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Meclis Başkanı 
Divan Kâtibi 
Divan Kâtibi

:Menderes TÜREL 
:Halil ÖZTÜRK 
: Muhammet URAL

GÜNDEMİN 1. MADDESİ

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Katılım tutanağını tespit edebilmek için önce 1 
sonra okey tuşuna basmanızı arz ederim.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Dışarıdaki arkadaşları bir içeri çağıralım d a ...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet. 2015 Yılının tüm dünya insanlığına, 

Ülkemize ve Meclisimize barış, mutluluk, huzur, başarı ve sağlık dolu günler getirmesini 
temenni ediyorum ve katılım tutanağını tespit edebilmek içinde önce 1 sonra okey tuşuna 
basmanızı arz ediyorum efendim. (mikrofonsuz konuşmalar...) Katılımı tespit edebilmek için 
önce 1 sonra okey tuşuna basılmasını arz ederim. Meclis Toplantısının açılışı için yeterli 
çoğunluğumuz vardır efendim, arz ederim. Efendim çoğunluğumuz var Meclisi açabiliriz.

AK Parti Meclis Üyeleri; Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil 
ŞAHİN, Halil KOCAER, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, 
Mehmet ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, 
Mehmet BAŞARAN, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa 
Erkan ERSOY, Cenk Halil BAY AZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan 
ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan 
AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Haşan Ali 
IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal 
SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, 
Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan 
MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Kaan Osman 
SARIOĞLU’nun CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, 
Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erol 
ÖZKARABEKİR, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun 
Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi 
BEŞİKTAŞ, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, Sami ALTON, 
İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal ÇAVUŞOGLU'nun MHP Meclis Üyeleri; 
Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni 
ASİLTÜRK, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Selçuk 
SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ahmet YAŞAR, Emin 
ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR,

Ahmet ÇAM, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in ve Bağımsız Meclis 
Üyesi Mehmet SALUR'un hazır oldukları,
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AK Parti Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, Adil ÇELÎK, Can KASAPOĞLU, Fırat 
DEMİRCİ'nin CHP Meclis Üyesi; Turgay GENÇ, Halil ARIKAN'ın MHP Meclis Üyesi; 
Mustafa GÜL'ün hazır bulunmadığı anlaşıldı.

(08.01.2015 tarihli olağan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı ’na katılımı 
tespit etmek için yapılan oylamada 78 Meclis Üyesi oy kullanmış olup sonradan toplantıya 
katılanlarla beraber toplam 96 Meclis Üyesinin Meclis Toplantısına katıldığı tespit 
edilmiştir.)

B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet, Başkanlarım. Çok değerli Meclis Üyesi 
arkadaşlarım. Çok değerli Bürokrat arkadaşlarım. Basınımızın değerli mensupları 2015 
Yılının ilk Meclisi olan Ocak ayı Meclisine hoş geldiniz. Herkesi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Yeterli katılımın olması nedeniyle oturumu açıyorum. Gündemin 1. Maddesi 
yoklama tamamlandığına göre..

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ rEfendim 11. Maddeye göre önergelerimiz var. 
Ben onları..

B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Buyurunuz, buyurunuz. Buyurunuz.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Arz edeceğim.

11. Maddeye Göre Eklenen Önerge 1

BAŞKANLIK MAKAMINA; “İlgi: a) Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge 
Müdürlüğünün 14.10.2014 tarihli ve 174430 sayılı yazısı
b) Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğün 30.10.2014 tarihli ve 183187 sayılı 
yazısı
c) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 11.12.2014 tarihli ve 42347 sayılı yazısı.

Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarihli ve 399 sayılı Kararı uyarınca, Maliye 
Hâzinesinden Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğe tahsisli iken, ilgi (a) yazı 
ile Belediyemize tahsisine muvafakat verilen ve ilgi (c) yazı ile Belediyemize hizmetin 
süresince kesin tahsisi yapılan, İlimiz Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi 102 ada 16 parsel 
nolu taşınmaz ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğüne ait iken, 
ilgi (b) yazı ile Belediyemize kullanım hakkı verilen 102 ada 15 parsel nolu taşınmazlar 
üzerindeki Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait yapıların Belediyemize bırakılması 
karşılığında; mülkiyeti Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait Hacıobası 102 ada 20 parsel 
nolu taşınmaza Belediyemizce 200m2’ lik prefabrik bina yapılmasına ilişkin 07.01.2015 
tarihinde protokol tanzim edilmiştir.

Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre protokol hakkında Büyükşehir 
Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim.” Emlak ve İstimlâk Dairesi 
Başkanlığının 07.01.2015 tarihli ve 21 sayılı yazısı.”

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :11. Maddeye göre Gündeme ekliyoruz Efendim. 
Uygunsa.

B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Uygundur. Ekleyelim.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :11. Maddeye göre bir önergemiz daha var 

Efendim.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Buyurunuz. Buyurunuz.
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11. Maddeye Göre Eklenen Önerge 2

BAŞKANLIK MAKAMINA; “İlgi: ANET Antalya Et Süt Gıda Tarım Canlı Hayvan 
Veterinerlik İnşaat Taahhüt Temizlik Özel eğitim Çiçek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 
05.01.2015 tarih ve 472 sayılı yazısı ve ekli 25.12.2014 tarih ve 052 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı.

Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANET Antalya Et Süt Gıda Tarım Canlı Hayvan 
Veterinerlik İnşaat Taahhüt Temizlik Özel eğitim Çiçek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ilgi 
yazıya ekli 25.12.2014 tarih ve 052 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, şirket sermayesini
9.100.000,00 (dokuzmilyonyüzbin) TL’den 4.400.000,00 (dörtmilyondörtyüzbin) TL 
arttırılarak 13.500.000,00 (onüçmilyonbeşyüzbin)TL’ye çıkarılmasını ve Belediyemizin söz 
konusu sermaye artışına katılıp katılmayacağının bildirilmesini talep etmektedir.

Sermaye artırımı talebinde bulunan hissedarı bulunduğumuz ANET Antalya Et Süt 
Gıda Tarım Canlı Hayvan Veterinerlik İnşaat Taahhüt Temizlik Özel eğitim Çiçek Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin söz konusu sermaye artırımını yaptığı takdirde, Belediyemizin bu 
artırım ile ilgili iştirakine isabet eden: 4.292.780,00
(dörtmilyonikiyüzdoksanikibinyediyüzseksen) TL ’ dir.

Belediyemizin ortaklık oranını (%97,5632’yi) korumak sureti ile sermaye artırımına 
katılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 
18.maddesinin (i) bendi gereği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sermaye artışına karar 
vermesi gerekmektedir.

Konunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim” Kaynak 
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.01.2015 tarihli ve 6 sayılı yazısı.”

B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :11. Maddeye göre eklenmesi Efendim.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet. Önergenin, bir önergemiz var bu 

önergenin kabulü hususunu..
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim, bu 11. Maddeye göreydi, bunu da 

eklediysek..
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:l 1. Maddeye göre...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Bir tane de normal önergemiz var, onu da sonra 

okuyacağım.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Tamam o zaman...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Pardon iki tane oldu Efendim.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut K 0CA G Ö Z:0 zaman 11. Maddeye göre okunan 

önergeleri kabul ediyoruz. Gündeme ekliyoruz bunları.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet Efendim.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Diğerini rica edelim.

Önerge 3

BAŞKANLIK MAKAMINA; Antalya Büyükşehir Belediyesinin 08.01.2015 tarihli 
Meclis gündeminin 61 ve 84. maddelerinin meclis gündeminden çıkartılması hususunu arz 
ederiz.” deyimli Meclis üyesi Bahattin BAYRAKTAR ve Muhammet URAL imzalı önerge.
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Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Oylanması hususunu önergenin.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet. Önergenin kabulü hususunu oylarınıza 

arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler l ’e ...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :61. Ve 84. Maddeler çıkartılması hususu 

efendim.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet, yalnız Gündem maddelerinin 

numaralarını değiştirmiyoruz. Evet, değiştirmeden çıkartıyoruz.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Kabul edildi efendim, 2. Önerge.

Önerge 4

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Batı Antalya Çevreyolu’nun Konyaaltı Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kalan kısmına yönelik hazırlanan ve 07.05.2014 gün ve 53 sayılı Konyaaltı 
Belediye Meclisi ve 12.08.2014 gün ve 417 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi karan 
ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 2 adet 
itirazda bulunulmuştur.

Bahse konu itirazlar Konyaaltı Belediye Meclisince görüşülerek red edilmiş olup, 
konunun görüşülmek üzere Meclis gündemine alınmasını arz ederiz.” deyimli Meclis Üyesi 
Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR ve Muhittin BÖCEK imzalı Önerge.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Arz ederim. Oylanması hususunu arz ederim 
efendim.

B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet önerge...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet, Gündemin 2. Maddesi Efendim. Belediye 

Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 16.12.2014 tarihleri arasında meclislerinde aldığı kararlara ait 
karar özetlerinin okunması hususu efendim. Gündemin 2. Maddesine geldik.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkamm. Gündeme geçmeden bir söz
almak istiyorum.

B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet arkadaşlar, şimdi normalde şimdi 
temayül Gündemin 2. Maddesine geçmeden Grup Sözcülerine Gündem dışı söz verilir ama 
takdir edersiniz bugün Sayın Belediye Başkanımız Menderes Bey biraz sonra katılacaklar 
kendileri, o buradayken söylemek daha faydalı olur, o yüzden Gündem dışı sözü kendileri 
gelince size verecektir. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz Efendim.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim. Karar, Gündemin 2. Maddesindeyiz.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Karar özetlerinin okunması Efendim, 

okunmasını..
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Saym Başkanım okunmuş olarak kabul

edilmesini öneriyorum.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Evet, okunmuş olarak CHP Grubunun 

Sözcüsü..
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, CHP Grubu

olarak biz de okunmuş olarak kabul ediyoruz.
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B.Şehir Bld. Bşk. Y. Mesut KOCAGÖZ:Evet, teşekkür ediyorum.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Buyurunuz.
Üye Selçuk SENİRLÎ : Okunmuş olarak kabul edilmesi uygundur.
Üye M.Reşat OKTAY :Sayın Başkanım.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Buyurunuz.
Üye M.Reşat OKTAY :Ben karar özetlerinin okunmasını talep

ediyorum.
B.Şehir Bld. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ:Okuyacağız o zaman. Buyurunuz Efendim, 

okuyunuz.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Tamam efendim, okuyorum. 

unmaya başlandı...)

Mesup KOC AGOZ 
B.Şehir Belediye Başkanı V.

BAŞKAN

Halil O 
Diva

RK Muhammet URAL 
Divan Katibi

:Evet, Ruhiye Hanım, teşekkür ederiz. Sağolun.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Ben teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN :Çok kıymetli Meclis Üyeleri, Değerli Belediye

Başkanlarımız öncelikle geç kaldığım için özür dilerim. Kusura bakmayın, Ankara’da dün 
gece saat iki de biten bir toplantıya Bakanlarımız ve Müsteşarlarımızla katılıp, bugün sabah 
da ancak yetişebildim. Dolayısıyla hava durumu da, hava şartları da malumunuz. Ayağımızın 
tozuyla gelir gelmez Meclisimize intikal ettik, zannediyorum Gündemimizin 2. 
Maddesindeyiz.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet efendim. Karar özetlerinin okunması 
istendi..

BAŞKAN :Evet.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim, onu okuyordum.
BAŞKAN :Peki, okumaya gerek yok.
Üye M.Reşat OKTAY :Neden Başkanım gerek yok?
BAŞKAN : Çünkü kanunda ve Yönetmelikte gayet açık,

okunmasıyla ilgili herhangi bir zaruret söz konusu değil.
Üye M.Reşat OKTAY :Sayın Başkan.
BAŞKAN :Müsaade edin, ben anlatayım siz sonra ne

istiyorsanız söyleyin. Okunmasına yönelik Yönetmelikte, Kanunda bir cümle bulursanız bana 
getirin okutayım. Şunu söylüyor Yönetmelik:

Üye M.Reşat OKTAY :Ne diyor?
BAŞKAN :Meclis çalışmalarıyla ilgili birleşime ilişkin karar

tutanakları bir sonraki birleşimden önce Üyelere dağıtılır diyor. Bütün hüküm budur. İtirazı 
halinde de itirazlar dile getirilir, gerekli düzeltmeler yapılır deniliyor eğer bir yanlışlık var ise. 
5216 da ise bununla ilgili hiçbir hüküm yok. Dolayısıyla diğer bir Büyükşehir Meclisleriyle 
de yapmış olduğumuz tetkiklerde bunların okutulmadığı gayet açık ve net.

S
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Bizde teamül olmuş okutuyorduk ama bunun kötü niyetli kullanılması hususu açıkça 
söz konusu olursa bu Meclisin lüzumsuz yere vaktini almaya hiçbir şekilde müsaade etmem.

Zamana karşı yarışıyoruz. Vaktimiz kıymetli, Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şahsi kaprislerle kaybedilecek bir 
saniyeye bile tahammülü yoktur.

İşimiz yoğun, çalışacağız, yola devam, Gündeme devam. Ben Gündemimizin eğer siz 
de bir bana hüküm getirin Yönetmelik veya Kanundan okunması zaruri diye okutacağım. 
Buyurun.

Üye M.Reşat OKTAY : Sayın Başkanım. Meclise kendi iradenizle değil
de, millet iradesiyle yönetmeye alışsanız iyi olacak bu bir. İkincisi burada bir Gündem
maddesi var, bu Gündem Maddesini isterseniz ben okuyayım. Diyorsunuz ki Gündemin 2. 
Maddesi karar özetlerinin okunması diye koymuşsunuz. Bu Gündeme ben koymadım Sayın 
Başkan bunu, siz koydunuz.

BAŞKAN :Evet.
Üye M.Reşat OKTAY :Karar özetlerinin okunması diyorsunuz.

Sonucunda da oylatıyorsunuz. Neden bu karar özetlerine bir itirazın vuku bulup bulmamasıyla 
alakalıdır. Karar özetlerini okutmamanız sizin kendi yorumunuzdur. Biraz evvel ki 
yorumunuz tamamen kendi şahsi, Yasa ve Yönetmelikleri yorumlayarak yapmış olduğunuz 
bir yorumdur. Meclis Gündemi burada açık ve alenidir, nettir. Meclis, Belediye Meclisimizin
12.12.2014 ve 16.12.2014 Tarihlerinde aldığı kararlara ait karar özetlerinin okunmasıdır. Adı 
üzerinde okunmasıdır. Doğal olarak bunu okutmak zorundasınız Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Evet. Evet.
Üye M.Reşat OKTAY :Siz bir Gündem Maddesi burada okunuyor diğer

bir Gündem Maddesini de okutmuyorum diyebilirsiniz bir müddet sonra, okunması diyor. Bu 
Gündem Maddesi okunmak zorundadır Sayın Başkan. Okunduktan sonra da bu karar 
özetlerindeki maddi hatalara karşı itirazları görüşüp oylatmak zorundasınız Sayın Başkan.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum.
Üye M.Reşat OKTAY :Bunun ikinci gerekçesini de söyleyeyim.
BAŞKAN :Bütün konuşacaklarınızı konuşun bir daha söz

vermeyeceğim çünkü bu konuyla ilgili.
Üye M.Reşat OKTAY :Tamam Sayın Başkamm. Karar özetlerinde..
(mikrofonsuz konuşmalar)
Üye Süleyman TOPÇU :Yav okunsun dedin sen kendin dışarı çıktın.

