi burada kim daha az suçlu veya kim daha az kabahatli gibi bir tartışmanın içerisine 
girmeyeceğim ya da bu işin hukuki yönü değil Başkanım. Benim burada sadece üzüldüğüm 
ve gerçekten bu işlerde hiç kimse yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sizi bu konuda 
eleştiriyor olabilir ama bu konuda Mustafa AKAYDIN Başkana da söylenecek çok şey var. 
Onun için burada artık bir şekilde hukuki yönüyle ya da bu işin Antalya kamuoyuna en az 
zarar verecek çözüm yöntemi ne ise ve kalıcı olarak bu işin çözülmesi gerekmektedir Sayın 
Başkanım. Ben özellikle bu şekilde Milliyetçi Hareket Partisinin bu işin dününde, bugününde 
ve yarınında hiçbir yerinde olmadığı, bu kavganın tarafı olmadığı bir şeyde Milliyetçi Hareket 
Partisinin Meclis Üyelerinin bu karara oy vermelerinin, bu hukuki sürece, bu tartışmalı 
konuya oy vermelerinin çok uygun olmadığı kanaatindeyiz. Onun için Sayın Başkan burada 
hazırlamış olduğunuz artık tasfiye komisyonun içeriğini de bu yüzden çok detaylı merak 
etmiyoruz hani muhakkak siz de Antalya’nın kamuoyunun yararına bir şey yapmaya 
çalışıyorsunuzdur o makamda oturan bir yetkili görevli olarak ama; biz Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak bu yapılan Antkart, A-Kent, bundan sonra adı artık ne olur bilmiyorum ama bu 
uygulamaların halkın, kamuoyunun yararına bir şekilde sonuçlandırılıp bir sonraki gelen
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Başkanın bir önceki yaptığı uygulamayı değiştiren, bozan, çöpe atan, yırtan tavrının 
bir son bulmasını talep ediyoruz. Beklentimiz bu yöndedir. Bizim MHP Grubu olarak bu 
konuyla ilgili oy vermeme kararımız vardır Başkanım. Çekimser de değiliz, bu konuyla ilgili 
biz MHP Grubu olarak taraf olmamayı düşünüyoruz, teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ederim. Başka sorusu olan
arkadaşımız... Buyurun Songül Hanım.

Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi
arkadaşlarım. Daha önce de akıllı kart sistemi ve toplu taşımaya ilişkin pek çok gündem 
görüşülürken aynı görüşümü ifade ettim. Bir- biz burada Meclis Üyeleri olarak kamunun 
menfaatlerini en üst düzeyde tutarak halkın ihtiyaçlarına cevap verecek en doğru ve hukuki 
kararları almak durumundayız. Gruplar olarak ta, tabi ki her grubun kendi takdiridir bir şey 
söylemiyorum ama şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminde olmamaları 
hasebiyle bunu söylediklerini düşünüyorum çünkü onlarda olmuş olsaydı, onlarında pek çok 
kararı ve icraat bugün eleştiri konusu olabilirdi. Akıllı Kart sisteminde evet, Antalya sınıfta 
kaldı. Her iki dönemde de yaşanan hatalar, eksiklikler, yargıya giden konular nedeniyle 
bugünkü Duruma geldik ama burada önemli olan bundan sonraki süreçte hem toplu taşıma 
esnafının haklarını korumak hem Belediyemizin menfaatlerini gözeterek sağlıklı bir yapıya 
kavuşturmak. Bunun için de Grup Sözcümüzün bazı soruları oldu. Evet, tahkim sözleşmesi 
yapılacak, bunun şartları nedir? Belediyenin almadığı % 2’lik komisyonu vardı bir dönem 
sizden önceki dönemde ona ilişkin olarak bir takip yargı takibi söz konusu mu? Neden konu 
hukuki olarak çözümlenmiyor da Meclis’ten böyle bir yetki talep ediliyor? Asıl bu konuda 
sizin Meclisimize bilgilendirme yapmanız gerekmekte. Ondan sonra tabi ki Meclis olarak 
Gruplarımız gerekli grup görüşleri doğrultusunda oylamasını yapacaktır.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Recep Bey söz istiyordunuz.
Vazgeçtiniz herhalde.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım siz açıklama yaptıktan sonra...
BAŞKAN :Peki...
Üye Recep TOKGÖZ :Benim söylemek istediğim şuydu: şu an bu ihale

10 yıllığına, yap -  işlet -  devret modeline göre yapılmıştır. Şu anda 6 yılını doldurmuştur. 6 
yılını doldurdu. Şu anda %60’ı Belediyenindir şu anda A-Kent’in elindeki geri kalan %40’lık 
bir kısım vardır. Eğer tahkime gidilecekse ki ben hukuk, hukuk sistemi içerisinde doğru 
bulmuyorum, %40’lık bölümü üzerinde mi anlaşmak istiyorsunuz onu öğrenmek istedim.

BAŞKAN :Peki, teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar
öncelikle Ruhi Bey’in eline takdim edilen ve içimizde hepimizin kim tarafından yazıldığını 
iyi bildiğimiz bir hukukçunun ortaya koyduğu mütalaa’nın her satırı yanlış. Hani deveye 
sormuşlar ya boynun niye eğri diye. O da nerem doğru ki demiş. O sizin elinize bir hukukçu 
tarafından CHP Grubunun içindeki arkadaşlar o hukukçunun olduğunu, kim olduğunu iyi 
biliyorlar ve bir hukukçu tarafından yazılıp tutuşturulan bu mütalaa’nın özellikle size burada 
okutturulmasının bir tek nedeni var. Yarın bir gün bu konuda bu sizin okuduğunuz hususlar 
kayıtlara geçmek suretiyle kendimize bir maddî menfaat sağlar mıyız diye o size okutturuldu. 
Ben CHP Grubuna soracağım. Bu işin hukuki sorumluluğu var. O mütalaa’ya katılıyor mu 
arkadaşlarımız, aralarında hukukçu arkadaşlar da var CHP Grubunun... Katılmıyor mu bunu 
herkesin... Yarın bir gün mahkemelerde hukuki sorumluluğunu taşıması açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum. Eğer CHP Grubunda herkes bu mütalaa’ya katılıyorsa onun da 
hukuki sorumluluğunu üstlenmek durumunda.
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Açık konuşmam gerekiyorsa böylesine uydunna bir gerekçeye CHP’nin içindeki 
arkadaşların çok katılacağını düşünmüyorum ve bunu yapmak zorundayım çünkü yarın bunun 
hukuki sorumluluğunu bu mütalaa’ya katılıp katılmadığını arkadaşlarımız beyan ederek 
taşıyacaklar veya taşımayacaklar. Ben bunu yapmak zorundayım. Bu bir. Dediğim gibi o 
mütalaa’nın hiçbir tarafına da katılmamız mümkün değil. Çünkü bugün ortada hukuki bir 
sözleşme olmadığını söyleyen Menderes TÜREL değil. Mustafa AKAYDIN’ın kendisi. 
Esnafımız burada. Belediyeyle ortada hukuki bir sözleşme yoktur. Gidin A-Kent’le 
anlaşmalarınızı yapın diyen Mustafa AKAYDIN’ın kendisidir. Menderes TÜREL değildir ve 
hukuki olarak bu konuda ortada bir sözleşme, geçerliliği olan bir sözleşme bize göre söz 
konusu değildir. Ha biz bunun bize göre söz konusu olmadığını da elbette ki bu işle ilgili 
uzmanlardan aldığımız mütalaalarla teyit etmek durumundayız. Eğer teyit edemeseydik o 
zaman elbette ki bir düzenleme yapıyorken o gerekçeleri de düşünmek durumunda olurduk. O 
yüzden okuduğunuz mütalaa’da tamamen ve tamamen bir firmanın gelecekte maddi menfaat, 
bakın açık söylüyorum, temin etmesine yönelik kayıtlara girmesi kaydıyla gerekçeler 
oluşturulabilir mi amacı yatmaktadır. Bunu nereden çıkartıyorsunuz derseniz, şuradan 
çıkartıyorum. Ant -  Kart ihalesi ile ilgili yaptığımız şartnamenin aynısı, aynısı Halk -  Kart 
ihalesinde kullanıldı. İki madde hariç. İki madde hariç. Nerden biliyorsunuz derseniz? Onu 
yazan arkadaşlarımız burada, o şartnameyi. Ant -  Kart ihalesinin şartnamesini. İçindeki, kes -  
kopyala -  yapıştır olduğu için tashih hataları, yazım hataları aynısı bizden sonraki CHP 
yönetimi tarafından şartnamede yerini almış. Birebir aynısı ama iki madde hariç. O iki madde 
ne biliyor musunuz Ruhi Beyciğim? Bir tanesi bizim şartnamemizde, 5 yıl bu işi yapma 
mecburiyeti söz konusu iken o madde çıkartılmış. O madde niye çıkartılmış? 20 gün önce 
kurulan bu firmaya bu ihaleyi verebilmek için çıkartılmış. Bunu daha sonradan görüyoruz ve 
anlıyoruz. İkincisi, bizim sözleşmemizde hiçbir şekilde yüklenicinin tazminat alabilmesi söz 
konusu değilken, bizden sonraki idare, CHP yönetimindeki idarede değiştirilen hükümle 
yükleniciye cirodan galiba yanlış hatırlamıyorsam %2,5’luk bir tazminat hakkı tanınmıştır. 
Bunu çarpıp böldüğümüzde ne kadar ediyor biliyor musunuz? Trilyonlar. İşte bunun 
peşindeler. İşte sizin elinize bir hukukçu tarafından tutuşturulan bu mütalaalar onun acaba 
kazancını sağlayabilir miyiz diye düşünüyorlar ve çok özür dileyerek söylüyorum maalesef, 
sizde buna alet oluyorsunuz. CHP Grubunun buradaki niyeti kamu menfaatini savunmak, bir 
şirketin menfaatini savunmak olamaz. İddialarla o bir hukukçu veya bir başkalarının bu 
firmanın ortağı olup olmadığı hususunda ben bir şey söyleyemem. Elimde bir bilgi, belge yok 
ama yaşadığımız gelişmeler gösteriyor ki hala birileri bu firmaya CHP Grubunu da alet ederek 
trilyonlar kazandırmanın peşinde ve çok üzülerek söylüyorum ki sizi de burada kullanıyorlar. 
O yüzden ben bu hiçbir tarafı doğru olmadığına kanaat getirdiğim sözleşmeyle, mütalaa ile 
ilgili CHP Grubundaki arkadaşlar kayıtlara geçeceği için, yarın bunun bir sorumluluğu 
olacaktır. Bu mütalaaya katılıyorlar mı katılmıyorlar mı açık bir şekilde oylamada beyan 
etmelerini istiyorum dolayısıyla biz kamu menfaatini savunuyoruz. Biz Antalya’nın haklarını 
savunuyoruz. AntalyalInın hakkını savunuyoruz ve bizim dönemimizden önceki dönemde, 
2009 -  14 AKAYDIN yönetiminde Antalya’da haksız fesihler nedeniyle 100 Trilyonun 
üzerinde ödenen paraların peşinden şimdi biz koşuyoruz kamu menfaati adına. Benim gizli 
ortağı olduğumu iddia ettikleri firmanın bugün trilyonları alamasın diye hukuki mücadele 
verdiğimi buradan ifade etmek isterim ve Hamdolsun kazandık. Yargıtay’da da kazandık. 
Davalar üst kurulunda da kazandık. Şimdi o trilyonları, Ant -  Kart’la ilgili, ödenmiş olan 
şimdi işte yerel mahkemeye geldi. Kuruşuna kadar arkasından koşacağım. Hiç merak 
etmeyin.
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Kuruşuna kadar bu milletin kör kurşununu birileri haksız yere cebine indiriyorsa 
Menderes TÜREL bunun hesabını sonuna kadar soracak. Hiç merak etmeyin ama durmuş saat 
bile günde iki defa doğruyu gösteriyor ve o gün bana yapılan haksız iftiraların karşısında 
bugün o mücadeleyi veren yine Menderes TÜREL. Zaman doğruyu gösterdi dolayısıyla 
birileri hala bu işlerden menfaat peşinde koşuyor. Bizim derdimiz AntalyalIlar. Bizim 
derdimiz Belediyenin kör kuruşunun hesabını birileri trilyonlarca lira olmak kaydıyla 
başkalarının cebine indiriyorsa bunun hesabını sormak. Soracağım da... Soracağım da ve bu 
trilyonları ödeyenler her kimse ya biz bu trilyonları Belediyeye kuruşuna kadar tahsil 
edeceğiz. Edemezsekte kimse kusura bakmayacak bunun bedelini ödeyecek.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım bende bir talepte bulunmak
istiyorum bu konuda oylamaya geçilmeden önce.

BAŞKAN :Evet...
Üye Cansel TUNCER :Konu hakkında yeterli bilgim olmadığı için ve

aydınlanmak amacıyla soruyorum. Öncelikle ben grup toplantısına da katılamamıştım. Şu 
anda detayları duyuyorum ama bu fiili durum hakkında biraz bilgi vermenizi rica ediyorum. 
Birde bu tahkim sözleşmesini imzalanması konusunda bir yetki istendiğine göre...

BAŞKAN .-Şimdi ona da geleceğim. Ona da geleceğim.
Üye Cansel TUNCER :Bir sözleşme var zannediyorum taslak olarak.
BAŞKAN :Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi biz, ortada zaten

hukuki geçerliliği olan bir sözleşme söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Bunu dediğim gibi 
benden önceki Belediye Başkanı da söyledi zaten. O yüzden de esnafa gitti o zaman gidin 
firmayla... Halbuki düzenleme yetkisi ulaşımla ilgili her türlü yetki Büyükşehir’de olmasına 
rağmen esnafa, esnaf temsilcileri burada yanlışsa yanlış desinler, gidip bizzat firmayla 
sözleşme yapmaları söylendi ve gitti esnaf onun üzerine yaptı. Belediye ortada yok yani. 
Şimdi hukuki bir sözleşme olmadığı için, hukuki bir sözleşme olmadığı için sözleşmenin 
içinde anlaşmazlık halindeki tahkimi biz geçerli saymıyoruz. Biz yeni bir tahkim 
oluşturulması yönünde bir kanaati ifade ediyoruz çünkü mevcut sözleşmeyi geçerli 
saymadığımız için içindeki tahkim maddesi de malumunuz işlemez. Tahkim ne? Siz 
hukukçusunuz, çok iyi biliyorsunuz. Tahkim bir yargılama sistemi. Adeta bir mahkeme kararı 
ve niye tahkim oluşturuyoruz? Burada bir alacak -  verecek meselesi varsa kim ne kadar 
alacaklı kim ne kadar verecekliyse, işte Recep Bey’de söylüyor, onunda sorusuna cevaben 
söylüyorum, 6 sene işletilmiş vesaire olmuş, kazanılmış, kaybedilmiş neyse, bunun kararını 
bir yargılama sistemi olan yeni oluşturulacak, sözleşme gereği olan değil, yeni oluşturulacak 
bir tahkim versin, kim niye bu kadar az verdin, kim niye bu kadar fazla verdin diyemesin. 
Bizimde istediğimiz yetki bu yüzden mecliste. Yeni bir tahkim oluşturularak tasfiye sürecine 
gidilmesi için. O yüzden, o yüzden biz burada bir, yani tahkim mahkemedir. Resmi geçerliliği 
olan bir nevi mahkemedir ve o tahkim şimdi kim ne kadar alacak... Bakın ben ne diyorum? 
Antalya’nın 114 Trilyonunu haksız yere 3 firmanın cebine indirmiş Mustafa AKAYDIN. Bu 
kadar net söylüyorum.

Üye Cansel TUNCER :Şimdi gıyaben konuşmak amacıyla bu konuyu
açmadım Sayın Başkanım da bu...

BAŞKAN :şimdi, gıyaben açmıyorum, hayır. Şimdi, şimdi,
bir saniye...

Üye Cansel TUNCER :Tahkim sözleşmesi örneği var mıdır?
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BAŞKAN :Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Sizden de katkı
alalım, bu konuda deneyimlisiniz. Gelin çok ciddi samimiyetle söylüyorum. Bize katkı koyun 
hukuki açıdan...

Üye Cansel TUNCER :Yani örnek varsa şu anda...
BAŞKAN :Arkadaşlarımız bununla... Şu anda yok elimizde

ama...
Üye Cansel TUNCER :Buraya getirebilir miyiz?
BAŞKAN :Böyle bir yetkiyi almadan böyle bir protokolü...
Üye Cansel TUNCER :Ama ne için de yetki verdiğimizi bilmemiz

gerekir yani sözleşmenin kapsamı ve ne için bir tahkim sözleşmesini imzalamayı ortaya 
çıkaracak sebepler olmalı...

BAŞKAN :Evet...
Üye Cansel TUNCER :Ne konuda anlaşma yapmayı düşünüyor

Belediye Meclisimiz o anlamda ben öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN :Tasfıyeye yönelik bir... İleride, işte bakın ben ne

diyorum. Trilyonları Belediyenin birilerinin cebine indirilmiştir ve bugün bu işler yargıda 
hala, ödeme riski de bizde. Bir 100. Yıl davasında 277 milyonluk dava hala devam ediyor. 
Yazık değil mi bu milletin parasına? Öbür taraftan haciz geldiğinde koltuğumu bile satarım 
diyen bir Belediye Başkanı vardı. İcra Memurlarına gülümseyerek, sırıtarak. Sen trilyonları 
ödeyeceksin. Ödeme riskiyle Belediyeyi karşı karşıya bırakacaksın. Ondan sonra da gelen 
haciz memurlarına marifetmiş gibi gülümseyerek poz vereceksin.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım bir söz vardır ya, şeriatın kestiği
parmak acımaz diye. Eğer bir hata varsa geçmiş dönemdeki lütfen rica ediyorum sizden 
yani...

BAŞKAN :Tabi, işte bakın, bunu işte, ben, ben onu
söylüyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Hatası olan mahkemede görülür, gereği,
gereğini...

BAŞKAN :Tabi ki, ben dedim ki: biz bunun hukuki
mücadelesini veriyoruz. Ben kimseyi itham etmiyorum ama bir Ant -  Kart davasında bu 
trilyonların yanlış ödendiği yargı tarafından teyit edilmiş. Şimdi yerel mahkemede kararını 
bekliyoruz, verecek. Yerel mahkemenin vereceği karara göre bu paraları geri isteyeceğiz. 100. 
YıPda da ödenenleri İnşallah hukuk lehimize tecelli ederse onu da isteyeceğiz. Bunun 
hesabını ben soruyorum. Sormaya da devam edeceğim. Kim bu işlerde sorumluysa kuruşuna 
kadar da bunları ödeyecek. Ödemezse de bunun hesabını verecek.

Üye Songül BAŞKAYA :Başkanım mecliste böyle bir tereddüt mü hasıl
oldu ki bunu şu anda mecliste dile getiriyorsunuz.

BAŞKAN :Hayır hayır...
Üye Songül BAŞKAYA :Zaten meclis üyelerimiz de kamu menfaatlerinin

korunması noktasında aynı görüşte...
BAŞKAN :Ben, ben meclis üyelerinin, meclis üyelerinin,

CHP Grubu dahil... Bu konuda benden farklı düşünmediğini bilerek bunları ifade ediyorum. 
Yanlış anlamayın. Yani sizi itham etmiyorum ama benden de farklı düşünmediğinizi bilerek 
bunları ifade ediyorum. Şimdi Ruhi Bey’in okuduğu bu mütalaa’ya CHP Grubu olarak 
katılıyorsanız ciddi bir sorumluluk alıyorsunuz. Benim bunu size söyleme mecburiyetim var 
meclisin başkanı olarak.
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Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım bunlar kamuoyunda konuşulan, dile
getirilen, basında dile getirilen mütalaa filan de değil yani.

BAŞKAN :Şimdi o çok dikkatli yazılmış, o Ruhi Beyciğim.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Bu Avukattan bir mütalaa da değil yani.

Kesinlikle değil. Yani...
BAŞKAN :0  çok dikkatli yazılmış bir hukukçunun yazdığı

mütalaa... Bakın, ben söyleyeyim.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım yok. Bana, bana öyle bir, ben kendi

şeyim üzerine yemin edebilirim.
BAŞKAN :Neyse size öyle gelmiş olabilir.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Öyle bir şey yok yani, sakın...
BAŞKAN :Neyse size öyle gelmemiş olabilir. Size başka

yerlerden gelmiş olabilir.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Ne bir, kimseden mütalaa filan yok yani.
Üye Recep TOKGÖZ : Başkanım oylamaya geçilmeden önce benim

daha iyi bilgi sahibi olmam ve meclisi bilgilendirmem için birkaç tane daha sorum var.
BAŞKAN :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ :Şimdi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu

biraz tabiri caizse tahakküm altına aldınız. Dediniz ki bu katılıyor mu. katılmıyor mu filan? 
Bir keresinde şu, şunu bilmeniz gerekir ki biz bu firmanın belediyeden bir kuruş almasına 
gönlümüz razı değil.

BAŞKAN :Onu çok iyi biliyorum.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani eğer sizin yaptığınız suçlama bu

anlamdaysa biz bu firmaya hiçbir para ödenmeden kapının önüne koyulmasını istiyoruz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak. Bunu bir kenara çiziyorum. Şunu öğrenmek istiyorum. 
Konuşmanız arasında...

BAŞKAN :Bunu isteyip istemediğinizi bu mütalaaya katılıp
katılmadığınızı belirterek işaret edeceksiniz ki yarın sorumlu olmayasınız.

Üye Recep TOKGÖZ :0  zaman benim birkaç tane daha sorum var
onları da...

BAŞKAN :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ :Cevaplandırırsanız çok sevinirim. Bir, bu

firmanın sözleşmesinin bittiğine dair hukuki bir durum söz konusu mu? Net mahkeme kararı 
var mı?

BAŞKAN :Ortada geçmiş...
Üye Recep TOKGÖZ :Sizin sadece bir Profesörün anladığım kadarıyla

şeyde, sadece bununla ilgili bir görüşü var. Bu görüş doğrultusunda hareket ediliyor. Bir 
mahkeme kararı olup ta bu firmayla hukuki bir sözleşme bitiren bir şey varsa amenna, kabul.

BAŞKAN :Bize göre hukuken geçerli...
Üye Recep TOKGÖZ :Ama hukuk, hukuk, mahkeme kararıyla değil...
BAŞKAN :Bir müsaade edin anlatacağım. Hukuki

geçerliliği olan bir sözleşme yok. Biz bunu elbette ki hukuki tüm dayanaklarıyla ortaya 
koyduk. Kime koyduk? Mahkemeye koyduk. Hangi mahkemeye koyduk? Kayyum 
atanmasını istediğimiz mahkemeye. Zaten zımni olarak kayyum atanması suretiyle ortada da 
bir hukuki geçerliliği olmayan sözleşmeyi bir şekilde mahkeme ortaya koymuş oluyor.
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O yüzden biz zaten bu süreçte hukuki geçerliliği olmayan bir sözleşme olarak artık 
tasfiye sürecine gidilmesi yönünde bir yetki ile bir protokol yapma arzusunu dile getiriyoruz.

Üye Recep TOKGÖZ :İkinci sorumu soruyorum o zaman.
BAŞKAN :Evet... Bunun cevabını aldınız o zaman.
Üye Recep TOKGÖZ :Evet, yani bu beni tatmin etmedi ama ikinci

sorumu...
BAŞKAN :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ :Soruyorum. Eğer hukuki bir sözleşmemiz yoksa,

yani kabul siz diyorsunuz ki herhangi bir hukuki durum söz konusu değil. Siz gayrimeşru 
olarak çalışıyor gibi bir algı var. Burada eğer hukuki bir durum söz konusu değilse biz niye 
oturuyoruz da bu firmayla tahkim müzakeresine gidiyoruz.

BAŞKAN :Fiili durum var. Bakın fiili durum var.
Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım onu niye muhatap alıyoruz? Gitsin

mahkemeye. Gitsin mahkemeye hak kazanırsa gelsin Belediyemizden hakkını alsın.
BAŞKAN :Fiili durum var.
Üye Recep TOKGÖZ :Niye biz bir firmayı muhatap alıyoruz?
BAŞKAN :Biz bakın, Belediyeyi bir yükümlülük altında

tutmamak için, birazda geçmişte sütten ağzımız yandığı için Antalya olarak, bu işlerle ilgili 
yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Burada bir mutabakatla tasfiyeyi tercih ediyoruz.

Üye Recep TOKGÖZ ıBaşkanım beğenmediğimiz bir firmanın kartını
satın alıyoruz ve onunla devam edeceğimizi söylüyoruz. Çelişki yok mu sizce burada?

BAŞKAN :Nasıl beğenmediğimiz bir firma?
Üye Recep TOKGÖZ :Mesela şu anda A -  Kent firması, onların kartını

kullanıyoruz.
BAŞKAN :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ :Onların kartını almak istiyoruz.
BAŞKAN :Kayyum denetiminde artık. Onların denetiminde

değil.
Üye Recep TOKGÖZ :Fark etmez, kayyum veya başka, zaten o da

hukuksuz bana göre. Yani kayyuma gitmek bile hukuksuz.
BAŞKAN :Mahkemenin verdiği bir karar var. Nasıl

dersiniz?
Üye Recep TOKGÖZ :Eğer o firmanın bir hakkı varsa gitsin

mahkemeden alsın Belediye olarak ta ben Belediyemizin bir kör kuruşunun bu firmaya 
gitmesini istemiyorum. Kaldı ki bir şey daha...

BAŞKAN ıDolayısıyla...
Üye Recep TOKGÖZ :Bunu çok belirttiniz.
BAŞKAN ıDolayısıyla burada sizi bu talebinizi

güçlendirecek tek şey bir mutabakatla tasfiye sürecidir. Bizde ona çalışıyoruz. Olmazsa ona 
göre bakacağız.

Üye Songül BAŞKAYA :Başkanım asıl merak edilen mutabakat şartları
yani o konuda bize biraz ipucu verirseniz. Yani ne vereceğiz, ne yapacağız?

BAŞKAN :Efendim, mutabakat şartlarıyla ilgili hukukçu
arkadaşlarımız cevap verebilir ama geneli şu. Bende bunun içinde bizatihi elbette 
arkadaşlarımızdan bilgi almak suretiyle çalışıyorum.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ,

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI e*k1 i6
(15.09.2015) A N T A L Y A

Alacak -  verecek meselesiyle ilgili tahkim karar versin. Tasfiyeye gidelim. Özü bu. 
Böylelikle Recep Bey’in söylediği, hani bu firmaya ben bir kuruş verilsin istemiyorum...