Okunsun dedi abi, sen kendin dışarı çıktın.
BAŞKAN :Buyurun, buyurun, Reşat Bey buyurun,

buyurun...
Üye Ümit UYSAL ıMüdahale etmeyin, müdahale etmeyin, Meclisin

huzurunu bozmayın.
Üye M.Reşat OKTAY :Saym Başkanım.
Üye Ümit UYSAL :Topçu otur yerine!
Üye M.Reşat OKTAY :Bakm, Sayın Başkanım.
Üye Ümit UY SAL : Otur yerine.
BAŞKAN :Arkadaşlar! Süleyman Bey, Süleyman Bey.
Üye M.Reşat OKTAY :Ben Belediye Başkanına ithafen konuşuyorum.
BAŞKAN : Süleyman Bey.
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Üye M.Reşat OKTAY 
bunu yapıyorsunuz.

(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)

Üye Süleyman TOPÇU 
BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Şükrü SÖZEN 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN 
Üye M.Reşat OKTAY 
(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.) 
BAŞKAN
(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.) 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
Üye M.Reşat OKTAY 

Ben buradayım. Hiç çıkmadım.
Üye Şükrü SÖZEN 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
Üye Şükrü SÖZEN 
Üye M.Reşat OKTAY 

Başkamna konuşuyorum.
Üye Şükrü SÖZEN 
Üye M.Reşat OKTAY 

öğrenin...
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN

Süleyman Bey size de aynı ikazda bulunuyorum.

:Ben sana ithafen konuşmuyorum. Burada sürekli

: İşimiz var gücümüz var.
:Süleyman Bey!
:Saym Başkanım.
:Meclisi...
:Arkadaşlar.
:Sayın Başkanım.
:Değerli Arkadaşlar.
:Beş gün...
:Değerli Arkadaşlar.
:Sayın Başkanım.
:Beş gün görev yapacak yok böyle bir şey.

: Değerli Arkadaşlar.

:Süleyman B ey... Bahattin...
: Sallama...

.•Sallama, görüntüler burada. Görüntüler burada...

: Sayın Başkanım.
:Evet, lütfen değerli Arkadaşlar.
:Meclis Başkan Vekili burada.
: Sayın Başkamm. Bir cümle söyleyebilir miyim? 
:Ben buradayım. Boşa konuşma. Ben Belediye

: Sayın Başkamm. 
:Mecliste Başkana karşı konuşulur. Bunu

:Hatibe söz vermiştim. Bitirsin. 
:Bunu öğrenin.. Sayın Başkan. 
:Reşat Bey, lütfen karşılıklı konuşmayalım.

Uye M.Reşat OKTAY 
başka sözcüsü..

BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 

konuşuyorum.
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY

:Saym Başkan Grubunuzun bir sözcüsü., bir

Ama bir dakika Ben...
Geçen dönemde yaptı bunu...
Bakın. Bu, bu Meclisin...
Ben size hitaben, Başkanlık Makamına hitaben

:Buyurun Efendim, söz sizde buyurun.
:Bu müdahaleleri de lütfen engelleyin.
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BAŞKAN :Buyurun, Ben engellemeye çalışıyorum
gördüğünüz gibi.

Üye M.Reşat OKTAY : Sayın Başkanım. Bakınız bu karar özetlerinde
Divan Katiplerinin imzası var ama Meclis Başkanmın imzası yok birincisi bu. Yani Meclis
Gündemine getirilen karar özetlerinde Divanın iki Üyesinin imzası var ama Meclis 
Başkanının imzası yok bu bir. İkincisi karar özetlerinde hangi Meclis Üyesinin Mecliste ne oy 
kullandığı belli değil. Ben şahsım adına bu Meclislerde o kararlarda ne oy kullandığımı 
resmen öğrenmek istiyorum. Görmek istiyorum.

Bu bakımdan bu karar özetlerinin okunması ve bu kararlarda hangi Meclis Üyesinin ne 
karar verdiğini, kimlerin Meclis Toplantılarına katıldığını ben görmek istiyorum. Çünkü ben 
bunun sonucunda bu karar özetlerinin sonucunda belirli konularda uygun gördüğüm konuları 
öncelikle yargıya götüreceğim. Daha sonra İçişleri Bakanlığına şikayet edeceğim. Doğal 
olarak şikayet ettiğim konuların pek çoğu İlçe Belediyelerinden gelecek 1/1000 uygulama
imar planlarıyla ilgili onamalarla alakalıdır. Çünkü bununla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından
sorgulanan benim. Siz değilsiniz. Bi müddet sonra sap da dönecek keser de dönecek. Bunun 
hesabı da dönecek. Herkes hesabını ona göre yapacak, burada ne oy kullandığını veya 
kullanmadığını belgelememiz gerekiyor. Belgelemek gerekiyor. Daha sonra bunlara 
ulaşamıyoruz, Sayın Başkan. Bu bakımdan bu karar özetleri Gündem de vardır. Okunmak 
zorundadır. Eğer okutmazsanız...

BAŞKAN :Peki.
Üye M.Reşat OKTAY :Ben bunu da hukuka götüreceğim Sayın Başkan

ve görevinize, görevinizle ilgili de suç duyurusunda bulunacağım.
BAŞKAN İstediğiniz yere gidebilirsiniz...
Üye M.Reşat OKTAY :Gideceğim tabi...
BAŞKAN istediğiniz suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Bunlar hepsi sizin takdirinizdir. Ben bu Meclisi kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde 
yönetmelikle mükellefim. Bana karar özetlerinin okunmasıyla ilgili yönetmelikte veya 
kanunda zaruridir...

Üye M.Reşat OKTAY :Karar tutanaklarından bahsetmiyorum Başkanım.
BAŞKAN :...diye...
Üye M.Reşat OKTAY :...bahsetmiyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Müsaade edin.
Üye M.Reşat OKTAY :Karar özetlerinden bahsediyoruz.
BAŞKAN :Bakın ben sizi kesmedim. Keserseniz o zaman

Meclisin adabını sağlamak zorunda beni bırakmayın. Dolayısıyla ben sizi kesmeden dinledim. 
Sizde beni dinlemek zorundasınız. Dolayısıyla burada karar özetlerinin okunması yönünde ne 
yönetmelikte ne kanunda bir düzenleme söz konusu değildir. Bu düzenlemeye yönelik bir 
cümle getirirseniz ben tabi ki okuturum. Ama biz bu konuyla ilgili incelemelerimizi hukuken 
yaptık. Diğer Büyükşehirlerdeki arkadaşlarımızla da görüştük. Oralarda bu karar özetlerinin 
okunması gibi bir durum söz konusu değil. Biz de teamül diye okutuyorduk bugüne kadar 
bunun kötü niyetli kullanımı hususunda da yasa ve yönetmelikleri uygulamak suretiyle 
gereken müdahaleyi bulunur, bu Meclise bir saniye bile vakit israfı yaptırmam. Ben bu 
Meclisin en hızlı, en verimli şekilde çalışması yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde 
çalışmasından zira sorumluyum. Dolayısıyla karar özetlerinin okunması gibi bir zaruret 
yoktur.
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Gündemimize henüz başlamadığımız için Gündemin 2. Maddesini kararların Belediye 
Meclisinin 12.12.2014 ve 16.12.2014 tarihlerinde aldığı kararların - ne diyor? - ve karar 
özetlerinin kabulü olarak değiştirilmesini öncelikle oylarınıza arz edeceğim. Gündemde bu 
değişiklik yapıldığı takdirde...

{Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)

BAŞKAN :... okunmasına yönelik bundan sonrada bi hüküm
artık Meclislerimizde koymayız. Çünkü bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Meclisin vaktini
kişisel kaprislerle gasp etmektir. Ben buna müsaade etmem sizde istediğiniz yere gidersiniz. 
Müracaat edersiniz. Biz buralara beyaz kefenlerimizi giyerek geldik diye boşa konuşmuyoruz.

Üye M.Reşat OKTAY :Biz kırmızı kefen giyerek geldik Başkan.
BAŞKAN :Ufacık bir, ufacık bir ifade verme korkusu olan

arkadaşlarımızın da kimse kusura bakmasın benden ifade istediler diye bu gibi kaprisleri 
yapıp da bu Meclisin zamanını işgal ediyorsa o zaman bu sıralarda oturmaya da hakkı yoktur. 
Ben de senelerce her Mahkemede her soruşturmada gittim. İfadelerimi verdim. Ama görevime 
de en iyi şekilde devam ettim. Allah’a şükürler olsun hepsinden de aklandım. Bunlardan 
korkuyorsanız bu işleri yapmayacaksınız. Ben dolayısıyla gündem değişikliğini oylarınıza arz 
ediyorum.

:Ak Partili Millet Vekillerine..
: Kararların...
: Saygıyla duyr...
:Sayın Başkanım, bir cümle rica etmiştim.

Uye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
Üye Şükrü SÖZEN 

Oylamadan önce... Bir cüm le... 
BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN

:Önce şu gündemi... 
:Peki.

Başkan ’ın Sözlü Önergesi

BAŞKAN :Gündemi bir oylayalım. Değerli arkadaşlar 2.
Maddenin kararların ve karar özetlerinin kabulü hususu.

Üye Faik ÇITAK 
BAŞKAN 

ediyorum.
Üye Faik ÇITAK
BAŞKAN
Üye Faik ÇITAK
{Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
{anlaşılmayan konuşmalar mevcut.) 
BAŞKAN

:Başkanım. 
: Şeklinde değiştirilmesini oylarınıza arz

:Başkanım.
:Kabul edenler..
: Sayın Başkanım.

: 1 nolu tuşa bassınlar. Bunu oylayalım.

:Ben Meclis Başkanı olarak oylarınıza arz ettim.
Teklif benden geliyor. Siz oylarınızı istediğiniz gibi kullanın.

Uye Faik ÇITAK
BAŞKAN
Üye Faik ÇITAK
BAŞKAN
Üye Faik ÇITAK

:Başkamm.
:Buyurun Arkadaşlar. 
:Başkanım.
: 1. Madde 
: Sayın Başkamm.
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BAŞKAN :Evet. Oylamaya geçtik.
Üye Faik ÇITAK : Sayın Başkanım. Oylamaya geçmeden önce bir

şeyler söylemek istiyorum. Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Evet Arkadaşlar.
Üye Faik ÇITAK :Sayın Başkanım.
BAŞKAN : Oylama bitsin söz vereceğim.
Üye Faik ÇITAK :Efendim oylamadan önce konuşmak istiyorum.

Çünkü oylamayla ilgili, şimdi sizden önceki Sayın Başkan Vekilimiz Gündemi açtı. 
Gündemin 1. Maddesi yapıldı. 2. Maddesine geçildi. 2. Maddesine ilişkin bir karar verildi.

BAŞKAN :Evet.
Üye Faik ÇITAK :Bu yaptığınız hukuki değil Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Tamam, istediğiniz yere müracaat edersiniz

sorun yok. Ben oylarınıza arz ettim.
Üye Faik ÇITAK :Şimdi.
BAŞKAN :Buyurunuz değerli arkadaşlar.
(imikrofonsuz konuşmalar)
BAŞKAN :Kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa bassın.

Etmeyenler karar gündem değişikliğini 2 nolu tuşa bassın. Evet, oylama yapmayan yok ise oy 
çokluğu ile gündem değişikliği kabul edilmiştir. Ben 2. Madde de...

(Gündem değişikliği oylaması: Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 1 kabul oy, 9 ret; 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)

Üye Şükrü SÖZEN :Saym Başkan.
BAŞKAN :Kararların ve karar özetlerinin kabulünü

oylamadan önce gruplara da söz vereceğim. Grup sözcüsü arkadaşlarımıza öncelikle buyurun 
Bahattin Bey.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, çok değerli Meclis Üyesi
arkadaşlarım. Şahsım ve grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 2015 
yılının ülkemize, milletimize, Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. CHP’nin eski Grup 
Sözcüsü Songül Hanım’a bugüne kadar beraber çalıştık, teşekkür ediyoruz. Yeni Grup 
Sözcümüz Ruhi BEŞİKTAŞ’a da hayırlı olsun diyoruz, yola devam ediyoruz. Değerli 
Arkadaşlar biraz önce işte şahit olduğumuz ve Meclisin gereksiz yere zamanını alan süreci 
hep beraber izledik. Burada maksat ne yani ona bakmak lazım. Burada ne yapılmak isteniyor? 
Bu yapılan hareketle bu millete ya da bu memlekete bir fayda sağlandığını iddia eden biri 
varsa onu çıksın söylesin. Burada okunmasını isteyen arkadaşlar, Grup kararma rağmen 
okunmasını isteyen arkadaşımız kendisi bile okunanı dinlememe gibi bir nezaketsizlik 
gösterdi bence. Çünkü orada bunu okunuyor ama kendisi dışarılarda ve bir yerlerde 
konuşuyor. Dolayısıyla hem kendisinin vakti zayi oluyor hem de buradaki bütün Meclis 
Üyelerimizin vakti zayi oluyor.

Üye M.Reşat OKTAY :Saym Başkan cevap hakkım var.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar biz burada,

bu millete hizmet üretmek istiyoruz. Laf üretmek değil ya da şov yapmak istemiyoruz. 
Dolayısıyla biz bu kararla ilgili verdiğiniz, aldığınız inisiyatiften ve kanunlara da uygun da 
hareket ettiğinizden dolayı hem Grubumuz adına hem de şahsım adma Sayın Başkanım size 
teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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BAŞKAN :Evet, CHP Grubu.
Üye M.Reşat OKTAY :Saym Başkanım AKP Grup Sözcüsü..
BAŞKAN :Önce grup sözcüsü... Bir saniye müsaade edin.

Müsaade edin, sabredin, önce kendi grup sözcünüze bir saygınız olsun. Buyurun.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Saym Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Cumhuriyet

Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2015 Yılının 
sizlere, ailenize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 2015 Yılı Türkiye’miz ve 
Antalya’mız için umutlu, mutlu, başarılı olur inşallah.