Üye Recep TOKGÖZ :Ben istemiyorum.
BAŞKAN :Bu benim arzum ama ben bir hukuki dayanağa

oturtmak zorundayım. Biz hukuki olarak yönetmek zorundayız.
Üye Recep TOKGÖZ :Bende mahkeme kararıyla yapsın istiyorum

bunu.
BAŞKAN :Hayır öyle yaparsa yarın Belediyeye bakınız az

önce benden sonra değiştirilmiş maddeler kapsamında bir yüklü fatura çıkarılabilinir. Onun 
zaten hazırlığı için bu mütalaa okutturuldu bugün bu mecliste.

Üye Recep TOKGÖZ :Peki ben biraz daha açık sorayım Başkanım. Bu
19 ayda tahsis edilmiş olan %2’leri bu firmaya verecek misiniz?

BAŞKAN :Biz dava açtık onun için. Yani tahsis...
Üye Recep TOKGÖZ :Siz ne demiştiniz?
BAŞKAN :Songül Hanımın sorduğunu söylüyorum. Bir

dönem... Evet, tahsil edilmeyen dönemle ilgili dava açtık talep ediyoruz.
Üye Recep TOKGÖZ :0  2011 -2 0 1 2  arası...
BAŞKAN :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ :Benim ona bir itirazım yok.
BAŞKAN :Onun için dava açtık.
Üye Recep TOKGÖZ :Sizin döneminizde ödenen...
BAŞKAN :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ :Sizin iktidara, yani Belediyeyi aldığınızdan sonra

ödenen 19 aylık %2’leri bu arkadaşa geri verecek misiniz, vermeyecek misiniz?
BAŞKAN :Efendim bütün bunların hepsini cevabını tahkim

verecek işte. Böylelikle meclisimiz, idaremiz zerre kadar bir sorumluluk almayacak ve bu 
tamamen bir hukuki dayanağı oturtulacak bir yöntem olarak belirlenmiştir. Yani buna ben 
karar vermeyeceğim. Anlatabildim mi? Tahkim dediğim gibi bir nevi mahkeme. Bunların ne 
kadar alması, ne kadar almaması gerektiğine ben karar vermeyeceğim. Ben ne diyorum bak? 
Benden önceki dönemde 114 Trilyona karar vermişler, haksız yere ödemişler diyorum. Şimdi 
bunun mücadelesini veriyorum alacağım diye diyorum. Bunun kararı hukuken ne ise o şekilde 
icra edilecek.

Üye Recep TOKGÖZ :Bir de çok merak edilen bir şey var. Siz biraz
önce 20 günlük demiştiniz. Sizin döneminizde kurulan Ant -  Kart 93 günlük bir firmaydı. 
Ben çok fazla...

BAŞKAN :5 yıllık tecrübesi olmasaydı ihaleyi alamazdı.
Üye Recep TOKGÖZ :93 günlük bir firmaydı. A -  Kent’te yani 20

günlük bir firma, yani...
BAŞKAN :Bizim şartname, bakın...
Üye Recep TOKGÖZ :Yok aslında...
BAŞKAN :Yok, yok, yok...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım bunu...
BAŞKAN :Onu kesinlikle kabul etmem. Kesinlikle yanlış

bilgi veriyorsunuz şu anda, yani...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım, A -  Kent’in sahibi kim Başkanım.
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:Evet...
: Kimdir yani? A -  Kent’in sahibi...
:Evet, iki arkadaş bizim hukukçu arkadaşlarımızla

:Kim Başkanım sahibi. 
:Ben bilmiyorum isimleri. İki isim,

BAŞKAN :Geçen dönemin bir ayıbını bizim dönemi belki
birazcık böyle karalayarak örtmeye çalışmayın, ona müsaade etmem.

Üye Recep TOKGÖZ :Hayır, hayır, öyle bir şey değil, ben...
BAŞKAN :Çünkü ihale şartnamemiz ve sözleşmemiz

açıktır. 5 sene bu işi yapma mecburiyeti vardır ve yapmış olduğumuz ihalede o yeterlilikler 
olmasaydı. 5 firma geçti. 5 firma kapıştı. 5 firmanın artırımları defalarca tur tur yapıldı ondan 
sonra en çok veren firma aldı dolayısıyla o yeterlilikler olmasaydı o yarışa giremezdi.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım biz her zaman...
BAŞKAN :0  dolayısıyla bu söylediğiniz...
Üye Recep TOKGÖZ :Biz her zaman kamunun yanında olduk.

Kamunun kör kuruşunu başka birilerinin, menfaat sağlamak için vermek istemiyoruz...
BAŞKAN :Eyvallah, yani o 5 yıllık, 5 yıllık deneyim belgesi

olmasaydı yarışmaya giremezdi. Yani maddi yarışmaya giremezdi. Ön yeterlilik alamazdı.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım bu A -  Kent’in tahkim yapacağınıza

göre sahibi filan belli oldu mu?
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ
BAŞKAN 

geliyorlar, görüşüyorlar. Yani...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ
BAŞKAN 

arkadaşlarımız söylesinler.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ
BAŞKAN
Byk. Şeh. Bel. Gen. Sek. B. EKİCİ 

COŞKUN’du zannediyorum.
BAŞKAN
Byk. Şeh. Bel. Gen. Sek. B. EKİCİ
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 

da söyleyin.
BAŞKAN
Üye İsmet TOK 

gayrı resmi olarak bir görüşmeniz oldu mu?
BAŞKAN :Resmi olarak...
Üye İsmet TOK :Yani bir resmi mutabakat olabilecek mi?
BAŞKAN :Tabitabi...
Üye İsmet TOK :Ne kadar vereceğiz veyahut...
BAŞKAN :Şimdi değerli arkadaşlar b iz ...
Üye İsmet TOK :Onlar bize ne kadar verecek, biz ne vereceğiz,

onlar bize ne verecek? Bunu görüşebildiniz mi?
BAŞKAN :Biz şimdi, biz şimdi hemen hemen bu tahkime

gidilmesi ve tasfiyeyle ilgili protokol hususundaki tüm şartlarda şu ana kadar şifahen mutabık 
kaldık. Bu protokolün, bu protokolün daha meclisimizden yetki almadan yazılması şifai 
olarak mutabık kaldık. Dediğim gibi özünü söylüyorum size. Tasfiye ve alacak -  vereceklerin 
tahkim marifetiyle belirlenmesi. Özü bu...

:Öğrenmek istiyoruz Başkanım.
:Birisi Adnan... Ne efendim?
:Başkanım, Yusuf İzzet BALIKÇI ve Adnan

:Evet...
:Evet...
:Gözüken sahipler bu arkadaşlar.
:Başkanım gözükmeyen sahipleri varsa lütfen onu

:Ben, ben gözükenleri söylemek durumundayım. 
:Başkanım müsaade eder misiniz? Bu firmayla
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Üye İsmet TOK :Efendim bir...
BAŞKAN :Anlatabildim mi?
Üye İsmet TOK :Pardon.
BAŞKAN :Dolayısıyla, dolayısıyla burada meclisimizden

bir imza yetkisiyle bu protokolü meclisimiz takdir ettiği takdirde, hazırlayacağız ve 
imzalayacağız.

Üye İsmet TOK :Efendim, bende bir hukukçu olarak şunu
söylüyorum.

Üye Halil KOCAER :Başkanım yeter, yeter....
Üye İsmet TOK :Müsaade ederseniz.
Üye Halil KOCAER :Yeterli oldu bence oylayalım işi bitirelim.

Çünkü...
BAŞKAN :Bir arkadaşımıza söz...
Üye İsmet TOK :Sözümü bitirirsem...
Üye Halil KOCAER :Tamam...
BAŞKAN :Buyurunuz...
Üye İsmet TOK :Müsaade ederseniz memnun olacağım. Birçok

davalar Sulhen biter ve mahkeme kararma bağlanır. Bizim bu firmayla görüşüp bize şu kadar 
ödeme yapın biz bu işi bitirelim şeklinde bir görüşme oldu mu? Aşağı yukarı bizim burada 
kârımız var mı yok mu?

BAŞKAN .Hayır hayır... Rakam üzerinden bir şey
konuşmuyoruz. Bu rakamla ilgili alacak -  verecek meselesini sizde hukukçusunuz tahkimin 
kararına bırakıyoruz.

Üye İsmet TOK :Onlar bir nevi onaylar efendim. Biz anlaştıktan
sonra onlar hayır bu şekilde olmayacak demesi söz konusu değildir.

BAŞKAN : Sonuçta tahkimin kararı hakkında takdir
edersiniz ki hukukçusunuz, bizim bir şey öngörme şansımız yok.

Üye İsmet TOK :Anlaşma, anlaşma yapabilirler. Anlaşarak
bitirebilir. Bir dava sulhen biter. Dava baştan biter.

BAŞKAN :Bu tahkim konusunda, tahkim, yeni
oluşturulacak tahkim aşamasında ortaya çıkacak.

Üye İsmet TOK :Peki efendim, teşekkür ederim.
BAŞKAN :Evet herhalde yeterli bilgiyi değerli arkadaşlar

paylaşmış olduk meclisimizle. Ben yanlış anlaşılmaması dileğiyle oylamaya geçmeden az 
önce okunan CHP Grubunda, Grup Sözcüsü tarafından okunan mütalaaya CHP Grubundaki 
Meclis Üyelerimizin katılıp katılmadığıyla ilgili bir oylama müsaade ederseniz yapmak 
istiyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım bu mütalaa değil. Böyle bir şey yapma
hakkınızda yok ki. Böyle bir oylama usulü yok başkanım. Kusura bakmayın yani bu kadar 
yılların tecrübesiyle, sanki yeni gelmiş buraya oturmuşsunuz Başkanım. Yani buna ben, bende 
buna esefle gülüyorum yani. Hiç yakışmadı size. Hiç olmadı...

BAŞKAN :Peki o zam an...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Bundan sonra o zaman bütün konuşmaları o

zaman oylama yapalım Başkanım. Tek tek katılıyor musunuz?
BAŞKAN :0  zaman oylarınızın renginden bu mütalaaya

katılıp katılmadığınızı oylamada göreceğiz.
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Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım, Başkanım meclislerde artık görüş...
BAŞKAN :Onun sorunluluğunu arkadaşlarımız taşısın.
Üye Recep TOKGÖZ ıBildirmek şey hale geldi anladığım kadarıyla...
BAŞKAN :Yok yok oylamadaki, oylamadaki, bunların hepsi

kayda geçiyor.
Üye Recep TOKGÖZ :Lütfen, lütfen...
BAŞKAN :Özellikle konuşuyorum bunları. Bende bunları

özellikle söylüyorum. Oylamadaki renginizle, oyunuzun rcngiyle bu mütalaaya katılıp 
katılmadığınızı zaten belirtmiş olacaksınız. Eğer bu yetkiye hayır diyorsanız bu mütalaaya 
katıldığınız anlaşılır.

Üye Recep TOKGÖZ ıBaşkanım katılmamak için o kadar çok neden var
ki bu...

BAŞKAN :0  zaman bu, oylarınızla bunu işaret buyurun.
Üye Recep TOKGÖZ :Ama bunu sadece o şeye bağlarsanız okunan,

arkadaşımızın okuduğu şeye bağlarsanız çok...
BAŞKAN :Ben bunları zaten özellikle kayda geçmesi için...
Üye Recep TOKGÖZ :yanlış bir şey olur.
BAŞKAN :Yarın bir gün, yarın bir gün bu mütalaaya katılıp

katılmadığınız hususunu oylarınızın rengiyle mahkemede delil olarak konuşabiliriz.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ ıBaşkanım hala mütalaa diyorsunuz. Mütalaa

değil Başkanım. Bu mütalaa değil yani.
BAŞKAN :Ben oylarınıza...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Değil...
BAŞKAN :Ben Komisyon Raporunu oylarınıza arz

ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ lOylayalım Başkanım.
BAŞKAN :Kabul edenler 1, kabul etmeyenler 2 no’lu tuşa

bassın. Arkadaşlar bu arada salt çoğunluk olmadığı takdirde tabi...
Üye Adil ÇELİK :Nerede millet?
BAŞKAN :Evet, oy kullanmayan arkadaşlarımız lütfen oy

kullansınlar. MHP Grubu oy kullanmıyor ifadesinde İrfan Bey’in olduğu gibi. Eyvallah... 
Bunu da kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Sayıyı görelim.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) 
İptal edilen oylama.

BAŞKAN :Arkadaşlar yanlış anlamayınız önemli bir konu.
Meclisimizde salt çoğunluğun ne olduğunu görmemiz için bir yoklama yapmak 
durumundayım. Yeterli sayı var mıdır? Yok mudur? Bunu gayet net bir şekilde görmemiz 
lazım. İstiyorsanız oylama neticesini almadan önce şimdilik, bu oylama neticesini geri alalım. 
Ben öncelikle meclisimizde bulunan arkadaşların bir mecliste bir yoklamayla varlığını teyit 
etmesin istirham ediyorum. Lütfen bulunan arkadaşlar 1 ve okey tuşuna bassınlar...
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29. madde öncesinde Meclis Salonunda Meclis Üyelerinin Salt çoğunluğunun 
olup olmadığına dair yapılan yoklama;

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL AK Parti Meclis Üyeleri; Ramazan 
ÇALIK, Hüsamettin ÇETÎNKAYA, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Ümit 
ÖZTEKİN, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, Bahadır 
YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, 
Emin HATİPOGLU, Mustafa Erkan ERSOY, Abdurrahman YILMAZ, Ramazan ETLİ, 
Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, 
İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah 
BAYAR, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, 
Halit AKAR, , Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, 
Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Serdal ÇAVUŞOĞLU'nun; CHP Meclis 
Üyeleri Songül BAŞKAYA, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Zafer YÖRÜK, 
İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL'un MHP Meclis Üyeleri; Haşan 
GÖKÇE, Zihni ASİLTÜRK, ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un hazır 
bulunduğu,

AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Kerim BAŞKAPTAN, Cenk Halil 
BAYAZ, Enver APUTKAN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Hüseyin TORUN, İsmail 
TOSUN, Kemal SARIYILDIRIM, Orhan AVCI, Kaan Osman SARIOĞLU, Süleyman 
TOPÇU, Ali Rıza ZORLU'nun CHP Meclis Üyeleri; Mustafa Reşat OKTAY, Recep 
TOKGÖZ, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem 
DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, Ümit 
UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Erol 
ÖZKARABEKİR, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN'ın MHP Meclis Üyesi 
Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Haşan 
Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Ahmet CAN, Nurdan Aslı Bayar 
ULUKAPI, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Adem Murat YÜCEL, Mustafa GÜL, 
Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ergüven YILMAZ, Mehmet KILINÇ ve 
Rasih ŞAHİN'in hazır bulunmadığı anlaşıldı.

(Meclis salonunda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN :Onu görmek için, o zaman varlığınızı da belli

etmeyin yani.
(Meclis salonunda mib'ofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN :Evet, arkadaşlar şu anda bakınız salt çoğunluk

yok mecliste karar almamıza yeterli. Müsaade edin işaret buyuran arkadaşlar oluyor. Evet bir 
arkadaşımız daha varlığını işaret buyurursa salt çoğunluk temin edilmiş olacak.

(Meclis salonunda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN :Bizim dışarıda arkadaşlarımızdan varsa

çağıralım. Evet, meclisimizin... yansıtalım arkadaşlar... Bahattin Başkan mı oylamaya 
katılmamış? Eyvallah... Evet, arkadaşlar...

(Meclis salonunda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN :Bir sayıyı görelim. Evet, salt çoğunluk

meclisimizde mevcuttur. Karar yeter sayımız vardır.
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Efendim, artık elektronik oylama ile biz bu konuda, hayır olmayan bir arkadaş varsa 
söyleyin. Evet, karar yeter sayımız vardır. Oylamaya geçiyoruz arkadaşlar.

Üye Cansel TUNCER :Tekrar mı oylama yapıyorsunuz?
BAŞKAN :Evet, şimdi artık 52 olduğuna göre 26’yı

arayacağız dolayısıyla Komisyon Raporu doğrultusunda arkadaşlarımız, arkadaşlar az önceki 
oylamayı silelim. Yeniden oylama yapıyoruz. Evet, evet... Az önceki oylamayı silelim. Evet, 
karar yeter sayımız vardır. Gündemimizin 29. maddesini Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Evet, kullanmayan, oy kullanmayan, oylamaya itirazı olan var mı? 
Olmadığına göre 29. madde Komisyon Raporu doğrultusunda meclisimizce kabul edilmiştir.
30. madde...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 3 ret oyu, MHP 1 ret oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
oylanmasını öneriyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ 

bizim bir itirazımız var.
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Selçuk SENİRLİ 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

toplu oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum.

:Sayın Başkanım 30 ve 36 dahil toplu

:Uygundur Başkanım bizce de.
: İtirazımız var bizim bir. Sayın Başkanım 35’te

Öyle mi?
Evet.
O zaman 3 0 -3 3 .. .
34...
34 dahil, evet...
30 dahil 34 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin

Uye Erkan DEMİRCİ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN

34. Maddedeki cadde isimleri yanlış yazılmış. 
Düzeltiriz onu, düzeltiriz.
’Ş’ olacak, ' ş ' ...
Tamam, evet, ‘tokuç’ ş olarak düzeltilecek bu

şeyde arkadaşlar. Evet, oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 44 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN :30 dahil 34 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş olması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile 
kabul edilmiştir.

(Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 45 oy
kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 30. MADDESİ 
KARAR NO:786

ÖZÜ: 5393 sayılı Kanunun 80. Maddesinin “Akaryakıt 
istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında 
akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır” ve Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 40. Maddesindeki “İmar 
planlarında akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda 
istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata 
uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG 
otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen 
üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. ... Elektrik enerjisi 
ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik 
kurumunun, olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt 
istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj 
yeri yapılabilir’” hükümlerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar planlarında Akaryakıt İstasyonu olarak 
belirlenen alanlarda; LPG, LNG, CNG, ikmal Satış, Servis 
ve Elektrikli Araç Şarj Yeri faaliyetlerinde bulunulabilmesi 
için BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10.07.2015 
TARİH VE 586 SAYILI KARARININ YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMASINA oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul, 1 ret 
oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 55 
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 95. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
imar planlarında AKARYAKIT İSTASYONU olarak belirlenen alanlarda; LPG, LNG, CNG, 
İkmal Satış, Servis ve Elektrikli Araç Şarj Yeri faaliyetlerinde bulunulabilmesi için 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli imar planlarına LPG, LNG, CNG, İkmal Satış, Servis İstasyonu ve Elektrikli 
Araç Şarj Yeri alanı olarak işlenmesine gerek olmadığı hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

5393 sayılı Kanunun 80. Maddesinin “Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için 
nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır” ve Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliğinin 40. Maddesindeki “İmar planlarında akaryakıt istasyonu olarak 
belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması 
şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, 
hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. ... Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj 
edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun, olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları 
veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir’” hükümlerine istinaden 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenen alanlarda; LPG, 
LNG, CNG, ikmal Satış, Servis ve Elektrikli Araç Şarj Yeri faaliyetlerinde bulunulabilmesi 
için BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10.07.2015 TARİH VE 586 SAYILI 
KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI’nın uygun olduğu görüşüyle,
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ imzasız, Meclis Üyesi Süleyman ACAR imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında “Akaryakıt İstasyonu” olarak belirlenen 
alanlarda; LPG, LNG, CNG, İkmal Satış, Servis ve Elektrikli Araç Şarj Yeri faaliyetlerinde 
bulunulabilmesi için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarına LPG, LNG, CNG, İkmal Satış, 
Servis ve Elektrikli Araç Şarj Yeri alanı olarak işlenmesine gerek olmadığı konusu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 31. MADDESİ 
KARAR NO:787

ÖZÜ: Alanya Belediye Meclisinin 07.07.2015 
tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan “Culinary 
Heritage (Mutfak Mirası) Logosu Kullanım 
Ücreti” tarifesinin meclislerinden geldiği şekliyle 
KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu 
ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 
kabul, 1 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 96. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediye 
Meclisinin 07/07/2015 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan Culinary Heritage (Mutfak 
Mirası) Logosu Kullanım Ücreti fiyat tarifesinin belirlenmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Alanya Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 
“Culinary Heritage (Mutfak Mirası) Logosu Kullanım Ücreti” tarifesinin meclislerinden 
geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 32. MADDESİ 
KARAR NO:788

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin
03.07.2015 tarih ve 378 sayılı kararı ile 
onaylanan 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki 
“Tamirat İzin Ücreti” tarifesinin meclislerinden 
geldiği şekliyle KABULÜNE oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak 
Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul, 1 ret oyu, 
MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 97. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye 
Meclisinin 03/07/2015 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanan tamirat izin ücreti tarifesinin 
belirlenmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanan 
2015 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki “Tamirat İzin Ücreti” tarifesinin meclislerinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 33. MADDESİ 
KARAR NO:789

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin
03.07.2015 tarih ve 408 sayılı kararı ile 
onaylanan, 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki 
değişikliklerin meclislerinden geldiği şekliyle 
KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu 
ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 
kabul, 1 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 98. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye 
Meclisinin 03/07/2015 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanan 2015 Mali Yılı gelir 
tarifesindeki değişikliklerin yapılması hakkında;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanan, 
2015 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki değişikliklerin meclislerinden geldiği şekliyle uygun 
olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 34. MADDESİ 
KARAR N0:790

ÖZÜ: UKOME Genel Kurulunun 01.09.2015 tarih 
2015/09-466 sayılı kararı ile Alanya îlçesi Atatürk 
Bulvarı, Ahmet Tokuş Caddesi ve Şevket Tokuş 
Caddesi üzerinde parkomat sistemi uygulanması trafik 
düzeni ve güvenliği açısından uygun bulunduğundan, 
Alanya İlçesi Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Caddesi 
ve Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki cep 
otoparklarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun 26. Maddesine göre, toplam tahsil edilen 
bedelin % 10‘nu Belediyeye ödemek kaydıyla; Hakim 
ve Savcılar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve 
İlçe Belediyelerinin Meclis Üyeleri, Gaziler, Şehit 
aileleri ve engelli araçları ile Basın ve Yayın, Antepe 
A.Ş., Antalya Ulaşım A.Ş., Anset Ltd. Şti., Ekdağ 
A.Ş., Emniyet Müdürlüğü ve Muhtar araçlarının 
ücretsiz yararlanması, diğer araçlardan ilk 15 dakika 
ücretsiz, kalan sürede Belediye Meclisince belirlenen 
2 saatlik ücret tarifesinin uygulanması kaydıyla 
01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 
yıl süre ile, ANET Antalya Entegre Et Süt Gıda Tarım 
Canlı Hayvancılık Veterinerlik İnşaat Taşımacılık 
Temizlik Özel Eğitim Çiçekçilik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP
9 kabul 1 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 229. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Alanya İlçesi Atatürk 
Bulvarı Ahmet TOKUŞ caddesi ve Şevket TOKUŞ caddesi üzerindeki cep otoparklarının 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre kira bedelinin ve 
01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kira süresinin belirlenerek ANET A.Ş.’ye 
kiraya verilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

UKOME Genel Kurulunun 01.09.2015 tarih 2015/09-466 sayılı kararı ile Alanya 
İlçesi Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Caddesi ve Şevket Tokuş Caddesi üzerinde parkomat 
sistemi uygulanması trafik düzeni ve güvenliği açısından uygun bulunmuştur.

UKOME Genel Kurulu kararı ile uygun görülen Alanya İlçesi Atatürk Bulvarı, Ahmet 
Tokuş Caddesi ve Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki cep otoparklarının 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre, toplam tahsil edilen bedelin % 10‘nu 
Belediyeye ödemek kaydıyla; Hakim ve Savcılar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve 
İlçe Belediyelerinin Meclis Üyeleri, Gaziler, Şehit aileleri ve engelli araçları ile Basın ve 
Yayın, Antepe A.Ş., Antalya Ulaşım A.Ş., Anset Ltd. Şti., Ekdağ A.Ş., Emniyet Müdürlüğü 
ve Muhtar araçlarının ücretsiz yararlanması, diğer araçlardan ilk 15 dk ücretsiz, kalan sürede 
Belediye Meclisince belirlenen 2 saatlik ücret tarifesinin uygulanması kaydıyla 01.01.2016 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süre ile, ANET Antalya Entegre Et Süt Gıda 
Tarım Canlı Hayvancılık Veterinerlik İnşaat Taşımacılık Temizlik Özel Eğitim Çiçekçilik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye kiraya verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

Belediye :Alanya Belediyesi
Cadde : Atatürk Bulvarı, Ahmet TOKUŞ Caddesi ve Şevket TOKUŞ Caddesi

Belediye Meclisinin 07.10.2010 gün 425 sayılı, 12.06.2012 gün 327 sayılı, 11.10.2012 
gün 485 sayılı, 13.08.2013 gün 440 sayılı kararları ile İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan 
yol ve cep otoparkları (Engelli Plakalı araçlar hariç) diğer araçlardan ilk 15 dakikası ücretsiz 
kalan sürede Belediye Meclisince tespit edilen 2 saatlik ücret tarifesinin uygulanması şartıyla 
Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmesi uygun görülmüştür.
Belediyemiz ile ANET A.Ş. arasında kira sözleşmeleri imzalanmıştır.

ANET A.Ş. 02.06.2015 tarih 324 sayılı yazıları ile; 2012 yılından beri Meclis
Kararları ile Antalya merkezde kiraya verilen yol ve cep otoparklarının işletilmesine
başlanıldığı, bu caddeler üzerinde yapılan uygulamaların başarılı olduğu görüldüğü, bu 
başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması amacı ile 6360 sayılı Kanuna istinaden Alanya 
ilçesindeki yol ve cep otoparklarının şirketlerine kiralanması hususunda talepte bulunduğu
05.06.2015 tarih 2120 sayılı yazımız ile Belediye Meclis gündemine sunulmuştur.

Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih 556 sayılı kararı ile Alanya İlçesinde bulunan 
yol ve cep otoparklarının kiraya verilmesi yeniden değerlendirilmek üzere Daire
Başkanlığımıza gönderilmesi uygun görülmüştür.
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UKOME Genel Kurulunun 01.09.2015 tarih 2015/09-466 sayılı kararı ile Alanya 
İlçesi Atatürk Bulvarı, Ahmet TOKUŞ Caddesi ve Şevket TOKUŞ Caddesi üzerinde 
parkomat sistemi uygulanması trafik düzeni ve güvenliği açısından uygun görülmüştür.