BAŞKAN inşallah.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Bu arada Sah günü İstanbul da bir terör
saldırısında hayatını kaybeden Şehit Polis Memurumuz Kenan KUMAŞ’a Allah’tan rahmet 
diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Ayrıca bu saldırıda yaralanan Polis Memurumuz 
Taner ŞENEL’e de buradan Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Sayın Meclis Üyeleri, biraz 
önceki tutanakların okunması sırasında gördüğünüz gibi elimizde olan belgelerde sadece 
Divan Kâtiplerinin inızası bulunmaktadır. Meclis Başkanımızm imzası bulunmamaktadır. Bu 
yasa hükmüne açıktır. Artı mahkemeye yarın bir konuda gidildiği zaman şahsımızla ilgili 
olarak burada kimlerin evet veya hayır oyu verdiği alenen belli değildir. Bunlardan dolayı bu 
şekilde gelirse bu kararlar, bundan sonra bunlara ret oyu vereceğiz grup olarak. Bunların 
kayıta geçmesini istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN :MHP Grubu herhalde söz istemiyor. İstiyor mu?
Buyurun Selçuk Bey.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri, 2015
yılının Antalya’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. 2015 yılında Meclis Üyesi 
Arkadaşlarımıza ve siyasetçilerimize daha saygılı, daha nezaketli, daha birbirimizi anlayışlı 
bir yıl olmasını diliyorum. Yani zaten Meclise başladığımız günden bugüne bir takım 
çalkantılar yaşadık. Bunlardan hepimizin ders çıkararak Antalya’nın menfaatlerine daha 
uygun şekilde çalışırsak daha iyi olacağı kanaatindeyim. 2015 yılının hepimize hayırlı 
olmasını diliyoruz Efendim.

BAŞKAN : Şükrü Bey Buyurun.
ÜYE ŞÜKRÜ SÖZEN :Sayın Başkanım, kıymetli Meclis Üyelerim, her

zaman ifade etiğimiz bir şey Meclis adabı, Meclis nezaketi, birbirimize saygı. Az önce bir 
duyduğum bir şey, diliyorum ki yanlış duydum. Hepsi kayıtlarda var, bir Belediye 
Başkanımızm Meclis Üyesi Arkadaşımıza müdahalesine "lan" diye başladığım duydum. 
Esefle kınıyorum. Bu Meclis adabına kesinlikle yakışmıyor. Böyle şeyleri tekrar duymakta 
istemiyoruz. Yaşamakta istemiyoruz. Herkes tepkisini koyabilir; ama adap çerçevesinde. 
Belediye Başkanı olmuş bir arkadaşımız, bölgesinde temsil noktasına gelmiş bir arkadaşımız 
Antalya Meclisinde "lan" diye kimse kimseye hitap edemez. Bunu öğrenmesi lazımdı bugüne 
kadar. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Kayıtlarda bakarız söylenip söylenilmediği
hususuna ona göre de gerekli ikazda bulunuruz. Muhittin Bey buyurun.

Üye Muhittin BÖCEK : Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım. Öncelikle 2015 yılının Antalya’mıza, ülkemize, tüm insanlığa güzellikler, 
başarı getirmesini diliyorum.
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Şimdi, Sayın Başkamm siz olmadan Başkan Vekili arkadaşınız Meclisi açtı ve 
Gruplara sordu. Dedi ki, karar özetlerinin okundu kabul edilmesini AK Parti Grubu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak okundu kabul 
edilmesini dedi. Ancak Reşat arkadaşımız okunmasını istiyorum dedi. Siz bugüne kadar 
Meclis Başkanlığınız sırasında hep Gruplara soruyordunuz.

Biliyorsunuz bir kişi okunmasını isterse okumak mecburiyetindeyiz diyen sizdiniz. 
Şimdi bu konularla ilgili tabi ki herkesin vakti kıymetlidir. Ben o konularla ilgili saygı 
duyuyorum arkadaşlarıma, Meclisimize. Ancak Meclis başlamış, Meclis Başkan Vekiliniz 
Gündemin İkincisine geçmiş, bu saatten sonra siz geldiniz, hoş geldiniz. Yorulmuşsunuz da, 
gece geldiğinizi de belittiniz. Ancak bu doğru olmadı Sayın Başkanım. Bu Meclis, yani siz 
Meclisi, Meclis Başkan Vekiliniz yönetti. 1. Gündem Maddesi yoklama, 2.’si açıldı ve sizin 
adınıza arkadaşım orda Meclisi başlattı. Bitmek üzereydi zaten hiç gerek yoktu bunlara. 
Meclislerde Meclis Üyesi Arkadaşlarımız nereye oy verdiğini gerçekten bununla ilgili bir 
sıkıntı var.

Ayrıca sizleri ziyaret edip bunları da konuşmak istiyoruz. Yani zaman zaman Batı 
Çevre yolunda bir tanesinde ben oy kullanmadığım çıktı. Ben sizi dışarı çıktı diye eleştiren 
birisiyim. Yani dedim ki bu kadar önemli bir konuda destek olan Başkammız olarak niye 
dışarı çıktı dedim. Arkadaşlar burada falan dedi. Oy kullanılmadığım gibi buna benzer 
elektronik bir arıza olabilir. Cihazlarda problem olabilir. Bunlara bakılabilir. Ama bu karar 
özetlerini siz Gündeme aldı iseniz, bir tek kişi arkadaşımız da bununla ilgili hani siyaseten 
bunların yapılması doğru olmaz. Bundan sonra belki tekrarı olmaz ancak bazı konularda da bu 
yasa yönetmeliğe dikkat etmek lazım Sayın Başkanım, diye uyarmak istedim.

BAŞKAN Teşekkür ediyorum.
Üye Muhittin BÖCEK :Teşekkür ederim.
BAŞKAN :Sayın Başkan zaten bunun içinde yönetmelik

gayet açık bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapmış. Diyor ki, birleşime ilişkin karar 
tutanakları bir sonraki birleşimden önce Üyelere dağıtılır. Dağıttık mı? Dağıttık. Arkasından 
da şunu söylüyor. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alman kararlara ilişkin, 
dağıtıyoruz, herkes okuyor ya bunları, herkes okumadan gelmemesi lazım. Dolayısıyla 
kararlara ilişkin tutanakta, maddi hata, az önce ifade ettiğiniz gibi, maddi hata bulunması 
durumunda hata, Meclis Kararıyla düzeltilerek Başkanlık Divanınca imzalanır. Bu kadar 
basit. Dolayısıyla bunun okunmasıyla ilgili bir zaruret hiçbir yerde böyle bir düzenleme, 
hüküm söz konusu değil. Maddi hatayla ilgili itirazlar var ise sizin söylediğiniz gibi, onları 
söylersiniz. Olabilir, hatadır, kuldur, herkes hata yapar. Bunu düzeltiriz. Meclis olarak 
onaylarız düzeltmeyi ve bu şekilde Başkanlık Divanınca imzalanmak suretiyle düzeltilmiş 
metinde zabta geçer bu iş bu kadar basittir. Yani bunları çok fazla uzatıp da bu kadar 
Meclisimizi zaman israfına yönlendirmenin açıkçası çok doğru olmadığını...

Üye Muhittin BÖCEK :Başkamm o konuda hem fıkirim.
BAŞKAN :Düşünüyorum. Neyse...
Üye Muhittin BÖCEK :Biz aynı düşünüyorum. Hiçbir yanlış bir şey

düşünmüyorum ancak gelecek Mecliste yapsamz buna aynen katılırım. Ancak şu anda Meclis 
başlamıştı.

BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK

Meclisin selameti. 
Okun...
Bakınız.
Yapmayın.
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BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 

konuşmalarınızda bir kişi... 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN

:Sizde Meclis Başkamsınız.
:Sayın Başkanım. Bunları siz bilirsiniz. 
:Şimdi bak...
:Bugüne kadar bak, kayıtlarda çıkartın hep

: Tamam.
:İsterse okutmak mecburiyetindeyim diyen...
:Evet.
:Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım...
:Ben de...
:Sizdiniz.
:Ben de bugüne kadar böyle kötü bir niyetle

karşılaşmadığım için bu kadar detaylı incelemedim.
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 

Hatırlatırım.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

olsaydı.
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
BAŞKAN

:Tabi mecbur olduğunuzu söyleyen...
:Dolayısıyla Sizde Meclis Başkamsınız.
:Sizdiniz Sayın Başkanım. Ben onu söyledim.

:Bak.
:Başkanım. Siz... Bir kişi..bir kişi dinlemiş

:Düzeltiriz o Gündemi.
: Gelecek Mecliste düzeltebilirsiniz.
:Şimdi, bakın...
:Ben ona bir şey demiyorum.
: Sizde Meclis Başkamsınız.
:Aynen.
:Belediye Başkanlığının dışında... Meclis 

Başkanımn aym zamanda bir sorumluluğu ve görevi vardır. Bu yasa ve yönetmeliklerde 
açıktır. Meclisin en iyi şekilde en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Dolayısıyla ben bu 
verimliliğinin olmadığını gördüğümde geldikten sonra da buna müdahale etme hakkına yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde sahibim. Müdahale ettim. Olay bundan ibaret.

Üye Muhittin BÖCEK :Dilerim bir sıkıntı olmaz Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Bununla ilgili Reşat Bey yargıya gideceğini

söylüyor. İstediği yere gidebilir. Biz bunların hesabını bu güne kadar verdik. Elli kere daha 
veririz. Bu işlerden de korkacak olsak bu yollara çıkmazdık zaten. Ondan dolayı da evelallah 
abdestimizden de şüphemiz yok. O yüzden de ne gerekiyorsa isteyen istediği yere gider. 
İstediği itirazı yapar. Boyunun ölçüsünü alır. Ondan sonra gelir ister burada oturur. İster 
dışarıda çayım içer. İster kaşe vurur. İster imza atar.

Üye Muhittin BÖCEK :Saym Başkamm.
BAŞKAN :Bunlarm hepsi herkesin kendi şahsi

sorumluluğundadır. Niye sen böyle yapıyorsun deme hakkına da sahip değiliz. Ama bizi 
buraya seçerek göndermiş milletimize burada kararlarımızı ihsas etmek gibi bir 
sorumluluğumuz vardır. Bu millet buraya hepimizi hem kanaatlerini belirtmek hem de 
kanaatleriyle beraber kararlarım ortaya koymak için göndermiştir. Karardan kaçmak için 
değil. Burada karardan kaçmak milletten kaçmaktır. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Son 
cümle..
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Üye Muhittin BÖCEK :Sayın Başkanım. Çok kısa ben bitiriyorum.
Şimdi biz Konyaaltı Meclisimizi dün yaptık. Orda Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partili ve 
M HP’li arkadaşlarımızla biz de okundu kabul ettik. Muratpaşa da aym şeyi yaptı.

BAŞKAN -.Bundan sonra ona gerek yok...
Üye Muhittin BÖCEK :Diğer Belediyelerde...
BAŞKAN :Onu da söyleyeyim.
Üye Muhittin BÖCEK :Ama bu konuyla ilgili...
BAŞKAN :Yarın birisi çıkar sizin...
Üye Muhittin BÖCEK :Gelecek Mecliste de olabilir.
BAŞKAN :Meclisinizde de... Buna gerek yok.
Üye Muhittin BÖCEK rTeşekkür.
BAŞKAN :Tabi, düzeltiyorum şimdi Gündemi zaten.

Gündemi zaten oylara arz ederek düzeltiyorum. Reşat Bey sadece iki dakika... Buyurun.
Üye M.Reşat OKTAY :Sayın Başkanım. Söz istememin birinci sebebi

Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsünün tarafıma yapmış olduğu sataşmadır. Ben 
bu konuyu bir Meclis Üyesi sıfatımla talep ettikten sonra Meclis Salonunu terk etmedim. 
Meclisin Divan bölümündeydim ve Divanla beraber konuyu sürekli müzakere ettim. 
Yanınızdaki Divan Kâtibi arkadaşlarımızda konuya şahittir. Bunu özellikle Adalet ve 
Kalkınma Partisinin Grup Sözcüsüne ve beni dışarıya gitmekle ve beni dinlememekle itham 
eden ve bana da Meclis adabına yakışmayan bir tarzda hitabette bulunan Değerli Meclis Üyesi 
kardeşime ithaf ediyorum bu birincisi. İkincisi siz sürekli makama oturduktan bu tarafa bu 
işin kötü niyetli olduğunu bahisle sürekli tarafıma sataşmada bulunuyorsunuz. Bakın Sayın 
Belediye Başkanım. Sayın Meclis Başkamm. Burada kötü niyet yoktur. Bir önceki Mecliste 
Grup olarak ret vermiş olduğumuz bir karar, itirazımız mukabilinde incelendiğinde Grup 
olarak evet verdik şeklinde kayıtlara geçti ve bu sizin makamınıza intikal ettirildiğinde 
verdiğiniz cevap şuydu. Karar özetlerini oyladıktan sonra şikâyet etme hakkınız yok. Buna 
karar özetleri okunurken şikâyet etmeliydiniz, dile getirmeliydiniz diyen de sizsiniz.

BAŞKAN :Aynı şeyi söylüyorum yine.
Üye M.Reşat OKTAY :Evet. Peki.
BAŞKAN :İtiraz hakkınız var.
Üye M.Reşat OKTAY :Bu karar özetleri okunmazsa...
BAŞKAN :Yönetmelik düzenlenmiş zaten.
Üye M.Reşat OKTAY :Peki, bu karar özetleri... Bir kere şunu

karıştırmayalım. Karar tutanaklarıyla karar özetlerini birbirine karıştırmayalım. Karar 
tutanaklarım okutmuyoruz burada, karar özetlerini okutuyoruz ve Gündeme bu nedenle 
aldınız. Bunu Gündeme alanda sizsiniz. Yazıda da aynen okutulması diyor. Gündem bu 
şekilde söylüyor. Sonra mutat olmayan bir şekilde Gündemin dışına çıkarak Gündemin 
içindeki bir yapıyı bozdunuz ve oylattınız. Bu ayrı bir konudur. Araştırılır, gereği de yapılır. 
Ama bir gerçek var ki millet iradesinden millet iradesinden bahsediyorsunuz. Millet iradesinin 
üzerine herhangi bir vesayetin tesis edilemeyeceğini söylüyorsunuz Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Toparlar mısınız? Süreniz doldu.
Üye M.Reşat OKTAY rTeşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN :Teşekkür ederim.
Üye M.Reşat OKTAY :Size de bu yakışırdı zaten.
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BAŞKAN Teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet, Değerli
arkadaşlar Gündem değişikliğini bir kez daha oylarınıza arz ediyorum. Karar özetlerinin 
kabulü olarak değiştirilmesi yönünde. Kabul edenler 1 nolu tuşa basabilir. Evet, oy 
kullanmayan var mı? Olmadığına göre Gündem değişikliği kabul edilmiştir. Gündemimizle 
ilgili başka değişiklik önerisi...