UKOME Genel Kurulu kararı ile uygun görülen Alanya İlçesi Atatürk Bulvarı, Ahmet 
TOKUŞ Caddesi ve Şevket TOKUŞ Caddesi üzerindeki cep otoparklarının 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre kira bedelinin ve 01.01.2016 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere kira süresinin belirlenerek ANET A.Ş. kiraya verilmesi 
hususunun görüşülerek karara bağlanması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim. 11.09.2015
BAŞKAN :30 dahil 36 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin

Komisyon Raporu doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım 35’te MHP Grubunun bir şeyi vardı.
BAŞKAN :Tamam, 31 dahil 34 Dahil dedim. Yanlış mı

söyledim?
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :36 dediniz de ...
BAŞKAN :Affedersiniz. 31 dahil 34 dahil aradaki sıralı tüm

maddelerin... (Meclis salonunda mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.) Öyle mi? Affedersiniz. 
30 dahil 34 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin Komisyon Raporlarını okunmuş kabul 
etmiştik değil mi? Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 
Oybirliği ile kabul edilmiştir. 30 dahil 34 dahil aradaki sıralı tüm maddeler Komisyon 
Raporları doğrultusunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 35. madde...

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul, 1 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 35. MADDESİ 
KARAR NO:791

ÖZÜ: Antalya İli, Korkuteli İlçesinde;
• Cengiz Toytunç Caddesi ile Şht. Piyade Er 

Hüseyin Çöl Caddesi arasında kalan yaklaşık 1.050 metre 
uzunluğundaki Fatih Bulvarı ve Fatih Bulvarı ile D-635 
Karayolu kesişimi arasında kalan yaklaşık 1.400 metre 
uzunluğundaki Şht. Piyade Er Hüseyin Çöl Caddesinin, 
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağma 
dahil edilmesinin uygun olmadığına,

• Korkuteli Havuzlu Kavşak ile Korkuteli Otogar 
Kavşağı arasında kalan yaklaşık 2.670 metre uzunluğundaki 
Antalya Caddesi ve Antalya Caddesi ile Kazım Karabekir 
Caddesi arasında kalan yaklaşık 550 metre uzunluğundaki 
Cengiz Toytunç Caddesinin, Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine,

Oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 
(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 2 kabul, 3 ret oyu, MHP 13 ret
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında gündemin 145. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi olarak Korkuteli İlçe Belediyesi sorumluluğunda bulunan Korkuteli İlçesi Fatih 
Caddesinin Kentsel yol ağına bağlanmayıp, Korkuteli İlçesi Antalya Caddesi ve Cengiz 
TOYTUNÇ caddelerinin Kentsel yol ağına bağlanması hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Komisyonumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda; Antalya İli. Korkuteli İlçesi,

• Cengiz Toytunç Caddesi ile Şht. Piyade Er Hüseyin Çöl Caddesi arasında kalan 
yaklaşık 1.050 metre uzunluğundaki Fatih Bulvarı ve Fatih Bulvarı ile D-635 Karayolu 
kesişimi arasında kalan yaklaşık 1.400 metre uzunluğundaki Şht. Piyade Er Hüseyin Çöl 
Caddesinin,

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağma dahil edilmesinin uygun 
olmadığı.

• Korkuteli Havuzlu Kavşak ile Korkuteli Otogar Kavşağı arasında kalan yaklaşık 
2.670 metre uzunluğundaki Antalya Caddesinin,

• Antalya Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan yaklaşık 550 metre 
uzunluğundaki Cengiz Toytunç Caddesinin,

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesinin uygun 
olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Ulaşım Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Komisyonumuz yaptığı değerlendirme sonucunda;

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Cengiz Toytunç Caddesi ile Şht. Piyade Er Hüseyin Çöl 
Caddesi arasında kalan yaklaşık 1.050 metre uzunluğundaki Fatih Bulvarı ve Fatih Bulvarı ile 
D-635 Karayolu kesişimi arasında kalan yaklaşık 1.400 metre uzunluğundaki Şht. Piyade Er 
Hüseyin Çöl Caddesinin,

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağma dahil edilmesinin uygun 
olmadığı,

Korkuteli Havuzlu Kavşak ile Korkuteli Otogar Kavşağı arasında kalan yaklaşık 2.670 
metre uzunluğundaki Antalya Caddesinin,

Antalya Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan yaklaşık 550 metre 
uzunluğundaki Cengiz Toytunç Caddesinin,

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağma dahil edilmesinin uygun 
olduğu görüşüne varılmış olup;
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR imzasız, Meclis Üyesi Zafer 
YÖRÜK imzasız, Meclis Üyesi Ahmet CAN ‘katılmıyorum’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi

katılmıyoruz. Katılmama gerekçemiz de şudur: biz Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Büyükşehir yetki ve sorumluluğundan kaynaklanan Antalya’nın bütün ilçelerindeki yol 
ağlarını bir komisyon ve bir şey marifetiyle bir an önce kendi ağma neyi katıp neyi 
katmayacağını kararını vermesini istiyoruz. Çünkü, bir kavram ve hizmet kargaşası yaşıyoruz 
ilçelerimizde. Hangi caddenin Büyükşehir’e geçeceği, 19 ay oldu zannedersem Büyükşehir 
Belediyemiz şekilleneli, ilçelerimizin katılmasıyla... Bu konuda, yani, Kaş’tan Gazipaşa’ya 
kadar olan bütün ilçelerimizin Büyükşehir’in yetki ve sorumlulukları ne ise, hangi caddeler 
giriyorsa bunları bir an önce alsın istiyoruz. Bir kısmını alıp, bir kısmını almamak... Çünkü, 
yetki ve kavram kargaşası yaşanıyor ve Büyükşehir de kafasını diksin. Bu cadde Büyükşehir’e 
aittir. Bütün bakım -  onarım yetki ve sorumluluğu, kanunu, bütün hakları kendisinde olsun. 
Bizim böyle bir kaygımız var. Bu konu ile ilgili de Sayın Korkuteli Belediye Başkanımız da 
bir şeyler söyleyecek.

BAŞKAN :Buyurun Başkanım.
Üye Haşan GÖKÇE :Sayın Başkanım, çok kıymetli Meclis Üyelerimiz

bütün meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Selçuk 
Bey’in de ifade ettiği üzere bizim, caddelerin alınıp alınmamasıyla ilgili herhangi bir 
sorunumuz yok. Daha önce de mükerrer, defalarca burada sorunlar yaşandı bu konu ile ilgili. 
Fakat takdir edersiniz ki bununla ilgili yerel Belediye olarak bir araya gelip bir değerlendirme 
yapma fırsatımız dahi olmadı. Bizler vatandaşa daha güzel hizmet götürme adına Büyükşehir 
Belediyemizin caddelerimizi sahiplenmesinden herhangi bir sıkıntı duymuyoruz. Fakat, eğer 
uygun görürseniz bu konuyla ilgili daha geniş bir çalışma yapılması çok daha önemlidir diye 
düşünüyorum. Malum sizde biliyorsunuz. Birkaç ay önce Fatih Bulvarının ağa alınmasıyla 
ilgili bir gündem geldi. Bir, o yolu beraber açmıştık biliyorsunuz. Sizinde büyük katkılarınız 
oldu yolun tamamlanması noktasında. Bugün o talep geri çekildi. Diğer yan paralelindeki 
Antalya Caddesi ve ona bağlantı yolu olan Cengiz TOYTUNÇ Caddesi gündeme alındı. Ben 
bu konu ile ilgili bilginiz var mı, yok mu bilmiyorum ama Korkuteli ve diğer İlçelerimiz adına 
bu çok önemli. Vatandaşımız bizlerden hizmet bekliyor, hem Büyükşehir Belediyemizden 
hem Korkuteli Belediyemizden. Eğer uygun görürseniz Ulaştırma Daire Başkanlığımızın 
çalışmasıyla bizlerde katkı sağlayalım. Korkuteli’nde önümüzdeki görev süremize kadar bu 
caddeler belirlenirse çok daha sağlıklı ve rahat hizmet götürebiliriz diye düşünüyorum. 
Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ederim. Başkanım tabi bildiğiniz
gibi bir pilot uygulama olarak en büyük merkezdeki beş ilçemizin dışındaki iki ilçemiz, 
Alanya, Manavgat ve bir de batıda Finike olmak üzere 3 ayrı Siyasi Partiye mensup 3 
Belediyemizle ilgili bir yol devirleri ile ilgili bundan önce Meclisimizde karar almıştık. Bir 
eşitlik ilkesi olsun, bir coğrafi dağılım olsun diye. Niye hepsini almadık?

Zihni ASİLTÜRK ‘katılmıyorum’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ

:Teşekkür ediyorum. Evet...
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Katılıyoruz Başkamın. Uygundur.
:Sayın Başkanım biz Komisyon Raporuna
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Çünkü hepsini birden alıp hizmet üretememektense pilot uygulamayla İnşallah bir 
önümüzü görüp daha sonrada devam edilmesi yönünde bir kanaatimiz vardı. Şimdi bundan 
donra bu sizinde söylediğiniz gibi diğer ilçelerimizde de benzeri çalışmayı oradaki 
arkadaşlarımızla Büyükşehir Belediye Koordinatörlerimiz, Hizmet Birim Müdürlerimiz ve 
İlçe Belediye Başkanlarımızla değerlendirmek suretiyle bu çalışmayı bu önümüzdeki süreçte 
yürüteceğiz. Haklısınız. Böylelikle herkes de önünü rahatlıkla görsün.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım biz her şeyden önce Büyükşehir
Meclis Üyesi olarak oturuyoruz. Şimdi, ilçe ilçe şey yapmaktan ziyade, örnek vereyim: 
Korkuteli'nde hangi caddeleri 5 sene içerisinde, görev süreniz içerisinde alacaksak şimdiden 
alalım. Ondan sonra Elmalı’ya geçelim.

BAŞKAN :İşte onu diyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Aynı
şeyi söylüyorum.

Üye Selçuk SENİRLİ :Yani başka ilçeden bir yer alınca...
BAŞKAN :E tabi tabi, tabi tabi. İlçelerimizi

tamamlayacağız.
Üye Selçuk SENİRLİ :Tamamdır. Yani örnek vereyim. Korkuteli'nde

hangi cadde ve sokaklar alıyorsak.
BAŞKAN :Tabi tabi.
Üye Selçuk SENİRLİ :Alalım, almayacaksak 4 sene almayacağız

diyelim.
BAŞKAN :Anlaşıldı. Aynı şeyi düşünüyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sağolun.
Üye Haşan GÖKÇE :Sayın Başkanım bir ekleme yapabilir miyim

müsaadenizle.
BAŞKAN :Buyurun, estağfurullah.
Üye Haşan GÖKÇE :Mesela şimdi sizin katkılarınız olduğunu ifade

ettim. Örneğin Antalya Caddesini aldınız. Diğer caddede levhalarınızı diktiniz. Biz bundan 
rahatsız olmuyoruz. Yine ifade ettiğim gibi beraberce açtık. Şimdi diğer bizim bitirmiş 
olduğumuz cadde de artık siz irade kullanacaksınız. Şimdi ben diğer sizin tamamlamış 
olduğunuz caddede irade kullanıp orada Büyükşehir Belediye’mize karşı herhangi bir 
saygısızlık yapmak istemiyorum. Yani amacım budur. Yani burada herkesin ne kadar katkı 
sağladığını zaten kamuoyu biliyor.

BAŞKAN :Evet.
Üye Haşan GÖKÇE :0  nedenle diyorum. Eğer uygun görürseniz bu

konu ile ilgili bu maddeyi geri çekip tekrar değerlendirebilirsek. Biz vermeyelim demiyoruz.
BAŞKAN :Şimdi bu konunun Meclise geliş, gelişi bildiğim

kadarıyla bir teknik bir zorunluluktan dolayı diye ama arkadaşlarımız o teknik gerekçeyi de 
gerekirse açıklayabilirler.

Üye Haşan GÖKÇE :Tabi ki, yani en azından bizde nedenini bilelim
ki...

BAŞKAN :Çünkü orada bildiğim kadarıyla bir, Hülya
Hanım bir kaldırım düzenlemesi yaptığımız bir cadde miydi orada bir... Evet, mikrofona 
konuşun.

Byk. Şhr. Bel. Ulaş. Plan, ve Raylı Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:0 bölgedeki 
esnaflarımızın bir takım talepleri oldu. Projemizde revizyon yapma ihtiyacımız doğdu.
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Onun için şeyde, Korkuteli Belediyesinde orada uygulamaya başlamıştı. Biz onların 
revizyon yapacağımızı ve çalışmanın bir süre durdurulmasını talep etmiştik. Böyle bir durum 
hasıl oldu.

BAŞKAN :Dolayısıyla o revizyonu yapacağımız caddenin
de yetkisini alalım k i...

Byk. Şhr. Bel. Ulaş. Plan, ve Raylı Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:Evet...
BAŞKAN :Düzenlemeyi de biz yapalım.
Byk. Şhr. Bel. Ulaş. Plan, ve Raylı Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY.Evet...,
BAŞKAN :Korkuteli Belediyesini bu işlerle ilgili

yormayalım.
Byk. Şhr. Bel. Ulaş. Plan, ve Raylı Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:Evet...
BAŞKAN :Diye bir teknik nedenle buraya getirdik.
Üye Haşan GÖKÇE :Başkanım ben size özel olarak ta anlatabilirim.

Bu Ulaştırma Komisyonunda değerlendirilmiş, projeleri hazırlanmış bir mesele. Biz sadece 
uygulamakla sorumluyuz. Fakat bir takım başka nedenler var. Kişisel nedenlerle bazı oradaki 
partililerinizin bu konuyla ilgili sıkıntıları var.

BAŞKAN :Esnafın tepkileri bana da geldi yalnız.
Üye Haşan GÖKÇE :Esnafın değil. Ben size eğer toplantıdan sonra

uygun olursanız iki dakikada bunları izah ederim.
BAŞKAN .-Hayhay...
Üye Haşan GÖKÇE :Burada sizin uzak kaldığınız bazı başka

meseleler var. Çok kişisel meseleler. Bizim burada herhangi bir keyfi uygulamamız zaten 
olamaz. Koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O nedenledir meselenin asıl özü.

BAŞKAN :Anlıyorum.
Üye Haşan GÖKÇE :Ben bu konuya girmek istemedim.
BAŞKAN :Anladım. Bu konuyu o zaman geçirelim. Bir

yanlış varsa da dönelim.
Üye Haşan GÖKÇE :Hiç problem değil Başkanım. Yani istediğiniz

caddeleri alabilirsiniz.
BAŞKAN :Tamam, peki, estağfurullah.
Üye Haşan GÜKÇE :Problem yok.
BAŞKAN :Evet, 35. maddeyi Komisyon Raporu

doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Evet, Komisyon Raporu doğrultusunda 35. madde 
kabul edilmiştir. 36. madde...

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 2 kabul, 3 ret oyu, MHP 13 ret oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Okunmuş olarak kabulünü öneriyorum.
BAŞKAN :Komisyon Raporunun okunmuş kabulünü

oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 
43 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 36. MADDESİ 
KARAR NO:792

ÖZÜ: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı 
Bölgesi, (PÜ) Petrol Ürünleri Depolama ve 
Dağıtım Tesisleri Alanı olarak planlı bölgeye 
ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliğine yönelik 1 adet İTİRAZ oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 
29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 11 
çekimser oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında gündemin 99. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, 
Döşemealtı İlçesi, 12.06.2015 tarih 465 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 26/06/2015- 
27/07/2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış Çıplaklı Bölgesi, (PÜ) Petrol Ürünleri 
Depolama ve Dağıtım Tesisleri Alanı olarak planlı bölgeye ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde gelen 1 adet itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Bölgesi, (PÜ) 
Petrol Ürünleri Depolama ve Dağıtım Tesisleri Alanı olarak planlı bölgeye ilişkin 1/25.000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik 1 adet itiraz Komisyonumuzca uygun 
bulunmamış;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Görüşler...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Evet...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak

çekimseriz biz.
BAŞKAN :Evet, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza

arz ediyorum. Kabul edenler... 36. madde Komisyon Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 
37...
(Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 11 çekimser oyu ile toplam 44 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :37 madde... Okunmuş olarak kabulünü
öneriyorum.

BAŞKAN :Raporun okunmuş kabulü hususunu 37.
maddenin oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 6 kabul, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 39 
oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 37. MADDESİ 
KARAR NO:793

ÖZÜ: Antalya îli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak, 
Eskiyörük ve Kayabumu Mahallesinde 025B2 
ve 026A1 paftalarına giren alanda hazırlanan 
1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP
1 ret, 8 çekimser oyu, MHP 7 kabul, 1 ret oyu, 1 
Bağımsız kabul oyu ile toplam 51 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında gündemin 105. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Serik 
İlçesi, Yukarıkocayatak ve Eskiyörük Mahallesinde 025B2 ve 026A1 paftalarına giren 
alanda “Toplu İş Yeri” ve “Sosyal Konut Alanı” olarak planlı bölgeye ilişkin 1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir. Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak, Eskiyörük 
ve Kayabumu Mahallesinde 025B2 ve 026A1 paftalarına giren alanda hazırlanan 1/25.000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi İrfan YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Grup görüş ve önerileri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım Komisyon Raporunda çekimserdir.

Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu 17, 18. maddelerde mera ve orman alanlarının toptancı 
halleri yapma maddemiz vardı hatırlarsanız. Şimdi burada bizim şöyle bir şeyimiz var. 
Kanunen mera ve orman alanlarında İmar Planları tesis edilemeyeceğinden mera alanından 
kesin olarak çıkarılıp Hazine adına tescili yapıldıktan sonra meclise gelmesinin daha uygun 
olacağını düşündüğümüz için bunun İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına gönderilmesini 
talep ediyoruz.

BAŞKAN :Onu izah etmiştim. Bu aşamada bunu almamız
lazım. Takdir sizin tabi ki...

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Onun için çekimseriz biz.
BAŞKAN :Evet...
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN ıKomisyondan gediği şekliyle 37. maddeyi

oylarınıza arz ediyorum. Sayıyı görelim. Evet, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 
38. madde...
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(Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 1 ret, 8 çekimser oyu, MHP 7 kabul, 1 ret oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 38 ve 56 dahil toplu
oylanmasını öneriyorum.

BAŞKAN :Ağzınızdan bal damlıyor. Evet, uygun mudur?
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. R.SAMİ:50'de görüş yok efendim.
BAŞKAN :Efendim?
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. R.SAMİ:Komisyon Raporunda görüş yok 50'de, İŞDB 

Raporu. 50. madde...
BAŞKAN :50’de görüş yokmuş. 50. maddeyi görüşeceğiz o

zaman. 38 dahil 50 dahil... Şey pardon... 49 dahil diyeceğiz o zaman.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :0  zaman 38 - 4 9  dahil...
BAŞKAN :Evet, 38 dahil 49 dahil aradaki sıralı tüm

maddelerin toplu olarak oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 38 dahil 49 dahil dedik 
değil mi?

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet Başkanım.
BAŞKAN :Oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 49 
oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :38 dahil 49 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş olarak kabulü hususu oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile 
kabul edilmiştir.

(Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 48 
oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 38. MADDESİ 
KARAR NO:794

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Kestel Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı revizyonunda Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 380 sayılı kararı 
gereği düzenleme yapılmasına ilişkin 13055,1 
plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 
kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 43 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisrnin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 110. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediyesi 
sınırları içerisinde yer alan Kestel Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 380 sayılı kararı gereği düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kestel Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı revizyonunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 380 sayılı kararı 
gereği düzenleme yapılmasına ilişkin 13055,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişiklikleri Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 39. MADDESİ 
KARAR NO:795

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
476 parsele (yeni 2278 ada 1 parsel) ilişkin 
Antalya 1. İdare M ahkemesinin 02.07.2015 
tarihli, 2014/1943E. 2015/742K. sayılı kararının 
uygulanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı, Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığfnm 04.09.2015 tarihli ve 
34959 sayılı yazısı doğrultusunda, plan onama 
sınırının eski plan sınırına göre geçirilmesi, 
mahkeme kararma konu 476 parsele (yeni 2278 
ada 1 parsel) ilişkin olarak 2278 ada 1 parsel 
kuzeyindeki park kullanımının konut dışı kentsel 
çalışma alanı olarak planlanması, parkın aynı 
alanda güneyde konumlandırılması, bunun 
dışında kalan alanlarda yürürlükteki plan 
kararlarının korunarak Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliğine göre düzenlenmesi hususları 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, 
MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 43 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 114. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 476 parsele ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesrnin
02.07.2015 tarihli, 2014/1943E. 2015/742K. sayılı kararı gereği 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 476 parsele (yeni 2278 ada 1 parsel) ilişkin 
Antalya 1. İdare Mahkemesrnin 02.07.2015 tarihli, 2014/1943E. 2015/742K. sayılı kararının 
uygulanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı Komisyonumuzca 
incelenmiş, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 04.09.2015 tarihli ve 34959 
sayılı yazısı doğrultusunda, plan onama sınırının eski plan sınırına göre geçirilmesi, mahkeme 
kararına konu 476 parsele (yeni 2278 ada 1 parsel) ilişkin olarak 2278 ada 1 parsel 
kuzeyindeki park kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması, parkın 
aynı alanda güneyde konumlandırılması, bunun dışında kalan alanlarda yürürlükteki plan 
kararlarının korunarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesinin uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 115. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediyesi sınırları içerisinde Yeşilbayır Mahallesi 968 Ada 1, 1071 ada 1 parseller ve 
çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde Yeşilbayır Mahallesi 968 Ada 1 parsel ve 
çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, uygun bulunmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 40. MADDESİ 
KARAR NO:796

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde 
Yeşilbayır Mahallesi 968 Ada 1 parsel ve 
çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 
İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy birliği ile 
RET edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 43 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 41. MADDESİ 
KARAR NO:797

ÖZÜ: Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde 
yer alan Beyrebucak Mahallesi 828, 829, 830, 
831, 832, 833, 881, 882, 883, 885,887, 888, 889, 
901, 902, 903, 904 parsellerin“Mera Alanı” olan 
tahsis amacının değiştirilerek “Tarım Alanı” 
olarak planlanmasına ilişkin 14413 Plan İşlem 
Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI, özel hükümlerde yer alan 1. 2. ve 3. 
maddelerinin çıkarılarak “Antalya-Burdur- 
Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı plan hükümlerinin 9.5. maddesi 
geçerlidir.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, 
MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama 
Raporu)Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde 
yer alan Beyrebucak Mahallesi 828, 829, 830, 
831, 832, 833, 881, 882, 883, 885,887, 888, 889, 
901, 902, 903, 904 parsellerin“Mera Alanı” olan 
tahsis amacının değiştirilerek “Tarım Alanı” 
olarak planlanmasına ilişkin 14413 Plan İşlem 
Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI, özel hükümlerde yer alan 1. 2. ve 3. 
maddelerinin çıkarılarak “Antalya-Burdur- 
Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı plan hükümlerinin 9.5. maddesi 
geçerlidir.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, 
MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 43 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 126. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Beyrebucak Mahallesi 828, 829, 830, 831, 832, 833, 
881, 882, 883, 885, 887, 888, 889, 901, 902, 903, 904 parsellerin“Mera Alanı” olan tahsis 
amacının değiştirilerek “Tarım Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Beyrebucak Mahallesi 828, 829, 830, 
831, 832, 833, 881, 882, 883, 885,887, 888, 889, 901, 902, 903, 904 parsellerin“Mera Alanı” 
olan tahsis amacının değiştirilerek “Tarım Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 14413 Plan 
İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, özel 
hükümlerde yer alan 1. 2. ve 3. maddelerinin çıkarılarak “Antalya-Burdur-Isparta Planlama 
Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 9.5. maddesi geçerlidir.” 
Plan notunun eklenmesi kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 42. MADDESİ 
KARAR NO:798

ÖZÜ: Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde 
yer alan Özügür Mahallesi 303 ada 1 parsel ve 
çevresinin Pazar yeri alanından belediye hizmet 
alanı ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin
14857,1 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 
kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 43 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.09.2015 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 238. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özügür Mahallesi 303 ada 1 parsel ve 
çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özügür Mahallesi 303 ada 1 parsel 
ve çevresinin Pazar yeri alanından belediye hizmet alanı ve park alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 14857,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 43. MADDESİ 
KARAR NO:799

ÖZÜ: Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde 
yer alan Özügür Mahallesi 303 ada 1 parsel ve
çevresinin Pazar yeri alanından belediye hizmet 
alanı ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin
14860,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, 
MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 43 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisrnin 11.09.2015 tarihli toplantısında önerge verilip
gündemin 239. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özügür mahallesi 303 ada 1 parsel ve
çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özügür Mahallesi 303 ada 1 parsel 
ve çevresinin Pazar yeri alanından belediye hizmet alanı ve park alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 14860,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 44. MADDESİ 
KARAR N0:800

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde 
yer alan Alaaddin Mahallesi 63 ada 11, 55, 138, 
139, 140 ve 151 parseller üzerinde mevcutta yer 
alan çocuk bahçesi, konut alanı, pazar alanı, park 
ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenleme 
yapılarak konut alanı sosyal tesis alanı, park ve 
yeşil alan kullanımlarına dönüştürülmesine 
ilişkin 4883,5 plan işlem numaralı 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 
6 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisrnin 11.09.2015 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 247. Maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Antalya İli, Korkuteli İlçesi sınırları içerisinde yer alan Alaaddin Mahallesi 63 ada 11, 55, 
138, 139, 140 ve 151 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Alaaddin Mahallesi 63 ada 11, 55, 
138, 139, 140 ve 151 parseller üzerinde mevcutta yer alan çocuk bahçesi, konut alanı, pazar 
alanı, park ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenleme yapılarak konut alanı sosyal tesis 
alanı, park ve yeşil alan kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin 4883,5 plan işlem numaralı 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi İrfan YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 45. MADDESİ 
KARAR N0:801

ÖZÜ: Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi 
Mahallesi ve Demirciler Mahallesi Mevkiinde D- 
400 Karayolu Çevresinde Akaryakıt ve Servis 
İstasyonlarının yer aldığı yapı adalarında 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI değişikliği 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, 
MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 43 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında gündemin 240. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat 
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 10.09.2015 tarih ve 904 sayılı yazısı doğrultusunda 
Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi Mahallesi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde D-400 
karayolu çevresinde Akaryakıt ve Servis İstasyonlarının yer aldığı yapı adalarında 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Manavgat İlçesi Çeltikçi Mahallesi ve 
Demirciler Mahallesi Mevkiinde D-400 Karayolu Çevresinde Akaryakıt ve Servis 
İstasyonlarının yer aldığı yapı adalarında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 46. MADDESİ 
KARAR N0:802