(Gündem değişikliğinin ikinci oylaması: Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 1 kabul oy, 7 ret; 
Bağımsız 1 kabul oyu; MHP 4 kabul oyu, 1 ret, 1 çekimser oy ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Önergelerimiz bitti Efendim.
BAŞKAN :Onlar görüşüldü.
BAŞKAN :Görüşüldü Efendim.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Kabul edildi. Başkaca bir husus söz konusu

değil.
(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN :Tamam. Tutanaklarımız da hepsi mevcut.

Arkadaşlarımız..

(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)

BAŞKAN :Artık geçti onu oylama esnasında
söyleyecektiniz, oyladık. Dolayısıyla, tutanaklardan isteyebilirsiniz. Tutanaklardan 
isteyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarımız uyarıyorlar, hangi konuda kimin ne oy verdiğiyle ilgili 
bütün tutanaklarımıza, bütün kararlardan sonra bu zapturapt altına alınmaktadır. Tutanağa 
bağlanmaktadır. Dolayısıyla bu konuda en ufak bir muallâk konu söz konusu değildir. Bir 
yanlışlık varsa düzeltilebilinir. Dolayısıyla bunların tutanakta belirtilmediği hususu da hiçbir 
şekilde gerçeği ifade etmemektedir. Dolayısıyla Gündem değişikliğimiz kabul edilmiştir. Ben 
şimdi karar özetlerinin kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul.. Grupların görüşleriyle.

(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)

BAŞKAN :Karar özetlerini kabul etmedik hayır. Aslında
kabul bile buna dair bir düzenleme dahi yok. Onu da söyleyeyim yani. Ben her şeye rağmen
Meclise bunun kabulü hususunu oylatıyorum. Yani sadece itirazlar dile getirilir. İtirazlarla 
ilgili düzeltme yapılır ve Meclisçe oylandıktan sonra Başkanlık Divanınca imza altına 
alınarak karar özetleri kesinleşir diyor yönetmelikte; ama ben her şeye rağmen karar 
özetlerinin kabulünü yine de oylarınıza arz ediyorum. Bununla ilgili bir yasal veya yönetmelik 
gereği düzenleme olmamasına rağmen. Evet, buyurunuz. CHP Grubu.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Saym Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, karar
özetlerinde sadece divan kâtiplerinin oyu, imzası olduğundan, Meclis Başkanının imzası 
olmadığından, ayrıca oy kullanan Belediye Meclis Üyelerinin evet mi, hayır mı dedikleri tam 
belli olmadığından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak hayır diyoruz.

BAŞKAN :MHP Grubu. Arkadaşlar oylama başlamadı
ekranda bir oylama gözüküyor.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım. Biz karar özetlerinin her
Meclisin bitiminde oylama tutanaklarının gruplara verilmesi kaydıyla okundu kabul ediyoruz.
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BAŞKAN :Tamam. Talebi halinde veriyoruz yani hepsini..
Üye Selçuk SENİRLİ :Her yani bu mutat bir hale gelsin. Her Meclis

bitiminde bütün oylama tutanaklarının gruplara verilmesi.
BAŞKAN :Anlaşıldı onu değerlendirelim.
Üye Ümit UYSAL :Başkan söz rica edeceğim bu konuda.
BAŞKAN : Buyurunuz.
Üye Ümit UYSAL :Şimdi, Ağustos ayı Meclisinde bir oylama açıkça

bütün Grup olarak reddetmemize karşın bizim yargıya gitme hakkımızı düşürecek şekilde, 
sıfat yokluğuna neden olacak şekilde, aleni bir şekilde buradan şey çıktı. Bizim bütün grup 
olarak kullandığımız oy sabit olmasına rağmen tutanaklarda farklı bir şey çıktı. Bu nedenle, 
bu nedenle bütün oy ... Bütün Meclislerden sonra oylama sonuçlarının onaylı şekilde Gruplara 
verilmesi gerekmektedir.

BAŞKAN :Evet.
Üye Ümit UYSAL :Yani burada bunu, bunu dahi tartışır durumda

olmayalım. Bunun bir güçlüğü yok.
BAŞKAN :Değerlendireceğiz, tamam.
Üye Ümit UYSAL :Yani bütün maddelerle ilgili bir oylama sonucu

Meclis, Meclis günü ne olur. Meclis bittikten sonra gruplara.
BAŞKAN :Veya karar özetleri dağıtılırken de olabilir bu...
Üye Ümit UYSAL :01abilir, bir aleniyet tespit etsin. B u... Bunda bir

kötülük yok.
BAŞKAN :Peki, anlaşıldı.
Üye Ümit UYSAL :Ağustos Meclisinde yaşadığımız durumu bir

daha yaşamayalım.
BAŞKAN : Anlaşıldı.
Üye Ümit UYSAL rAğustos Meclisinde...
BAŞKAN :Peki.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Mail atabiliriz Efendim. Eğer...
Üye Ümit UYSAL :Efendim, mail aynı işi görmez.
BAŞKAN :Anlaşıldı onu değerlendireceğiz Başkanım.
Üye Ümit UYSAL :Resmi bir onaylı belgeyle, gruplara...
BAŞKAN :Peki.
Üye Ümit UYSAL :Hangi oylamada ne oy kullandığı hangi Üyenin

net bir şekilde her Meclisten sonra verilsin.
BAŞKAN :Peki.
Üye Ümit UYSAL :Ağustos Meclisindeki durumu bir daha

yaşamayalım. Aksi halde milletin iradesi yansımamış oluyor Meclise.
BAŞKAN :Anlaşıldı. Selçuk B ey...
Üye Ümit UYSAL :Yani yüz kızartıcı bir tablo doğuyor Meclisle

ilgili hafif bir durum değil.
Üye Selçuk SENİRLİ :Saym Başkan, daha önceki, biraz önceki

bahsettiğim konuyla ilgili Ümit Bey de aynı konuya değindi. Karar özetlerinin verilmesi 
başka ama şeyde, Meclis bitiminden sonra her Meclisin maddelerle ilgili oylama sonuçlarının 
Gruplara verilmesi bütün tartışmaları ortadan kaldırır.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar karar özetlerinin
kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 1 nolu tuşa bassın. jCabul edilmiştir.
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Tarih
Saat

Karar
No

İçtima
Birleşim
Oturum

Özet

12-12-2014
14:00 642

11
1
1

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli Meclis 
Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte 
toplam 166 maddeden oluşmuştur.

12-12-2014
14:00 643

11
1
1

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli meclis 
gündeminde yer alan: a) EXPO 2016 ANTALYA 
organizasyonu kapsamında, Meydan-Havaalanı-Aksu- 
EXPO 2016 Fuar Alanı arasında yapılması planlanan 
yaklaşık 17.5 km uzunluğundaki Hafif Raylı Sistem hattı 
hakkında, b) Büyükşehir Belediye personelince Kasım 
ayında yapılan yurt dışı ziyaretine ilişkin görevlendirmeler 
hakkında, Meclis Bilgilendirildi.

12-12-2014
14:00 644

11
1
1

5393 sayılı yasanın 18. ve 74. Maddeleri çerçevesinde 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin: Asyalı 94 şehrin üye 
olduğu Asya Belediye Başkanlan Forumu'na (Asian Mayors 
Forum-AMF): Üye olması, Üyelik için Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir Belediye Başkanina 
yetki verilmesi ve Üyelik aidatının düzenli olarak ödenmesi 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 645

11
1
1

5393 sayılı yasanın 18. ve 74. Maddeleri çerçevesinde 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin: Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının (UCLG) 8 bölge 
teşkilatından biri olan, 100’ün üzerinde yerel yönetim, 
ulusal ve uluslararası yerel yönetim kuruluşlarının üye 
olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na 
(United Cities and Local Govemments, Middle East and 
West Asia Section - UCLG-MEWA): Üye olması, Üyelik 
için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir 
Belediye B aşkanina yetki verilmesi ve Üyelik aidatının 
düzenli olarak ödenmesi oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 
1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 646

11
1
1

5393 sayılı yasanın 18. ve 74. Maddeleri çerçevesinde 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin: 18 ülkeden 46 kentin 
üye olduğu Akdeniz Kentler Birliği (Medcities)’ne: Üye 
olması, Üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni 
temsilen Büyükşehir Belediye Başkanina yetki verilmesi ve
Üyelik aidatının düzenli olarak ödenmesi oybirliği ile 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
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Tarih Karar İçtima
ÖzetSaat No Birleşim

Oturum

12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Gazipaşa 
Kahyalar 1/25.000 Çevre Düzeni Planına askı süresi 
içerisinde gelen Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 
yapılan itirazın KABULÜNE diğer 10 adet itirazın 

11 REDDÎNE, Turizm tesis alanlarında yapılaşma koşullarına
647 1 ilişkin itirazlar birlikte değerlendirilerek ifraz sonucu elde

I edilecek minimum parsel büyüklüğünün 5.000m2 olarak 
değiştirilmesi, 5.000m2-10000m2 arası parsellerde 
emsal:0,60, 10000m2 ve üzeri parsellerde emsal:0,80 
verilerek 1/25.000 Çevre Düzeni Planı değiştirilerek 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07A nolu imar
II  paftasında yer alan Cihadiye Mahallesi 565 ada 7 ve 9

648 1 parsellerin konut alanından özel yurt alanına
I dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, P28A-09A nolu imar 
paftasında yer alan İsbatlı Mahallesi 352, 446, 447 ve 450 
nolu parsellerin konut alanı ve park alanı olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mevzi Nazım İmar 
Planı oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar plan 
paftasında yer alan Gündoğan Mahallesi 260 ada 22 parselin

650 1 eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği oybirliği ile KABUL edildi.
(EKİ: 1 adet rapor)

Elmalı Belediye sınırları içerisinde bulunan, 20L-IIIa nolu 
imar plan paftasında yer alan Gündoğan Mahallesi 260 Ada

II  22 no’lu parselin “Emniyet Hizmet Alanı”ndan “Eğitim
651 1 Tesis Alanı (İmam Hatip Lisesi)”na dönüştürülmesine

1 ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

649
11
1
1

11
1
1

12-12-2014
14:00

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar 
paftasında yer alan Altınova 28524 ada 3 parselin Toptan 

11 Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis 
652 1 İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım

1 İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar oyçokluğu ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI EXP02016

•v>. • '• Ç) o
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ • 1

\ 6V \ J

(08.01.2015) ANTALYA

Tarih
Saat

Karar
No

İçtima
Birleşim
Oturum

Özet

12-12-2014
14:00 653

11
1
1

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-05C, 025A - 
05D nolu imar paftasında yer alan, Varsak bölgesi Düden 
Şelalesi ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 654

11
1
1

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-05A, 025A - 
05B nolu imar paftasında yer alan, Varsak bölgesi Demirel 
mahallesindeki Dere Yatağının planlara işlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

12-12-2014
14:00

11
655 1 

1

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13D nolu 
imar paftasında yer alan Boğaçayı ve Çandır Çayımn 
kesiştiği alanda bulunan Muhasara Bölgesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oybirliği ile KABUL 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00

11
656 1 

• 1

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-21A nolu 
imar paftasında yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 
21 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 
askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oybirliği ile RET 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 657

11
1
1

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24C-19D,24A 
nolu imar paftalarında yer alan Bayatbademleri Korucak 
Yaylası 148 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellere 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oybirliği 
ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00

.. - .....

658
11
1
1

Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, P24-B-12-A nolu 
imar paftasında yer alan Sarıkavak Mahallesi 294 ada 5 ve 6 
parsellerin Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi 
(Tarımsal Tesis) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)
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12-12-2014
14:00 659

11
1
1

Kumluca Belediye sınırları içerisinde bulunan, P24-B-12- 
A-2-D nolu imar paftasında yer alan Sarıkavak Mahallesi 
294 ada 5 ve 6 parsellerin E=0.40 Hmax=8.60, Paketleme 
ve Soğuk Hava Deposu Tesisi (Tarımsal Tesis) olarak 
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
imar planı lejantının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 
ile belirlenen ortak gösterimler doğrultusunda düzeltilmesi 
kaydıyla değiştirilerek oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 
adet rapor)

12-12-2014
14:00 660

11
1
1

Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Şeydiler Mahallesi 
802 parselin Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis 
İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar P lan ina askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ 
oybirliği ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 661

11
1
1

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 190 nolu imar 
paftasında yer alan Güzeloba Mahallesi 10548 ada 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 parsellerin konut alanından ticaret alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği oyçokluğu ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 662

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18N-19N nolu 
imar paftalarında yer alan Güzeloba Mahallesi 13107 ada 6 

11 parselin 2000 m21ik kısmının “Ticaret Alanı’ndan
1 “Akaryakıt ve LPG İstasyonu”na dönüştürülmesine ilişkin
1 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oybirliği ile

RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 663

11
1
1

Serik Belediyesi Orta Mahallesi, 026A-07C, 026A-08D 
nolu imar paftasında yer alan kızderesi yolunun tekrar 
düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği, Antalya-Serik - Manavgat Devlet Karayolu 
Belek ayrımı köprülü kavşak alanında, Kızderesi 
istikametinden kavşağa bağlantı talebinin anayol fly-over 
tipte üstten transit geçecek, alttan hemzemin dönel adalı 
kavşak sinyalize olarak hizmet vereceği talep edilen 
bağlantının tek yönlü yol olması şartı ilave edilerek oybirliği 
ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)
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12-12-2014
14:00

Serik Belediye sınırları içerisinde bulunan, Orta Mahallesi, 
026A-07C-1C, 026A-07C-2C, 026A-07C-2D, 026A-08D- 
İD nolu imar paftasında yer alan kızderesi yolunun tekrar 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

11 değişikliği Antalya-S erik- Manavgat Devlet Karayolu Belek
664 1 ayrımı köprülü kavşak alanında, Kızderesi istikametinden

1 kavşağa bağlantı talebinin anayol fly-over tipte üstten transit 
geçecek, alttan hemzemin dönel adalı kavşak sinyalize 
olarak hizmet vereceği talep edilen bağlantının tek yönlü yol 
olması şartı ilave edilerek oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ:
2 adet rapor)

12-12-2014
14:00

Aksu Belediye sınırları içerisinde bulunan, 025B-08A-1A, 
025B-08A-1D ve 025B-07B-2C nolu imar paftalarında yer 
alan 13484 ada 9 parsel numaralı Pınarlar Devlet Ormanının

11 159.353,40 m2,lik 149 nolu bölmesinde Sağlık Tesisi alanı
665 1 planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam

1 öneri plandaki trafo alanının yapı yapılabilecek alanın 
içerisine taşınması ve plan onama sınırının tahsise konu alan 
sınırlarından geçmesi kaydıyla değiştirilerek oybirliği ile 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00

Döşemealtı Belediye sınırları içerisinde bulunan, N25-d-23- 
d-l-d  nolu imar plan paftasında yer alan K.Yeniköy 713,

11 715, 717, 720, 721 no’lu parsel sınırlarının kadastral parsel
666 1 sınırına göre yeniden düzenlenmesi ve oluşan yeni

1 parsellere göre toplam inşaat alanlarının yeniden 
belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oyçokluğu ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 667

11
1
1

Finike Belediye Meclisi sınırları içerisinde bulunan, 19K- 
İA  nolu imar paftasında yer alan Sahilkent Mahallesi 341 
ada 3 parselin Pazar alanından Belediye Hizmet Alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)
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12-12-2014
14:00 668

11
1
1

Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 220 
sayılı kararı ile uygun bulunan ticari alanlarda asma katların 
emsal dışı bırakılması önerisinin plan notuna eklenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 
ve 599 sayılı kararı ile Döşemealtı Belediye sınırları 
içerisinde Yeşilbayır plan notlarında revizyon yapılmasına 
ilişkin konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş sorulmak 
üzere İmar ve Şehircilik Dairesine gönderilmiş olduğundan
benzer teklif içinde Bakanlık görüşünün beklenmesine 
oybirliği ile karar verildi (EKİ: 1 adet rapor)

Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 219 
sayılı kararı ile uygun bulunan parsel büyüklükleri ve 
yükseklik önerilerinin plan notuna eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, planlı 
alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 11. 