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 
yer alan 15.07.2015 tarihli ve 682 sayılı 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun 
bulunan Adnan Menderes Bulvarı yaya üst 
geçidinin 01.09.2015 tarihli 2015/09-462 sayılı 
UKOME Genel Kumlu Kararı gereği yerinin 
değiştirilmesine ilişkin 2039,42 plan işlem 
numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, 
CHP 6 kabul oyu, MHP  7 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 153. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Adnan Menderes Bulvarı yaya üst geçidinin 01.09.2015 
tarihli 2015/09-462 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği yerinin değiştirilmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 15.07.2015 tarihli ve 682 sayılı 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan Adnan Menderes Bulvarı yaya üst
geçidinin 01.09.2015 tarihli 2015/09-462 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği yerinin
değiştirilmesine ilişkin 2039,42 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 47. MADDESİ 
KARAR N0:803

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan 15.07.2015 tarihli ve 683 sayılı Büyükşehir 
Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan Adnan 
Menderes Bulvarı yaya üst geçidinin 01.09.2015 
tarihli 2015/09-462 sayılı UKOME Genel Kurulu 
Kararı gereği yerinin değiştirilmesine ilişkin 
5398,44 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. 
(Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 
kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 43 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 154. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Adnan Menderes Bulvarı yaya üst geçidinin 01.09.2015 
tarihli 2015/09-462 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği yerinin değiştirilmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 15.07.2015 tarihli ve 683 sayılı 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan Adnan Menderes Bulvarı yaya üst 
geçidinin 01.09.2015 tarihli 2015/09-462 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği yerinin 
değiştirilmesine ilişkin 5398,44 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 48. MADDESİ 
KARAR N0:804

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda 
karara bağlanan 608 sayılı meclis kararında; 
öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliğinde olduğu halde İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının teklif yazısında sehven 
unutulan park alanı ve bağlantı yollarına ilişkin 
plan kararlarının eklenmesi konusu oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 
kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 43 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 155. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 608 sayılı meclis kararında; öneri 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliğinde olduğu halde teklif yazımızda sehven unutulan park 
alanı ve bağlantı yollarına plan kararlarının eklenmesine ilişkin konu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 608 sayılı meclis kararında; 
öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde olduğu halde teklif yazımızda sehven 
unutulan park alanı ve bağlantı yollarına ilişkin plan kararlarının eklenmesi konusu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 49. MADDESİ 
KARAR N0:805

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 
15/07/2015 tarih 686 sayılı kararı ile uygun 
bulunmuş ve 30/07/2015-28/08/2015 tarihleri 
arasında askıya çıkartılmış olan Aksu İlçesi 
Atatürk Mahallesi Çamlık Mevkiinde kalan 
14071 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği Planı’na askı 
süresi içinde "Defterdarlık Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü" 
tarafından yapılan itiraz doğrultusunda parselin 
itiraza konu kısmının “Trafo Alanı” olarak
planlanması oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 6 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında gündemin 158. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2015 tarih 686 sayılı kararı ile uygun bulunan ve
30/07/2015-28/08/2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi 
Çamlık Mevkiinde kalan 14071 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Planfna askı süresi içinde gelen itirazlar hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2015 
tarih 686 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 30/07/2015-28/08/2015 tarihleri arasında askıya 
çıkartılmış olan Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi Çamlık Mevkiinde kalan 14071 ada 1 parsele 
ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Planı’na askı süresi içinde 
"Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü" tarafından 
yapılan itiraz doğrultusunda parselin itiraza konu kısmının “Trafo Alanı” olarak planlanması 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :38 dahil 49 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporları doğrultusunda uygunluğunu oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul
edilmiştir. 50. madde...
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Parti 29 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 
43 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu okunmuş olarak kabulünü
öneriyorum.

BAŞKAN :50. maddenin Komisyon Raporunun okunmuş
kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum.

Üye Sıtkı SOYDAL :Şehircilik Daire Başkanlığı Raporu var.
Komisyon Raporu...

Üye Esat GÖYÜK :Başkanım Daire Başkanlığı Raporu var,
Komisyon Raporu değil.

BAŞKAN :Daire Başkanlığı Raporunun da okunmuş kabulü
hususunu oylarınıza arz ediyorum, birlikte. Evet, oybirliği ile Raporlar kabul edilmiştir.

(Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 49 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 50. MADDESİ 
KARAR N0:806

ÖZÜ: Alanya Belediye Meclisinin 07.07.2015 
gün ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kestel Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON 
İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 29 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 10 
kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 162. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Alanya Belediye Meclisinin 07.07.2015 gün ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kestel 
Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.08.2015 tarihli raporunda;

Alanya Belediye Meclisinin 07.07.2015 gün ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kestel Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca 
incelenmiş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 gün ve 380 sayılı kararı ile 
onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon ilave nazım imar planında düzenlemeler yapılması 
gerektiğinden öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanması sonrasında 
1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının değerlendirilmesi gerektiğinden İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Esat GÖYÜK, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve
Meclis Üyesi İrfan YILMAZ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

Belediye : Alanya Belediyesi 
Mahalle : Kestel

Alanya Belediye Meclisinin 07.07.2015 gün ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kestel Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına havale edilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile 
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı revizyonu, üniversitenin içerisinden gecen 15 metre genişliğindeki yolun ve 
eğitim alanının uygulama imar plan revizyonunda nüfus donatı plan dengelerinin sağlanması 
koşuluyla kaldırılarak kullanım bütünlüğünün sağlanması ve lejant da yer alan mevcut ve 
gelişme konut alanları için belirlenen E=0,75 emsal değerinin kaldırılarak sadece yoğunluk 
değerlerinin kalması, 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarındaki emsallerin 
de 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda belirlenen nüfus yoğunluklarına göre revize 
edilmesi kaydıyla uygun bulunmuştur. Bu doğrultuda Alanya Belediyesince üniversite alanı 
içerisinde kaldırılan eğitim alanına ilişkin yeni yer seçimi ve maddi hataların düzeltilmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri hazırlanarak tarafımıza iletilmiş ve 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilmiştir. Ancak eş zamanlı olarak 08.05.2015 tarih ve 380 sayılı 
meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve düzeltmelere uygun 
olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Alanya Belediye 
Meclisinin 07.07.2015 gün ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 
edilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.08.2015 tarihinde, Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 08.05.2015 gün ve 380 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli 
revizyon ilave nazım imar planında düzenlemeler yapılması gerektiğinden öncelikle 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanması sonrasında 1/1000 ölçekli ilave revizyon 
uygulama imar planının değerlendirilmesi gerektiğinden İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına gönderilmesi gerektiğine dair raporu bulunmaktadır.

Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı 
teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim. 14.09.2015

BAŞKAN :Hüsamettin Bey oylamadan önce bu konuyla
ilgili kısa bir bilgi meclisimize verir misiniz? Alanya çevre yoluyla ilgili.

İmar ve Şeh. Dai. Bşk. H. ELMAS :Sayın Başkanım daha önceki gündem.
Belediyesinden gelmişti bize bu konu 1000’lik...

BAŞKAN :Evet...
İmar ve Şeh. Dai. Bşk. H. ELMAS :5000'liği geçmediği için Daire Başkanlığına

gönderdik.
BAŞKAN :Evet...
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îmar ve Şeh. Dai. Bşk. H. ELMAS :Şimdi aynı konunun bir önceki, daha önceki 
maddelerde 1/5000‘liği geçtiği için aynı bölgedeki 1/1000'liği oyluyoruz şu anda.

BAŞKAN :Talep edilen plan değişikliğinin uygunluğunu
oyluyorum ben.

İmar ve Şeh. Dai. Bşk. H. ELMAS :Evet, Belediyesinden geldiği şekliyle.
BAŞKAN :Peki. Belediyesinden geldiği şekliyle talep edilen

plan değişikliğinin uygunluğunu oylarınıza arz ediyorum. Bu 5000, 1000 önce geldi, sonra 
geldi diye gönderdiğimiz konu.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Tamam.
BAŞKAN :Oybirliği ile kabul edilmiştir. 51. madde...

(Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 44 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 51 ve 56 dahil toplu
oylanmasını öneriyorum.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ rUygundur Başkanım.
BAŞKAN :51 ve 56 toplu oylanması hususunu oylarınıza

arz ediyorum. 51 ve 56 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :51 dahil 56 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul 
edilmiştir.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 51. MADDESİ 
KARAR N 0:807

ÖZÜ: Alanya Belediye Meclisinin 01.09.2015 
tarih ve sayılı 204 kararı ile uygun bulunan 
Cikcilli Mahallesine ilişkin yaklaşık 18,5 
hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.07.2015 gün ve 588 sayılı kararı ile onaylanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygun 
olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 9 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisrnin 11.09.2015 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 249. Maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Alanya Belediye meclisinin 01.09.2015 tarihli 204 sayılı kararı ile onaylanan Alanya ilçesi 
Cikcilli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Alanya Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih ve sayılı 204 kararı ile uygun bulunan 
Cikcilli Mahallesine ilişkin yaklaşık 18,5 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.07.2015 gün ve 588 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 52. MADDESİ 
KARAR N 0:808

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda 
karara bağlanan 611 sayılı meclis kararında; 
öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinde olduğu halde İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının teklif yazısında sehven 
unutulan trafo, yaya üst geçidi, çocuk bahçesi ve 
oyun alanı plan kararlarının eklenmesi, pafta 
numarasının 025B-08A-1A/025B-08 A-
1B/025B-08 A 1C/025B-08A-1 D, sosyal tesis 
alanının kreş alanı, terminal alanının terminal 
alanı ve çevresi şeklinde değiştirilmesi konusu 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, 
MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 47 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 162. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 611 sayılı meclis kararında; öneri 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde olduğu halde teklif yazımızda sehven unutulan 
trafo, yaya üst geçidi plan kararlarının eklenmesi ve pafta numarasının düzeltilmesine ilişkin 
konu hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 611 sayılı meclis kararında; 
öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde olduğu halde teklif yazımızda sehven 
unutulan trafo, yaya üst geçidi, çocuk bahçesi ve oyun alanı plan kararlarının eklenmesi, pafta 
numarasının 025B-08 A -1A/025B-08 A -1B/025B-08 A 1C /025B-08 A -1 D, sosyal tesis 
alanının kreş alanı, terminal alanının terminal alanı vc çevresi şeklinde değiştirilmesi konusu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 53. MADDESİ 
KARAR N0:809

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2015 
tarih ve 685 sayılı kararındaki Muratpaşa İlçesi 20K 
yazılan pafta numarasının 20K-IA, 20K-IB, 20K-IC 
olarak düzeltilmesine, 12.06.2015 tarih ve 549 sayılı 
meclis kararındaki Muratpaşa İlçesi 18M-IVB nolu 
pafta numarasının çıkartılmasına, 12.06.2015 tarih 
ve 519 sayılı kararındaki Finike İlçesi pafta 
numarasına 19K-2A nolu imar plan paftasının ilave 
edilmesine, 12.06.2015 tarih ve 524 sayılı 
kararındaki Kepez İlçesi pafta numaralarının 025A- 
10B-1C ve 025A-10B-1D olarak düzeltilmesine, 
09.02.2015 tarih ve 144 sayılı kararındaki Alanya 
İlçesi pafta numaralarının P28A-15A-4A, P28A- 
15A-4B, P28A-15A-4C, P28A-15A-4D olarak
düzeltilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 9 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 47 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 172. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının teklifinde sehven yanlış yazılan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
15.07.2015 tarih ve 685 sayılı kararındaki Muratpaşa İlçesi 20K yazılan pafta numarasının 
20K-IA, 20K-IB, 20K-IC olarak düzeltilmesi, 12.06.2015 tarih ve 549 sayılı meclis 
kararındaki Muratpaşa İlçesi 18M-IVB nolu pafta numarasının çıkartılması, 12.06.2015 tarih 
ve 519 sayılı kararındaki Finike İlçesi pafta numarasına 19K-2A nolu imar plan paftasının 
ilave edilmesi, 12.06.2015 tarih ve 524 sayılı kararındaki Kepez İlçesi pafta numaralarının 
025A-10B-1C ve 025A-10B-1D olarak düzeltilmesi, 09.02.2015 tarih ve 144 sayılı 
kararındaki Alanya İlçesi pafta numaralarının P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4C, 
P28A-15A-4D olarak düzeltilmesi hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2015 tarih ve 685 sayılı kararındaki Muratpaşa 
İlçesi 20K yazılan pafta numarasının 20K-IA, 20K-IB, 20K-IC olarak düzeltilmesi,
12.06.2015 tarih ve 549 sayılı meclis kararındaki Muratpaşa İlçesi 18M-IVB nolu pafta 
numarasının çıkartılması, 12.06.2015 tarih ve 519 sayılı kararındaki Finike İlçesi pafta 
numarasına 19K-2A nolu imar plan paftasının ilave edilmesi, 12.06.2015 tarih ve 524 sayılı 
kararındaki Kepez İlçesi pafta numaralarının 025A-10B-1C ve 025A-10B-1D olarak 
düzeltilmesi, 09.02.2015 tarih ve 144 sayılı kararındaki Alanya İlçesi pafta numaralarının 
P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4C, P28A-15A-4D olarak düzeltilmesi konuları 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 54. MADDESİ 
KARAR N0:810