12-12-2014 j bendinde tanımlanan kat yüksekliklerinin değişiklik
14:00 j gösterebileceği gerekçesi ile belirlenen Hmax değerlerinin

kaldırılması ve gösterim tekniklerinin Mekânsal planlar 
Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi kaydıyla, plan 
değişikliğine ayrık nizam yapılaşmaya konu alanlarda 
uygulanması şartı eklenerek oybirliği ile KABUL edildi. 
(EKİ: 1 adet rapor)

Kahyalar ve Gazipaşa sınırları bütününde Revizyon İmar 
Planı yapılması konusu Komisyonumuzca incelenmiş: ilçe 

11 belediyeleri tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında 
12-12-2014 j hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli

14:00 j Uygulama İmar planı tekliflerinin Büyükşehir Belediyesine
sunulabileceği gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığı 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Kepez Belediye sınırları içerisinde, 025-A-04-D-4C, 025- 
A-04-D- 3C,D nolu imar paftalarında yer alan Göçerler 
Mahallesi 490-491 ve 115-126 nolu bölmelerin orman 

12 12 2014 alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 661 parselin 
onama sınırı dışına çıkarılması ve 2 adet trafonun yapı 
yapılacak alan sınırı içine alınması kaydıyla değiştirilerek 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
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12-12-2014
14:00 672

12-12-2014
14:00 673

12-12-2014
14:00 674

11
1
1

11
1
1

11
1
1

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-09-c-4-b nolu 
imar paftasında yer alan Enerji nakil hattının kaldırılarak 
1384 ada 9 parselin kütle inşaat durumu ile konut alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği, “imar planına esas jeolojik etüt raporu 
hazırlatılmadan uygulamaya geçilmez” plan notunun 
eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oybirliği ile KABUL 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde, 
025-A-10-B-2-A nolu imar plan paftasında yer alan 26777 
ada 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 parsellere meskûn konut yapılaşma 
hükümleri getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 19İ-2B, 
20İ-3C nolu imar paftalarında yer alan Akkuyu Mahallesi 
4128, 4129 ve 4130 nolu adalar ve çevresinde park alanları 
arasındaki yolların kaldırılarak parkların birleştirilmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 675

11
1
1

Konyaaltı Belediye sınırlan içerisinde bulunan, 18H-2A 
nolu imar paftasında yer alan Hurma Mahallesi 8777 ada 1, 
2, 3, 4, 5 parsellerin bulunduğu alan ve çevresine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu oybirliği ile 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00

Konyaaltı Belediye sınırları içerisinde bulunan, 20J-4D 
nolu imar paftasında yer alan Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve

11 4025 adaların kuzeyinde yer alan park alanının 4449 m 2’lik
676 1 kısmının Belediye Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine

1 ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 677

11
1
1

Konyaaltı Belediye sınırları içerisinde bulunan 8855 ada 1 
parselde imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi 
kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından oybirliği 
ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
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12-12-2014
14:00 678

11
1

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 6431 ada 5 
parsele yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube

1 Müdürlüğü’nün ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
Müdürlüğü’nün uzlaşma ve imar plan değişikliği talebi 
oybirliği ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, N24D- 
07B-4C nolu imar paftasında yer alan Başpınar Mahallesi 
29 parselin konut, park ve ibadet alanı olarak planlanmasına

12 12 2014 11 ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam, ibadet yerine
14-00 679 1 ilişkin planda belirlenmiş çekme mesafelerinin kaldırılması

1 ve plan değişikliğindeki gösterimlerin de Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliği'ne göre düzeltilmesi kaydıyla 
değiştirilerek oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)

Korkuteli İlçesi, Bayatbademleri Mahallesi sınırları 
içerisinde, yaklaşık 98 hektarlık yüzölçüme sahip Mutlak 
Tarım Arazisinin tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi yol, 

j j yerleşim alanlan olarak ayrılabilmesi hususunda İçişleri 
12-12-2014 j Bakanlığı'ndan kamu yararı kararının alınması yönünde:

14:00 j ada, parsel, pafta numaraları ve toplam alanın belirtildiği ek
tablodaki şekli ile Belediyemizce başvuru yapılmasının 
uygun olduğu görüşü oyçokluğu ile KABUL edildi. (EKİ: 1 
adet komisyon raporu, 9 Sayfadan oluşan ek tablo)

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 18L-lla 
nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 5648

12 12 2014 1  ̂ a<̂ a 4 parseldeki A-2, TAKS=0,30/KAKS=0,60 yapılanma
14-rın 681 1 koşullu yüksek zemin kat ticaret kullanımlı konut alanında

1 TAKS=0,30 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile KABUL 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
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12-12-2014
14:00 682

11
1
1

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 21 K-llld 
nolu imar paftasında yer alan Dutlubahçe Mahallesi 2550 
ada 2 parseldeki konut alanına "isteğe bağlı zemin ticaret 
(İBZT)" ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği için KARAR 
YERİLMESİNE YER OLMADIĞI oybirliği ile KABUL 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00

20J-llb nolu imar plan paftasında yer alan 13081 Ada 1 
parsel kuzeyindeki “Park” alanının “Kapalı Spor Tesisi 
Alanı” na dönüştürülmesi, 13081 Ada 1 parseldeki 

|  Muratpaşa Belediyesi Sosyal Tesis alanında “Zemin pazar 
yeri olarak kullanılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği oyçokluğu ile 
RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00 684 11

1
1

Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan, 20K-llb nolu 
imar plan paftasında yer alan 4469 Ada 4 parselin “Pazar 
Yeri” alanından 5m inşaat yaklaşma sınırları içerisinde 
E=1.00, maxh=14.50m yapılanma koşullarıyla “Sosyal 
Tesis Alam”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Muratpaşa Belediye 
Meclisince karar alınmadığından Belediyesine iadesi 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

12-12-2014
14:00

11
685 1 

1

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 19L-İC, 
19L-lld nolu imar paftalarında yer alan Meydankavağı 
Mahallesi 8214 ada 7 parselde yer alan konut alanının kütle 
inşaat durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği oybirliği ile RET edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)

12-12-2014
14:00 686

11
1
1

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 20L-la 
nolu imar paftasında yer alan 12509 ada 01 nolu parselin 
akaryakıt ve servis istasyonu kullanımına ayrılmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan 
itiraz oybirliği ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)



Tarih
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12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00
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Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 454 
sayılı kararı ile uygun bulunan, 025-A-10-C-4B, 025-A-10- 
C-4C, 025-A-06-D-4C, 025-A-15-B-2B, 025-B-11-A-2B, 
025-B -l 1-A-1C, 025-A-5-B-3B, 025-B-11-A-3B, 025-A-
15-B-3C, 025-B -l 1-A-3C, 025-A-15-C-2B, 025-B -l 1-D- 
2B, 025-A-15—C, 025-B -l 1-D-2C, 025-B -l 1-D-4B, 025- 
A-10-C-3A, 025-A-10-C-3D, 025-A-06-D-3D, 025-B -l 1- 
A -l, 025-A-15-B-2D, 025-B -l 1-A-2D, 025-B -l 1-A-4A, 
025-B -l 1-B-4A, 025-B -l 1-A-4D, 025-B -l 1-B-4D, 025- 
B-l 1-D-l A, 025-B -l 1-C-lA, 025-B -l 1-D-1D, 025-B -l 1- 
C-1D, 025-B -l l-D-3A, 025-A-10-C-B, 025-A-10-C-3C,

11 025-A-15-B-1B, 025-B -l 1-A-1B, 025-A-15-B-2C, 025-
687 1 B-l 1-A-2C, 025-B -l 1-A-4B, 025-A-15-B-4C, 025-B -l 1-

1 A-4C, 025-A-15-C-1B, 025-B -l 1-D-1B, 025-A-15-C-1C,
025-B -l 1-D-C, 025-A-15-C-3B, 025-B -l 1-D-3B, 025-A- 
06-D-4A, 025-A-06-D-4D, 025-A-15-B-2A, 025-B -l 1-A- 
2A, 025-B -l 1-A-1D, 025-A-15-B-3A, 025-B -l 1-A-3A, 
025-A-15-B-3D, 025-B -l 1-A-3D, 025-A-15-C-A, 025-B-
11-D-2A, 025-A-15-C-2D, 025-B -l 1-D-2D, 025-B -l 1-D- 
4A, 025-B -l l-C-4A,no’lu imar plan paftalarında Kırcami 
Bölgesine ilişkin 6439 Plan İşlem Numaralı (60 adet) 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1/5000 ölçekli nazım 
imar planına uygun olarak yeşil alanların bütünlüğünün 
korunması kaydı ile Belediyesinden geldiği şekliyle 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 19L-IVc 
nolu imar paftasında yer alan Yeşilbahçe Mahallesi 5534 
ada 1 parsel doğusundaki Yarı Açık Pazar alanının Kapalı 
Pazar Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği Kapalı Pazar alanında 
Pazar yeri amacı dışında mahal oluşturmamak ve bodrum 
katta otopark dışı kullanım oluşturmamak şartı eklenmesi 
kaydıyla değiştirilerek oyçokluğu ile KABUL edildi. (EKİ:
1 adet rapor)



Tarih
Saat

12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00

12-12-2014
14:00
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Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 43 sayılı 
kararı ile uygun bulunan, 10.05.2012 tarih ve 41 sayılı 
Belediye meclis karan ile onaylanmış Revizyon îmar Planı 
plan notları genel hükümlerine plan notu eklenmesine ilişkin

11 plan işlem numarası bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama 
689 1 İmar Planı değişikliği, Değiştirilen plan notu 13.1.1.a

1 bendinin uygun olduğuna, Yeni ilave edilen 13.1.1.h 
bendine "2000 m2 ve daha büyük olan parsellerde kat 
serbestliğinde kat yüksekliğinin 7 kat olarak 
sınırlandırılması" plan notunun eklenmesi kaydıyla 
değiştirilerek oyçokluğu ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Evrenpaşa 
Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar paftasında yer alan 173 
ada 42 parselin üzerinden geçen 7 metrelik imar yolunun 
kaldırılması talebi ile ilgili olarak imar yolunun 173 ada 39 
ve 41 parsellerin arasından doğu batı doğrultulu olarak 
geçirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Evrenpaşa 
Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar paftasında yer alan 173 
ada 52 parsel ile camii yeri arasında kalan 7 metrelik imar 
yolunun kaldırılarak yolun camii alamna dahil edilmesine ve 
173 ada 43 parselin içerisinden geçen imar yolunun 
güneyinde kalan parsel parçasımn camii alanına dahil 
edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Cumalı 
Mahallesi, 026A-07D-2B nolu imar paftasında yer alan 39 
parselin doğusunda bulunan 10 m .’lik ve kuzeyinde bulunan 
15 m .’lik imar yollarının kaydırılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
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12-12-2014
14:00 693

11
1
1

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Evrenpaşa 
Mahallesi, 026A-08A-3D nolu imar paftasında yer alan 171 
ada 63 ve 64 parsellerin güneyinden geçen 12 metrelik imar 
yolunun parsel sınırına kadar genişletilip 171 ada 62, 63, 64 
parsellerin kadastro sınırına göre cep konulmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile 
KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

12-12-2014 11 
14:00 J

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Evrenpaşa 
Mahallesi, 026A-08A-3D nolu imar paftasında yer alan 171 
ada 63 ve 64 parsellerin güneyinden geçen 12 metrelik imar 
yolunun parsel sınırına kadar genişletilip 171 ada 62, 63, 64 
parsellerin kadastro sınırına göre cep konulmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliği oybirliği ile 
KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

12-12-2014
14:00

11
695 1 

1

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Kökez 
Mahallesi, 026A-08A-4D nolu imar paftasında yer alan 94 
ada 120 parselin yola cephesi bulunmaması sebebiyle 94 
ada 117 parselin güneyinden, 94 ada 120 ve 119 parselin 
kuzeyinden doğu batı doğrultulu 7 metrelik imar yolu 
konmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

12-12-2014
14:00

11
696 1 

1

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Evrenpaşa 
Mahallesi, 026A-08D-1B nolu imar paftasında yer alan 155 
ada 67 parselin doğusundan geçen 10 metrelik imar yolunun 
artık parsel kalmayacak şekilde parsel sınırına 
kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

12-12-2014
14:00 697

11
1
1

Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, . Kökez 
Mahallesi, 026A-08A-4C nolu imar paftasında yer alan 113 
ada 3 parselin içerisinden geçen imar yolunun 
kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)
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12-12-2014
14:00 698

11
1
1

Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 141 sayılı 
kararı ile planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre emsal 
harici alanlar TİA’ ya (Toplam İnşaat Alanı) dahil değildir 
ibaresi not düşülerek TİA verilmesi uygun bulunan, Kökez 
Mahallesi, 026A-08D-1A nolu imar paftasında yer alan 120 
ada 1 parseldeki yolların genişliği bozulmadan köşe kısmına
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 2 adet rapor)

11

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli Meclis 
toplantısında: a.Gündemin 8. maddesinin yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına gönderilmesini OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, 
b.Gündemin 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 160, 
161, 162, 163, 164, 165. maddelerinin Plan ve Bütçe 
Komisyonuna ve 75, 76, 77. maddesinin Plan ve Bütçe

12-12-2014 , QQ “  Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havalesine 
14:00 OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c.Gündemin 81, 82, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100,
1 0 1 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 5 ,1 0 6 ,1 0 7 ,1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 0 ,1 1 1 ,1 1 2 ,. 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve
166. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 
havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Döşemealtı İlçesi 
Mellidağ Mahallesi 506 ada 84 parsel nolu 33.051,64 m2 
alanlı taşınmaz üzerinde kurulacak GES (Güneş Enerji1116-12-2014 „ Santrali) projesi kapsamında, Belediyemizin de ortağı

14:00 j olduğu ANET Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ANTEPE
İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ile ANSET Özel Sağlık ve 
Eğitim Kültür İnşaat Petrol Ticaret Limited Şirketi’ne 
arazinin 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesi oyçokluğu

I ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

16-12-2014 701 11
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14:00 2
1 Maliye Hâzinesinden Belediyemize Asfalt Plent Tesisi

olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süreli ön tahsisi bulunan, 
İlimiz Elmalı İlçesi Yeni Mahalle 275 ada 107 parsel nolu 
251.045,14 m2 alanlı taşınmazın 20.000,00 m2,lik kısmının 
ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye ön izin dahil 10 (on) 
yıllığına kullanım hakkı verilmesi oybirliği ile KABUL 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Maliye Hâzinesinden Belediyemize Asfalt Plent Tesisi
11 yapılmak üzere tahsis edilen, İlimiz Manavgat İlçesi 

16-12-2014 , ^ 2  2 Hacıobası Mahallesi 102 ada 16 parsel nolu 12.265,83 m2
14:00 j alanlı taşınmazın ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye ön izin

dahil 10 (on) yıllığına kullanım hakkı verilmesi oybirliği ile 
kabul edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Asfalt mıcır deposu olarak kullanılmak üzere Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nden Belediyemize tahsisli, İlimiz 
Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi 102 ada 15 parsel nolu1116-12-2014 2  2.666,00 m2 alanlı, 18 parsel nolu 1.705,00 m alanlı ve 19

14:00 j parsel nolu 795,00 m2 alanlı taşınmazların asfalt plent tesisi
olarak kullanılmak üzere ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ 
ne ön izin dahil 10 (on) yıllığına kullanım hakkı verilmesi 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Belediyemizin hissedarı bulunduğu ALDAŞ Altyapı 
Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik 
Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin 2014/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
Şirket sermayesinin 1.500.000.001116-12-2014 _ (birmilyonbeşyüzbin)TL’den 1.500.000,00

14:00 j (birmilyonbeşyüzbin) TL arttırılarak 3.000.000,00
(üçmilyon) TL’ye çıkarılması hususu uygun
bulunduğundan, Belediyemizin (%1) ortaklık oranını 
korumak suretiyle bu artırım ile ilgili iştirakine isabet eden
15.000,00 (onbeşbin) TL ile katılmasının kabulüne oybirliği 
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
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16-12-2014
14:00

16-12-2014
14:00

12 Ocak 2008. tarih ve 26754 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmeliğin değiştirilen 24.maddesi gereğince ve
10.04.2014 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede

11 yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro Yönetmeliğine
705 2 göre Memur norm kadromuzun 2834 olması nedeniyle,

I 2015 yılında 6804 adam/aylık vize aşılmayacak şekilde 
memur norm kadrosunun yüzde yirmisi olan 567 kişinin 
vizelerinin yapılması amacıyla Geçici İşçi Vize Teklif 
Cetveli’nin uygunluğu oybirliği ile KABUL edildi (EKİ: 1 
adet rapor, 1 adet Geçici İşçi Vize Cetveli)

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından çalışması yapılmış olan, İl Özel 
İdaresi sorumluluğunda bulunan, mahalle yollarını ilçe

II  merkezlerine bağlayan yolların, 6360 sayılı yasa gereği
706 2 Büyükşehir Belediyesi hizmet ağma kırsal yol, Alanya,

1 Manavgat ve Finike İlçe merkezlerinde ekli listede belirtilen
cadde ve bulvarların da kentsel yol tanımıyla Büyükşehir 
Belediyesi hizmet ağma alınması oyçokluğu ile KABUL 
edildi.

16-12-2014
14:00

16-12-2014
14:00

707

708

11
2
1

11
2
1

Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde ihtiyaç 
duyulan iki adet çekicinin Devlet Malzeme Ofısi’nden 
alınması oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Manavgat Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve 111 
sayılı kararında yer alan 2015 Yılı Gelir Tarifesi hususunun 
meclislerinden geldiği şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile 
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)

5216 sayılı kanunun 12’nci, 5393 sayılı kanunun 18/b 
maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe 
Yönetmeliğinin 36’ncı maddesi uyarınca işlem 
yürütülmesinin temini ile Alanya Belediyesi bütçesinde 
ödenek tahsis edilen tüm birimlerde hizmetlerin 
yürütülmesinde aksamaya meydan verilmemesinin 
teminiyle ihtiyaç duyulan ekte listedeki ödenek tertiplerden 
aktarma işleminin yapılması oybirliği ile KABUL edildi. 
(EKİ: 1 adet rapor)

T \  
t \A

t f i .
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16-12-2014
14:00 710

11
2
1

16-12-2014
14:00 711

11
2
1

16-12-2014
14:00 712

11
2
1

16-12-2014
14:00 713

11
2
1

2015 yılında Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele 
ödenecek fazla mesai ücreti, 2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
K Cetvelinin 3. Maddesi b fıkrası 1. bendinde belirtildiği 
üzere, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu 
tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (İktisadi işletmeler hariç) 
görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen 
çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta 
hizmetlerinde fiilen çalışan personele Belediye Meclis 
Kararı ile tespit edilen miktar Ankara, İstanbul ve İzmir 
Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin 
Belediye sınırları içerisinde çalışanlar için aylık maktu fazla 
çalışma ücreti olarak belirlenecek üst sınırdan ödenmesi 
oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

İtfaiye personeline ödenecek fazla mesai ücreti, 2015 Mali 
Yılı Bütçe Kanununun K Cetvelinin 3.Maddesi B fıkrası 1. 
bendinde belirtildiği üzere “Belediyeler ile bunlara bağlı 
müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda 
(iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 
Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı 
olmaksızın itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 
(destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis 
Kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak 
maktuen ödenir” hükmü bulunmaktadır. Bu sebeple: 
Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki 
diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde çalışanlar 
için aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak belirlenecek üst 
sımrdan ödenmesi oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)

Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Deniz Biyolojisi Müzesi 
2015 yılı Mali Yılı Gelir Tarifesi oybirliği ile KABUL 
edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlediği kira bedelleri 
üzerine 5957 Sayılı Kanunun 11 .maddesinin 1.fıkrası gereği 
bir önceki yılın aynı ayma göre ÜFE değişim oramnda 
artırılacaktır. 2015 yılı ve diğer yıllar için Üretici Fiyatları 
Endeksi oramnda artırılacaktır. Komisyoncu işyerlerinin 
kira bedelleri, 12 eşit taksitte, her takvim ayımn l ’i ile 5' i 
arasında nakten ve peşin olarak ödenecektir. Tüccar 
işyerlerinin kira bedelleri her yıl mayıs ayı içerisinde peşin 
olarak ödenecektir hükümleri ile beraber oyçokluğu ile 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)



T n  ,►***“  U,t'nt
• V / .  Ç ) » t \

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ /
V W V

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Ex p ü 2016

(08.01.2015) ANTALVA

Tarih
Saat

Karar
No

İçtima
Birleşim
Oturum

Özet

16-12-2014
14:00 714

16-12-2014
14:00 715

16-12-2014
14:00 716

16-12-2014
14:00 717

16-12-2014
14:00

11
2
1

Antalya İli, Kaş ve Demre İlçelerini kapsayan yaklaşık 
170.000 ha’lık alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre 

11 Düzeni Planı, Demre tarafında sınır dışında bırakılan
2 alanların mahalle sınırları kapsamında plan onama sınırı
1 içerisine alınarak plan bütünlüğünün sağlanması koşuluyla 

değiştirilerek oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)

Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde kalan: 
Korkuteli- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova 
Beşkonak Köprüsü- Havaalanı Kavşağı kısmına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam’na askı süresi 
içerisinde gelen 2 adet itirazdan biri 19.11.2014 tarihli imar 
komisyonu toplantısında sehven gündeme getirilmemiş 
olması nedeniyle unutulan 1 adet itiraz oyçokluğu RET 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde kalan: 
Korkuteli- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova 
Beşkonak Köprüsü- Havaalanı Kavşağı kısmına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam’na askı 
süresi içerisinde gelen 2 adet itirazdan biri 19.11.2014 
tarihli imar komisyonu toplantısında sehven gündeme 
getirilmemiş olması nedeniyle unutulan 1 adet itiraz 
oyçokluğu ile RET edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmut Şeydiler 
Mahallesinde Antalya Orman Müdürlüğünden ön izin alman 

11 Kargı Şefliği 162 nolu bölmesinin bir kısmının Spor
2 Tesisleri Alam olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
1 Nazım İmar Planına, jeolojik etüt yapılmadan uygulamaya 

geçilemez plan notunun eklenmesi kaydıyla oybirliği 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24-A-20-A nolu 
imar plan paftasında yer alan Sahilkent (incirağacı) 
Mahallesi 1670, 1674, 1679 parseller ve çevresinde bulunan 

11 Konut alanı, Ticari Depolama ve Ticaret Alanının yeniden
2 düzenlenerek "Konut alanı", "Ticaret Alanı" ve "Belediye
1 Hizmet Alanı (Toptancı Hal Alanı) "na dönüştürülmesine

ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oybirliği 
ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

11
2
1
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Tarih Karar İçtima
ÖzetSaat No Birleşim

Oturum

16-12-2014
14:00 719

16-12-2014
14:00 720

16-12-2014
14:00 721

16-12-2014
14:00 722

16-12-2014
14:00

11
2
1

11
2
1

11
2
1

11
2
1

11
2
1

Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24-A-20-A-4-C, 4- 
B, 3-D nolu imar plan paftalarında yer alan Sahilkent 
(incirağacı) Mahallesi 1670, 1674, 1679 parseller ve 
çevresinde bulunan Konut alanı, Ticari Depolama ve 
Toptancı Hal Alanının yeniden düzenlenerek "Konut alanı", 
"Ticaret Alanı" ve "Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal 
Alanı) "na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama imar Planı değişikliği oybirliği ile KABUL 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-08C, 08D, 
13A, 13B nolu imar paftalarında yer alan 10.12.2013 tarih 
ve 728 sayılı Büyükşehir Belediye meclis kararı ile 
onanarak yürürlüğe giren Avni Tolunay Mahallesi ve 
çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğine göre Kepez Belediyesince hazırlanan taslak 
1/1000 ölçekli uygulama imar planları doğrultusunda 
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan itiraz oybirliği ile RET edildi. 
(EKİ: 1 adet rapor)

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-05A nolu imar 
paftasında yer alan Varsak Karşıyaka Mahallesinde yer alan 
1848, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 
2743, 2744, 2745, 2746, 2868, 3637 adalar ile 171, 255, 
256, 257, 258, 895, 896, 3429, 3279, 3708, 3450, 3451 nolu 
kadastro parsellerini kapsayan Kent Merkezi Alanı ve 
çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, 19P nolu imar 
paftasında yer alan Mavikent Mahallesi, 287 ve 290 adalar 
ve çevresinin Otel, motel, kamping alanından “İbadet Yeri” 
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)

Kumluca Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 11/2 
sayılı kararı ile uygun bulunan, 19P-IIA nolu imar 
paftasında yer alan Mavikent Mahallesi, 287 ve 290 adalar 
ve çevresinin “Konut A lanfndan “İbadet Yeri” alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet 
rapor)
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Tarih Karar İçtima
Özet

Saat No Birleşim
Oturum

16-12-2014
14:00

11
724 2 

1

Finike Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve 116 sayılı 
kararı ile uygun bulunan, mülkiyeti hazine adına kayıtlı 
P24A-19D-4A, P24A-19D-4B, P24A-19D-4C.P24A-19D- 
4D nolu imar paftalarında yer alan Sahilkent Mahallesi, 341 
ada 2 parselin “Belediye Teknik ve Sosyal Altyapı 
A lani’ndan “Kaymakamlık Alanı ve Emniyet A lan i’na 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planına 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile önerilen plan 
kararlarının yansıtılması kaydıyla değiştirilerek oybirliği ile 
KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

16-12-2014
14:00

Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, 210  nolu imar 
j j paftasında yer alan, Bağlık(Göksu) Mahallesi, Arkaltı 
2  Mevkiinde 23 ada 157 parselin Konut Alanından Özel 

Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oybirliği ile KABUL 
edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

16-12-2014
14:00

11
726 2 

1

Kumluca İlçesi sınırları içerisinde 210-2D nolu imar 
paftasında yer alan, Bağlık(Göksu) Mahallesi, Arkaltı 
Mevkiinde 23 ada 157 parselin Konut Alanından, Özel 
Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yeniden 
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına gönderilmesi oybirliği ile KABUL edildi. 
(EKİ: 1 adet rapor)

16-12-2014
14:00 727

11
2
1

Manavgat Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 116 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat I.Etap (Kent 
Merkezi) İlave + Revizyon Uygulama İmar planı Plan 
notlarının bazı bölümlerinde yeniden düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)

16-12-2014
14:00 728

11
2
1

Manavgat İlçe sınırları içerisinde bulunan Hisar Mahallesi 
Zindan Kalesi ve Yakın çevresi Arkeolojik Sit-Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar notlarının bazı bölümlerinde 
yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE ve 
onaylanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 
(EKİ: 1 adet rapor)
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Tarih Karar İçtima

Saat No Birleşim Özet
Oturum

16-12-2014
14:00 729

1 1

2
1

Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 477 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce 
yayınlanan 2013/41 sayılı genelge gereği: yapılan
Uygulama İmar Planı, Plan değişiklikleri ve plan 
revizyonları için alınan plan işlem numaralarına (PİN) 
ilişkin yapılan değişiklikler oybirliği ile KABUL edildi. 
(EKİ: 1 adet rapor)

(Karar Özetleri kabulü oylanmış olup Ak Parti 45 kabul oyu; CHP 13 ret, MHP 9 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Hayırlı olsun, uğurlu olsun Gündemimizin 3.
Maddesi.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ bilgilendirm eler Efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım okunmuş olarak sayabiliriz. Uygunsa
BAŞKAN : Okunmuş kabulü yönünde, Okunmuş kabulü

yönünde bir öneri var bilgi yazısının eğer gruplar katılıyorsa oylarınıza arz edebilirim.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Tamam. CHP Grubu olarak, itiraz edecek bir

arkadaşınız çıkmaz değil mi? Çünkü siz Grup olarak bir karar ihsas ediyorsunuz. İçerden 
çatlak sesler çıkıyor da onun için yani...