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin
10.07.2015 tarih ve 620 sayılı kararında 
Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan “311 
ada 4 parselin “311 ada 4 ve 5 parseller” olarak 
değiştirilmesi konusu oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, 
CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 175. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 620 sayılı meclis kararında; öneri 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde olduğu halde teklif yazımızda sehven unutulan 5 
nolu parselin eklenmesine ilişkin konu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 10.07.2015 tarih ve 620 sayılı kararında
Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan “311 ada 4 parselin “311 ada 4 ve 5 parseller”
olarak değiştirilmesi konusu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 55. MADDESİ 
KARAR NO:811

ÖZÜ: Kaş Belediyesi, Ağullu Mahallesi, 146 
ada 1 nolu parselde yer alan Terminal alanında, 
mevcut planda yer alan yapılaşma koşulları ile 
yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak daha 
esnek yapılaşma düzeni sağlanabilmesine 
yönelik plan notunun eklenmesi ve plan 
gösterimlerinin Mekânsal Planlar Yapını 
Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine 
ilişkin, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, 
CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 179.
Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kaş Belediyesi,
Ağullu Mahallesi, 146 ada 1 nolu parselde yer alan “Terminal Alanr'nın yapılaşma
koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Kaş Belediyesi, Ağullu Mahallesi, 146 ada 1 nolu parselde yer alan Terminal alanında, 
mevcut planda yer alan yapılaşma koşulları ile yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak daha 
esnek yapılaşma düzeni sağlanabilmesine yönelik plan notunun eklenmesi ve plan 
gösterimlerinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin, 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu Komisyonumuzca incelenmiş uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 56. MADDESİ 
KARAR NO:812

ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, 28092 ada 9 ve
10 nolu parsellerde Belediye Hizmet Alanı ile 
ilgili 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, 
CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız 
kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında gündemin 180. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez 
İlçesi, 28092 ada 9 nolu parsel ve tescil harici alanda Belediye Hizmet Alanı ile ilgili 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, 28092 ada 9 ve 10 nolu 
parsellerde Belediye Hizmet Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :51 dahil 56 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporları doğrultusunda uygunluğunu oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. 57. madde...

(Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 47 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR -.Komisyon Raporunun okunmuş olarak
kabulünü...

BAŞKAN :Komisyon Raporunun okunmuş kabulü hususunu
57. maddede oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, M HP 6 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 44 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 57. MADDESİ 
KARAR NO:813

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.06.2015 
gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Arapsuyu Mahallesi 3810 ada doğusunda yer 
alan çocuk bahçesi içerisinde trafo alanı 
ayrılmasına ilişkin 1057,24 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 26 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, M HP 10 
kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında gündemin 127. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı Belediye 
Meclisinin 04.06.2015 gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi 3810 
ada doğusunda yer alan çocuk bahçesi içerisinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.08.2015 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.06.2015 gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Arapsuyu Mahallesi 3810 ada doğusunda yer alan çocuk bahçesi içerisinde trafo alanı 
ayrılmasına ilişkin 1057,24 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, çocuk bahçesi içerisinde trafo alanı ayrılmasının 
uygun olmadığı, başka bir alanda trafo alanı ayrılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Sıtkı SOYDAL 
imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

Belediye : Konyaaltı Belediyesi
Mahalle : Arapsuyu
Pafta : 19J-1D
Ada/ Parsel : 3810 ada doğusu

Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.06.2015 gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Arapsuyu Mahallesi 3810 ada doğusunda yer alan çocuk bahçesi içerisinde trafo alanı 
ayrılmasına ilişkin 1057,24 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli toplantısında gündemin 127. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 05.03.2015 gün ve 5699 sayılı yazısı ile Konyaaltı 
Belediyesi'ne 3810 ada doğusunda yer alan çocuk bahçesi içerisinde trafo yapılması talep 
edilmiştir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 29.05.2015 gün ve 15157 sayılı yazısı ile imar 
planında tahsis edilmiş olan trafo yerlerinde trafolar tesis edilmiş olduğundan teknik açıdan 
trafo yerinin alternatifi bulunmadığından, trafolar arasında gerilim düşümüne sebep olmaması 
için en uygun yer olarak 3810 ada doğusunda bulunan park alanı belirlendiği ve ayrıca 
monoblok beton köşk tipi trafo olduğu için parka zarar verilmeyeceği belirtilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.08.2015 tarihinde çocuk bahçesi içerisinde 
trafo alanı ayrılmasının uygun olmadığı, başka bir alanda trafo alanı ayrılması gerektiğine dair 
raporu bulunmaktadır.

Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
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Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
görüşülerek karara bağlanması hususunu;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 14.09.2015

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

kabulünü öneriyorum.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

:Öneriler...
:Sayın Başkanım Belediyesinden geldiği şekliyle

:Uygundur Başkanım.
:Evet...
:Uygundur...
:Evet, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünü

oylarınıza arz ediyorum 57. madenin... Oybirliği ile kabul edilmiştir. 58. madde...

(Ak Parti 26 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 45 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 58 ve 63 dahil toplu olarak
oylanmasını öneriyorum.

BAŞKAN :Evet...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur...
BAŞKAN :58 dahil 63 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin

toplu olarak oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Evet, bir ret var. Hepsini okuruz. 
Gitti...

Üye Selçuk SENİRLİ :Bu kart işi yoruyor bizi. Bu kart işini bir kenara
kaldıralım.

BAŞKAN :58 dahil 63 dahil aradaki sıralı tüm maddeler toplu
olarak kabul edilmiştir oylanması. Bir dakika, çekimser var. Düzeldi. Yok, yanlış, öyle bir 
şeyi kim gördü ya? 58 dahil 63 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin toplu oylanması oybirliği 
ile kabul edilmiştir.

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :58 dahil 63 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile 
kabul edilmiştir.

(Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 50 oy 
kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 58. MADDESİ 
KARAR NO:814

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
12.06.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda 
karara bağlanan 530 sayılı meclis kararında; 
öneri 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinde olduğu halde İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının teklif yazısında sehven 
unutulan Resmi Kurum Alanı ve yaya yollarına 
ilişkin plan kararlarının eklenmesi konusu 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, 
MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 
tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara 
bağlanan 530 sayılı meclis kararında; öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde 
olduğu halde teklif yazımızda sehven unutulan Resmi Kurum Alanı ve yaya yollarına ilişkin 
plan kararlarının eklenmesine ilişkin konu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 530 sayılı meclis kararında; 
öneri 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde olduğu halde teklif yazımızda 
sehven unutulan Resmi Kurum Alanı ve yaya yollarına ilişkin plan kararlarının eklenmesi 
konusu Komisyonumuzca incelenmiş uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 59. MADDESİ 
KARAR NO:815

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parseldeki 
(eski 2635 parsel) Şehirler Arası Otobüs 
Terminali Alanına plan notu eklenmesine ilişkin 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, “rekreasyon amaçlı kullanımlar 
yer alabilir” plan notu eklenmesi oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. {Ak 
Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 
kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 199. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parseldeki (eski 2635 parsel) Şehirler 
Arası Otobüs Terminali Alanına plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parseldeki 
(eski 2635 parsel) Şehirler Arası Otobüs Terminali Alanına plan notu eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, “rekreasyon 
amaçlı kullanımlar yer alabilir” plan notu eklenmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 60. MADDESİ 
KARAR NO:816

ÖZÜ: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 
Teklif yazısında yapılaşma durumu yanlış 
yazılan; 10.07.2015 tarih ve 639 sayılı karardaki 
Manavgat ilçesi 838 ada 3 parseldeki 
konut+ticaret alanındaki A-3 yapılaşma 
nizamının BL-3 olması ibaresinin A-5 yapılaşma 
nizamının BL-5 olması şeklinde değiştirilmesi 
konusu oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 
kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 203. 
Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının teklif yazısında yapılaşma durumu yanlış yazılan; 10.07.2015 tarih ve 
639 sayılı karardaki Manavgat ilçesi 838 ada 3 parseldeki konut+ticaret alanındaki A-3 
yapılaşma nizamının BL-3 olması ibaresinin A-5 yapılaşma nizamının BL-5 olması şeklinde 
değiştirilmesi konusu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Teklif yazımızda yapılaşma durumu yanlış yazılan; 10.07.2015 tarih ve 639 sayılı 
karardaki Manavgat ilçesi 838 ada 3 parseldeki konut+ticaret alanındaki A-3 yapılaşma 
nizamının BL-3 olması ibaresinin A-5 yapılaşma nizamının BL-5 olması şeklinde 
değiştirilmesi konusu Komisyonumuzca incelenmiş uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 61. MADDESİ 
KARAR NO:817

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde 1. 
Derece Doğal Sit Alanında bulunan Düden Park 
ve Çevresine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU 
DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonunun 29.05.2014 tarih 
ve 568 sayılı kararı ile mevcut plandaki 
uyuşmazlığın giderilmiş olması sebebiyle 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, 
M HP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 208. 
Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli Merkez 
Muratpaşa İlçesi 1. Derece Doğal Sit Alanında bulunan Düden park 1/1000 ölçekli uygulama 
İmar Planı plan notu değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde 1. Derece Doğal Sit Alanında bulunan Düden
Park ve Çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun
29.05.2014 tarih ve 568 sayılı kararı ile mevcut plandaki uyuşmazlığın giderilmiş olması 
sebebi ile uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 62. MADDESİ 
KARAR NO:818

ÖZÜ: Orman Bölge Müdürlüğü ile idaremiz 
arasında imzalanan protokol gereği Muratpaşa 
Belediye sınırları içerisinde Muratpaşa Mahallesi 
646 ada 24, 28 parseller ve çevresine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan 
Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 
kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul 
oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.09.2015 tarihli toplantısında gündemin 214. 
Maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Orman Bölge 
Müdürlüğü ile idaremiz arasında imzalanan protokol gereği Muratpaşa Belediye sınırları 
içerisinde Muratpaşa Mahallesi 646 ada 24, 28 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Orman Bölge Müdürlüğü ile idaremiz arasında imzalanan protokol gereği Muratpaşa 
Belediye sınırları içerisinde Muratpaşa Mahallesi 646 ada 24, 28 parseller ve çevresine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Cenk Halil BAYAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 63. MADDESİ 
KARAR NO:819

ÖZÜ: Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hacıobası 
Mahallesi 102 ada 15, 16, 18, 19 parsellerde 
Asfalt Plent Tesisi için 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, 
MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında gündemin 241. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, 
Manavgat İlçesi, Hacıobası Mahallesi 102 ada 15, 16, 18, 19 parsellerde asfalt plent tesisi 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hacıobası Mahallesi 
102 ada 15, 16, 18, 19 parsellerde Asfalt Plent Tesisi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş;

Komisyon Raporu, Meclis IJyesi Kerim BAŞKAPTAN toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :58 dahil 63 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin
Komisyon Raporları doğrultusunda uygunluğunu oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul 
edilmiştir.
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(14/: Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, 1 Bağımsız kabul oyu 
ile toplam 52 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Böylelikle değerli arkadaşlar gündemimizi
tamamlamış bulunuyoruz. Bende meclisimizi kapatmadan önce önümüzdeki Kurban
Bayramının ailelerinizle birlikte hepinize hayırlar, uğurlar getirmesini gönülden diliyorum. 
Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun. İnşallah birlik ve beraberliğimize en çok 
ihtiyacımız olan bu günlerde Kurban Bayramlarında bugünün manevi idrakini milletçe 
yaşarız. Toplantıyı... Bir şey mi söyleyeceksiniz?

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ ıBaşkanım, grup olarak sizden bir ricamız var. Bu
devam meclislerinin bu kadar fazla gündem maddesiyle olamaması konusunda...

geldi.

BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN

:Bu bir ay aradan dolayı oldu.
:Ricamız var. Tamam bu...
:Bir aylık aradan dolayı böyle oldu.
:34 tane madde Plan Bütçe Komisyonundan

:Ama işte bu bir aylık aradan dolayı Meclis... 
:Rica ediyoruz Başkanım.
:Evet, ne zaman?

Ekim.,
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. R.SAMİ :5’iyle 9 ’u arası sayın Başkanım efendim.

BAŞKAN :5’iyle 9’u, Ekim...
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. R.SAMİ:Evet Başkanım. 5’inde başlıyor 2. hafta 9’unda 

bitiyor. Cuma günü...
BAŞKAN :9’u yapalım mı arkadaşlar? 9’unda bende bir şey

gözüküyor. 9’u yapalım. Ama ilçeler meclis koyuyorlar ya. Onun için, yapamıyorlar. 
Arkadaşlar 9 Ekim Cuma günü saat 14:00 herhalde biraz da günler kayıyor artık. 14:30 yerine 
14:00 diyelim. 9 Ekim Cuma günü saat 14:00’te yeniden toplanmak üzere meclisi 
kapatıyorum. Meclisimizin aldığı kararların hayırlı ve uğurlu olmasını gönülden temenni 
ediyorum. Cümleten iyi bayramlar.

Menderes TÜREL 
Büyükşehir Belediye Başkanı

Halil OZTURK 
Divan Kâtibi
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