Uye Sıtkı SOYDAL 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

sert gelir sizin kucağınıza. 
BAŞKAN

ilgili...
Üye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN

:Ya, Başkanım. Konuyu uzattınız çok... 
:Başkanım, Başkanım.
:Dolayısıyla...
:Lütfen bizim Parti içi meselelerimize... 
:Estağfurullah, Estağfurullah yani...
:Karışmayın lütfen.
:Grup olarak biz size her zaman...
:Siz germeyin diyorsunuz.
: Eyvallah.
:Siz bu şekilde Başkanlık yapar gererseniz.
: Eyvallah.
:Topu ne kadar duvara sert vurursanız. O kadar

:Peki. Evet, arkadaşlar Gündemin 3. Maddesiyle

:Sayın Başkan Ben çatlak ses değilim. Bunu bilin. 
:Belli oluyor, sağolun.
:Sözünüzü geri alm. Hayır, sözünüzü geri alm. 
:Çok çok.
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Üye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye M.Reşat OKTAY 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN

:Çatlak ses değilim ben.
:Ben sizi itham etmedim.
:Beni itham ettiniz. Grubunuza rağmen..
:Peki.
: Çatlak ses çıkıyor dediniz.
:Başkanım bir şeyi...
:Evet Arkadaşlar okunmuş kabulü hususunu

Gündemin 3. Maddesiyle ilgili raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ 
KARAR NO: 3

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.0L2015 tarihli meclis gündeminde yer alan; 
a) Büyükşehir Belediye personelince Aralık 
ayında yapılan yurt dışı ziyaretine ilişkin 
görevlendirmeler hakkında b)Mülkiyeti 
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait 
Hacıobası 102 ada 20 parsel nolu taşınmaza 
Belediyemizce 200m2’ lik prefabrik bina 
yapılması hakkında Meclis Bilgilendirildi. (AK 
Parti: 44 Kabul, CHP: 4 Kabul, 2 Ret, 1 
Çekimser, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul 
oyuyla OYÇOKLUĞU ile KABUL edilmiş ve 
toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama 
Tablosu)

Belediye personelince Aralık ayında gerçekleşen yurt dışı görevlendirme hakkında 
Meclisin bilgilendirilmesi ile ilgili 29.12.2014 tarih ve 656 sayılı Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığının yazısı.

(Mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2007 tarih ve 
B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısıyla; 20.06.2005 tarih ve 
B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgede yapılan değişiklik doğrultusunda, 
Belediye personelince Aralık ayında gerçekleşen yurt dışı görevlendirme aşağıda belirtildiği 
gibidir.

18.11.2014 tarih ve 442-572 sayılı Başkanlık OLUR’u ile görevlendirilen; Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdür Vekili İbrahim Emre 
GÜRSOY; Avrupa Birliği Erasmus + Programı Gençlik Değişimi alt programı kapsamında 
Belçika’nın Gent şehrinde faaliyet gösteren Youth@Change isimli gençlik grubu tarafından, 
Belçika Ulusal Ajansı’na başvurusu yapılan ve Belediyemizin ortak olduğu “Dayanışma İçin 
Gençlik/ Youth For Solidarity” isimli proje kabul edilmiştir.
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Belçika, Litvanya, Malta, Polonya ve Türkiye ortaklığında yürütülecek olan söz 
konusu proje kapsamında 05-07 Aralık 2014 tarihleri arasında Belçika’nın Gent şehrinde 
düzenlenen her ülkenin gençlik liderlerinin katıldığı hazırlık toplantısına katılmıştır. İçişleri 
Bakanlığinm  20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgesi 
doğrultusunda Meclisin bilgilendirilmesi hususunu Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim.

BAŞKAN :Kim döndürüyor gayet net görülüyor zaten
kayıtlarda var. Evet, kabul edilmiştir Gündemimizin 3. Maddesi bilgilendirmeyle ilgiliydi.

Üye Ümit UYSAL :Başkan...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet 
Üye Ümit UYSAL :Bir cümle...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet, Efendim. Bilgilendirmeydi.
BAŞKAN 

var mı?
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 

tahsis yetkilerinin verildiği maddeyle ilgili 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL

: Buyurunuz sorusu veya itirazı olan arkadaşımız

:Evet.
:Buyurun.
:Biliyorsunuz, meşhur Ağustos Meclisi Size bu

: ikiye mi döndük.
:Bakın, biraz önce dedim ya, bütün Grup olarak 

ret vermemize rağmen kabul gözüküyoruz. Cansel ÇEVİKOL arkadaşımız dava açmıştı. 
Onun da dava hakkı düştü. Mahkeme bu nedenle, oysa Grup kararımız açık, Meclis açık, 
şimdi sizinle ben konuşurken oradan bir Memur Hanımefendi bana şeyi, ben konuşurken bir 
taraftan şeyi dürtüyor, al. Evet, neden dürttüğünü anladım şimdi. Düzeltmiş, düzeltilmiş 
yeniden biz ret vermiş duruma gelmişiz. Ama bir eksikle Cansel ÇEVİKOL oylamaya 
katılmamış gözüküyor.

:Evet.
:Yani...
:Sayın Başkan...
:Dava açan arkadaşımız hariç, dava açan

BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 

arkadaşımız hariç... 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL

: Şimdi.
:Kalan kısımlar düzeltilmiş.
:Saym Başkan.
:Bakm bu Antalya gibi iki milyon yüz bin nüfuslu

bir şehrin Meclisiyle ilgili olarak çok yüz kızartıcı bir durumdur. Basit bir olay...
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 

düzenleme yapın. 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL

:Yüz kızartıcı bir durum değildir.
:Değildir. Çok yüz kızartıcı bir olaydır.
:Niye olmadığım söy...
:Utanç vericidir.
:Peki.
: Lütfen böyle şeylere meydan vermeyecek bir

:Ağustos Meclisiyle ilgili değil mi elinizdeki? 
:Evet.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.01.2015)

T.C.
i? o ■ * O . iî  •  » o , " :  *

-  o o O  - °

\  W ' ° /

EXP02016
A N  T A L Y A

°

BAŞKAN 
Siz itiraz ettiniz mi?

Üye Ümit UYSAL 
(arılaşılmayan konuşmalar)
Üye Ümit UYSAL
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ
(anlaşılmayan konuşmalar)
Üye Ümit UYSAL 

Geçin bunları.
BAŞKAN 

Üyeleri ve AK Partili
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
Üye Cansel TUNCER 

belgeyi görmek lazım.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
Üye Ümit UYSAL 
Üye Cansel TUNCER 

alamıyoruz ama sizden.
Üye Ümit UYSAL
BAŞKAN
Üye Ümit UYSAL

:Eylül Meclisinde Cansel Hanım itiraz etti mi?

:Bırakm bunları, bırakın bunları...

:Sayın Başkanım, Sayın Başkamm.
: Görüntüleri de verdik efendim.

:Ne dediğimi anladınız, ne dediğimi anladınız.

:Siz CHP’li Meclis Üyeleri, MHP’li Meclis

:Topu taca atmayın.
:Meclis Üyeleri olarak ayırt etmem.
:İki milyon yüz bin nüfuslu..
:Önce kendi sorumluluğunuzu yerine getirin.
:Bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanısınız. 
:İtiraz ettiniz mi, etmediniz mi?
: Gereğini yapın.
:Hepiniz buradasınız.
: Gereğini yapın.
:Önce itiraz etseydiniz.
:Siz gereğini yapsaydınız.
:Saym Başkanım itiraz edebilmek için önce 

:İstediniz mi?
:Biz... Ne demek istediniz mi?
:Ne kadar ayıp bir şey... Ne kadar ayıp.
:Sayın Başkanım. Şu anda istiyoruz. Halen cevap

:Ne kadar ayıp.
:Gündemimizin 3. Maddesi arkadaşlar...
:Ne kadar ayıp.

Üye Cansel TUNCER 
iki dakika.

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

:Sayın Başkanım ben bu konuda bir söz istiyorum

:Buyurun.
:Amacım uzatmak değil ama bir açıklama 

yapmam gerekir. Daha kötü acıklı olan bir tarafı var Sayın Başkanım. Bu liste biraz önce 
Memur Hanıma tarafından verildi ama bu listenin değiştirilmiş hali Mahkemeye farklı 
sunuldu. Yani mahkemeye istemeden Büyükşehir Belediyemiz olarak gerçek dışı bir 
beyanatta bulunuldu ve CHP ben kendi adıma açtım davayı. Benim de kabul oyu verdiğim 
yönünde ve bütün Grubumuzun sadece bir kişi hariç kabul oyu verdiği yönünde bir yalan 
beyanda bulunuldu. Bence bu çok sizin de bilmeniz gereken, bilgilenmeniz ve müdahale 
etmeniz gereken bir konu
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BAŞKAN :Bu yanlışlıkla ilgili Eylülde itiraz ettiniz mi
Mecliste?

Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
Üye Ümit UYSAL 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Ümit UYSAL 
Üye Cansel TUNCER 

tarafımdan.
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN 
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

talebimizin sebebi budur.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

tarafımıza verilmesini istiyoruz.
BAŞKAN :Evet siz de görevinizi ihmal etmeyip de eğer bir

yanlışlık varsa itiraz edersiniz, düzeltiriz. Gündemin 3. Maddesiyle ilgili itirazı olan raporlarla 
ilgili sorusu olan var mı? Olmadığına göre 4. Madde.

:Bilmediğimiz için edemedik. Ben...
:Mesele bitmiştir.
:Ben...
:Başkan öyle...
:Efendim buna itiraz edebilmek için...
:Böyle mi yaklaşıyorsunuz konuya...
:Buna kabul oyu verdiğimin bilinmesi gerekir

:Evet Arkadaşlar...
:Koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı 
:Sayın Başkan konuyu kapatıyorum.
:Böyle mi yaklaşıyorsunuz konuya...
:Kifayeti müzakere...
:Çok ayıp, Çok ayıp, çok ayıp.
:Dolayısıyla...
:En azından şu şekilde kapatalım.
:...Yanma geçelim.
:Sayın Başkamm, müsaade ederseniz. Bugünkü 

Anlaşıldı.
Bundan sonraki bütün karar özetlerinde... 
Anlaşıldı.
Kimin ne oy verdiğinin aynı Meclis sonunda

GÜNDEMİN 4. MADDESİ 
KARAR NO: 4

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin
10.11.2014 tarih ve 485 sayılı kararı ile 
onaylanan Evsel Katı Atık Hizmetleri Tarife ve 
Ücretleri hususunun meclislerinden geldiği 
şekliyle kabulü hususu, oylamaya katılanlar 
tarafından oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 
38 kabul, CHP: 13 kabul, MHP: 17 kabul ve 
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
listesi)
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Muratpaşa Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 485 sayılı kararı ile onaylanan 
Evsel Katı Atık Hizmetleri Tarife ve Ücretleri ile ilgili 15.12.2014 tarihli Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 485 sayılı kararı ile onaylanan 

Evsel Katı Atık Hizmetleri Tarife ve Ücretleri hususunun meclislerinden geldiği şekliyle 
uygun olduğu görüşü doğrultusunda,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ahmet YAŞAR ve Mustafa Erkan ERSOY katılmadı, 
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon kararı uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Grupların kararları.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon kararma katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Kararma katılıyoruz.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle Gündemin 4.

Maddesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir. 5. Madde.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 5

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı 
kadro ihdas cetveli ve IV Sayılı Memur Dolu- 
Boş Kadro Cetveli (Ek-1, Ek-2) komisyon
raporu ve ekleri doğrultusunda oylamaya
katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi. 
(AK Parti: 41 kabul, CHP: 18 kabul, MHP: 13 
kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 73 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, EK-1 kadro 
ihdas cetveli, EK-2 IV sayılı Memur Dolu-Boş 
kadro cetveli, oylama tablosu)

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı
kadro ihdas cetveli ve IV Sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli ile ilgili 30.12.2014 tarihli
Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.12.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 10.04.2014 tarih ve 28125 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Büyükşehir 
nüfusunun, 31.12.2013 itibarıyla adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre 2.000.000’u 
geçmesi nedeniyle (A3 Grubu) Belediyemize 4493 adet Memur Kadrosu ile 2247 adet sürekli 
işçi kadrosu verildiği tespit edilmiştir.
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Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı 
kadro ihdas cetveli ve IV Sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli ekte olup, (EK-1, EK-2).

Belediyemize ait Norm Kadro değişikliği ile ilgili 12.12.2014 tarih ve 70 sayılı Meclis 
Kararı ile düzenlenen bu değişiklikler çerçevesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun 21.maddesine istinaden ekteki şekilde yeniden düzenlenmesi (Ek-2) 
komisyonumuzun uygun görüşüyle,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ergüven YILMAZ katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.
EKLER: 1) I Sayılı Cetvel: İhdas Cetveli

2) IV Sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli

BAŞKAN :Evet, grupların görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Rapor uygundur.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle 5. Maddeyi

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Kabul edilmiştir. 6. Madde.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ 
KARAR NO: 6

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinde, 5393 
sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nün 2015 yılında Sözleşmeli 
Personelin Özlük Hakları ve diğer ödemelerle 
ilgili genelgesi gereğince 2014 yılında çalıştırılan 
sözleşmeli personelden 2015 yılında da 
görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 
ekte unvanı ve adedi belirtilen kadro karşılığında 
tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 
personele 2015 yılı için ödenecek ücret tavan 
cetveli komisyon raporu ve ekleri doğrultusunda 
oylamaya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul 
edildi. (AK Parti: 38 kabul, CHP: 13 kabul, 
MHP: 9 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile 
toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor,
1 adet genelge, 1 adet sözleşmeli personele 
ödenecek ücret tavan cetveli, oylama tablosu)

5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğünün 2015 yılında Sözleşmeli Personelin Özlük Hakları ve Diğer Ödemelerle 
ilgili Genelgesi doğrultusunda; Belediyemizde, 2014 yılında çalıştırılan sözleşmeli 
personelden 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile tam zamanlı 
sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele 2015 yılı için ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili 
30.12.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporu.
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.12.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 
ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılında Sözleşmeli 
Personelin Özlük Hakları ve diğer ödemelerle ilgili genelgesi gereğince, 2014 yılında 
çalıştırılan sözleşmeli personelden 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun 
görülenler ile ekte unvanı ve adedi belirtilen kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak personele 2015 yılı için ödenecek ücret tespit edilmiş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ergüven YILMAZ katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.
EKLER: 1) Genelge

2) Sözleşmeli Personel Listesi ve Ödenecek Ücret Tavan Cetveli

BAŞKAN :Ses gelmiyor, mikrofonu değiştirin.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Ekli liste Efendim. Okumam...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Liste okunmuş olarak kabul...
BAŞKAN :Peki.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Öneriyorum.
BAŞKAN :Peki.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Evet, ilgili raporların okunmuş kabulünü

oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler. Kabul edilmiştir.
(Okunmuş kabulü hususu oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup 

toplamda 60 kabul oyu kullanılmıştır.)
BAŞKAN : Gündemin 6. Maddesini komisyondan geldiği

şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Kabul edilmiştir. 7. Madde.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ 
KARAR NO: 7

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi “İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı / Afet Koordinasyon Merkezi 
(AFKOM) / Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı / 
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi 
Başkanlığı / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Yönetmelikleri oylamaya katılanların oyçokluğu 
ile kabul edildi. (AK Parti: 35 kabul, CHP: 7 
kabul, 1 ret, MHP: 9 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor 6 adet 
yönetmelik, 1 adet oylama raporu)
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları ve bağlı müdürlükler tarafından 
hazırlanıp revize edilen; “îtfaiye Dairesi Başkanlığı / Afet Koordinasyon Merkezi (AFKOM) / 
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı / Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı / Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmelik 
Taslakları ile ilgili 30.12.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Yönetmelikler efendim. Okumam istenilir ise 
okuyabilirim.

: Okunmuş olarak kabulünü öneriyoruz.
:CHP Grubu. Yönetmeliklerin okunmuş kabulü

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

hususu.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

Uygundur Başkanım.
:Uygundur.
:7. Maddeyi öncelikle yönetmeliklerin okunmuş 

kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Kabul edilmiştir.
(Yönetmeliklerin okunmuş olarak kabulü hususu oylamaya sunulmuş olup oylamaya 

katılanlar tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 62 kabul oyu, 2 ret oyu, toplamda 64 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN 
ediyorum. Kabul edilmiştir. 8. Madde.

:7. Maddenin kabulü hususunu oylarınıza arz

GÜNDEMİN 8. MADDESİ 
KARAR NO: 8

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli toplantısında görüşülerek 551 
karar no ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem 
Dairesi Başkanlığına geri iade edilen 
“Karayolları Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, 
Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge 
Otoparkları Yönetmeliği oylamaya katılanlarm 
oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 
Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 16 Kabul ve 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu, 1 adet yönetmelik)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli toplantısında görüşülerek 551 
Karar No ile Daire Başkanlığımıza iade edilen “ Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, 
Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe 
Komisyon raporu ile Ulaşım Komisyonu Raporu.
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.12.2014 tarihli raporunda;
Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Antalya Büyükşehir 

Belediyesi “Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 
revize edilen, “Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve 
Bölge Otoparkları Yönetmeliği Taslağında belirtilen değişiklikler Ulaşım Komisyonundan 
geldiği şekliyle Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ergüven YILMAZ katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

Ulaşım Komisyonunun 26.12.2014 tarihli raporunda;
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında, görüşülerek 

Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 
tarihli toplantısında görüşülerek 551 karar no ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığına geri iade edilen “Karayolları Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park 
Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları Yönetmelik Taslağı” ’ konusunu görüşmek üzere 
Komisyonumuz, 26.12.2014 tarihinde toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; “Karayolları Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, 
Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları Yönetmelik’in uygun olduğu görüşü ile; 
konu Meclisimizin takdirine sunulmaktadır.
EK: Yönetmelik Taslağı (11 Sayfa)

BAŞKAN
edenler.

(anlaşılmayan konuşmalar)
BAŞKAN 

vakit kazanalım çok vakit kaybettik.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

Raporları eklenmemiş.
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

komisyonu..
BAŞKAN
Üye Songül BAŞKAYA

:8. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul

:Oy birliğiyle geldiği için komisyondan zaten, 

:Biz de Başkanım. Ulaşım Komisyonu

:Öyle mi?
:Evet, bizdeki dosyalarda ulaşım raporu

:Maillerde de yok mu acaba gönderilen. 
:Başkanım. İmar Komisyonu raporunda da, 

ulaşım komisyonu raporundaki haliyle kabulü uygun görülmüş diyor. Biz o yüzden ulaşım 
komisyonu raporunun detayını bilmek istiyoruz.

BAŞKAN :Hay, hay okuduk. Ulaşım komisyonu raporunu
okuduk.

(mikrofonsuz konuşmalar)
BAŞKAN
Üye Songül BAŞKAYA 
BAŞKAN
Üye Songül BAŞKAYA 
BAŞKAN
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Bize de gelmedi. 
BAŞKAN :Evet.

:Anlaşıldı. Ama...
: Gelmediğini söylüyorsunuz.
M ecliste okuduk şu anda...
:Kaçırdım o zaman pardon.
: Okuduk. Tamam, eklesinler arkadaşlarımız.
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Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim, Bize de bugün geldi. Onun için 
eklemedik.

BAŞKAN :Mecliste okumamızın nedeni, Meclisimizin
bilgilenmesi zaten. Yani bir itirazınız varsa mesele yok. Evet.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Yok Başkanım. Bir itirazımız yoktur.
BAŞKAN :Tamam.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :0  şekilde uygundur.
BAŞKAN :Peki. 8. Maddeyi oylarınıza.. Selçuk Bey size

sormadım. Komisyondan geldiği şekliyle..
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur, uygundur.
BAŞKAN :8. Maddeyi kabul edenler. Kabul edilmiştir. 9.

Madde
(Ulaşım Komisyon Raporu okunmaya başlandı)
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım, okunmuş kabul edebilir miyiz?
BAŞKAN :Uzun mu? Arkadaşlar okunmuş kabulü yönünde

bir öneri var.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca uygundur

Başkanım.
BAŞKAN :Evet. Yönetmeliğin okunmuş kabulünü

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.
Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, söz alabilir miyim? İrfan

YILMAZ Başkanım.
BAŞKAN : İrfan Bey oylama bitsin hemen oy vereyim. Şey

söz vereyim. Kabul edilmiştir. Buyurun oylamaya geçmeden...

(Yönetmeliğin okunmuş kabulü hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. 60 kabul oyu, 1 ret oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 9. MADDESİ 
KARAR NO: 9

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi “Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı 
tarafından hazırlanan ve re vize edilen, “Ticari 
Taksiler ve Taksi Duraklan Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan
değişiklikler Ulaşım Komisyon Raporu
doğrultusunda oylamaya katılanların oybirliği ile 
KABUL edildi. (AK Parti: 35 Kabul, CHP: 7 
Kabul, MHP: 8 Kabul ve Bağımsız: 1 Kabul oyu 
ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu, 1 adet yönetmelik)
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığının “Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 
Yönetmelik’” in revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Ulaşım 
Komisyonu Raporu. . . . .

Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.12.2014 tarihli raporunda;
Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Antalya Büyükşehir 

Belediyesi “Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 
revize edilen, “Ticari Taksiler ve Taksi Duraklan Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Taslağı”nda belirtilen değişiklikler Ulaşım Komisyonundan geldiği şekli ile Plan 
ve Bütçe Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ergüven YILMAZ katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

Ulaşım Komisyonunun 16.12.2014 tarihli raporunda;
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında, görüşülerek 

Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve 
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının “Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkındaki Yönetmelik”in revize edilmesi konusunu görüşmek üzere 
Komisyonumuz, 16.12.2014 tarihinde toplanmıştır.

Komisyonumuz yaptığı değerlendirmede; “Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının uygun 
olduğu görüşü ile; konu Meclisimizin takdirine sunulmaktadır.
• 7. Maddenin (d) bendinin yönetmelikten çıkartılması talebi;
Madde 7/d) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesinin zayi edilmesi halinde; Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi tarafından yıllık belirlenen gelir tarifesi üzerinden ticari taksi evrakları 
için zayii harcı tahsil edilir.
7. Maddenin (d) bendini yönetmelikten çıkartılmıştır.
• 7. Maddenin (e) bendinin yönetmelikten çıkartılması talebi;
Madde 7/e) Ticari Taksi Çalışma izin belgesi örneği EK: 1 ’de gösterilmiştir.
7. Maddenin (e) bendini yönetmelikten çıkartılmıştır.
• 8. Maddenin (a) bendinin değiştirilmesi talebi;
Madde 8 (a) bendi mevcut hali
(a) Ticari Taksi sahipleri ve şoförleri Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesini, yönetmelik 
yürürlüğe girdikten sonra almak zorundadır. Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi örneği 
EK: 2 ’de gösterilmiştir.

Madde 8 (a) bendi değiştirilmiş hali
(a) Ticari Taksi sahipleri ve şoförleri Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesini, yönetmelik 
yürürlüğe girdikten sonra almak zorundadır.
• Madde 8 (c) bendi 7. fıkrasının çıkartılması talebi;
MADDE 8/c/7) Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yıllık belirlenen Ticari Taksi 
Sürücüsü Tanıtım Belgesi harcının yatırılmış olduğuna dair makbuzun sunulması ile belge 
düzenlenir.
8. Maddenin (c) bendinin 7.fıkrası yönetmelikten çıkartılmıştır.
Madde 8 (d) bendinin değiştirilmesi talebi;

Ş
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Madde 8 (d) bendi mevcut Hali
d) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi, 5 (beş) yıl geçerli olup her yıl bağlı bulundukları 
Şoförler ve Otomobilciler Odasınca vize ettirilmesi zorunludur. Sürücünün çalıştığı plakanın 
değişmesi, taksi şoförünün mesleği bırakması ya da başka bir taksi kullanmaya başlaması 
durumunda bağlı bulundukları Şoförler ve Otomobilciler Odasınca düzenlenir ve Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından yeniden onaylanır. İlk verilen tanıtım 
kartının aslı yenisi onaya verildiğinde, geri alınır. Ticari taksi sürücüsü “Ticari Taksi 
Sürücüsü Tanıtım Belgesi” olmadan ticari taksi kullanamaz.
Madde 8 (d) bendi değiştirilmiş hali
d) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi, 5 (beş) yıl geçerli olup her yıl bağlı bulundukları 
İlgili Meslek Odasınca vize ettirilmesi zorunludur. Ticari taksi sürücüsü “Ticari Taksi 
Sürücüsü Tanıtım Belgesi” olmadan ticari taksi kullanamaz.
• Yönetmeliğin 8. Maddesinin (e) bendinin kaldırılması talebi;
MADDE 8 (e) Bendi mevcut hali
e) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi’nin zayi edilmesi hallerinde Büyükşehir Belediyesi 
Meclisince tarafından yıllık belirlenen gelir tarifesi üzerinden ticari taksi evrakları için zayii 
harcı tahsil edilerek belge yenilenir.
Madde 8 (e) bendi yönetmelikten çıkartılmıştır.
• Yönetmeliğin 9. Maddesinin (1) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 9 (f) bendinin mevcut hali
f) Bekleme yerleri iki durağın ortak sınırlarına, bulvar, ana caddelere ve yaya yollarına 
konulamaz. Ancak bekleme yapılması istenilen bölgede uygun yer olmaması durumunda, 
talep UKOME Genel Kurulu tarafından değerlendirilir. Durak sınırları, bekleme yeri ve 
sayıları UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 9 (f) bendinin değiştirilmiş hali
f) Bekleme yerleri iki durağın ortak sınırlarına, bulvar, ana caddelere ve yaya yollarına 
konulamaz. Ancak bekleme yapılması istenilen bölgede uygun yer olmaması durumunda, 
talep UKOME Genel Kurulu tarafından değerlendirilir. İhtiyaç durumunda gerekli fiziki 
düzenlemeler yapılabilir.
• Yönetmeliğin 9. Maddesinin (ğ) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 9 (ğ) bendinin mevcut hali
ğ) Yeni taksi durağı açma taleplerinde; İlgili Meslek Odası tarafından düzenlenen müracaat 
dosyasında, açılacak yerin en yakınındaki mevcut taksi durağı ile arasındaki mesafesi 
belirtilecektir. Ayrıca müracaat dosyasında Taksi Durağının sorumluluk sahası (sınırları) 
harita üzerinde belirlenecek, duraktaki tüm araç sahiplerinin çoğunluğunun muvafakatleri 
alınacaktır. Belirlenen sınırlar diğer durakların sınırlarını ihlal etmeyecektir. Taksi Durağı 
depo alanı / alanları, durakta çalışacak olan araç sayısı kadar park yeri olacak şekilde, araç 
park edebilecek alana sahip olacaktır.
MADDE 9 (s) bendinin değiştirilmiş hali
ğ) Yeni taksi durağı açma taleplerinde; İlgili Meslek Odası tarafından düzenlenen müracaat 
dosyasında, açılacak yerin en yakınındaki mevcut taksi durağı ile arasındaki mesafesi 
belirtilecektir. Ayrıca müracaat dosyasında Taksi Durağımn sorumluluk sahası (sınırları) 
harita üzerinde belirlenecek, duraktaki tüm araç sahiplerinin çoğunluğunun muvafakatleri 
alınacaktır. Belirlenen sınırlar diğer durakların sınırlarını ihlal etmeyecektir,
o Yönetmeliğin 9. Maddesinin (h) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 9 (h) bendinin mevcut hali



T _
. L .

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( "5 • ' «s CN _®oe |■ \  ° C

1 M
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Ex p 02016

(08.01.2015)
A N T A L Y A

h) İlgili Meslek Odasınca, çağrı zili talebinde bulunanların durak olarak talep ettikleri yerlerin 
durak sınırları içerisinde olup olmadığı incelenecek, durak sınırları içinde olması halinde, 
odanın yazılı görüşü ile birlikte, çağrı zili konması istenen yer/yerler harita üzerinde 
işaretlenmiş olarak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına müracaat 
edilecektir. Çağrı zilleri iki durağın ortak sınırlarına, konulamaz. UDB tarafından
onaylanmadan takılan çağrı zilleri derhal kaldırılır.
MADDE 9 (h) bendinin değiştirilmiş hali
h) İlgili Meslek Odasınca, çağrı zili talebinde bulunanların durak olarak talep ettikleri yerlerin 
durak sınırları içerisinde olup olmadığı incelenecek, durak sınırlan içinde olması halinde, 
odanın yazılı görüşü ile birlikte, çağrı zili konması istenen yer/yerler harita üzerinde 
işaretlenmiş olarak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına müracaat 
edilecektir. Çağrı zilleri iki durağın ortak sınırlarına, konulamaz. UDB tarafından
onaylanmadan takılan çağrı zilleri ilgili meslek odası tarafından derhal kaldırılır,
o Yönetmeliğin 9. Maddesinin (1) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 9 (1) bendinin mevcut hali
(1) Durak hakkı sadece plakaya aittir. Plakanın araç sahibi tarafından satılması halinde 
plakayı satan kişinin durak üzerinde hiçbir hakkı kalmaz. Durakta çalışma hakkı plakayı satın 
alan kişinin olur.
MADDE 9 (1) bendinin değiştirilmiş hali
(1) Durak hakkı sadece plakaya aittir. Plakanın araç sahibi tarafından satılması halinde 
plakayı satan kişinin durak üzerinde hiçbir hakkı kalmaz. Durakta çalışma hakkı plakayı satın 
alan kişinin olur. Çalışma düzeninin sağlanması için, durak üyeleri ile plakayı yeni satın alan 
kişi arasında sorun yaşanması durumunda İlgili Meslek odasının yazılı görüşü alınarak konu 
UKOME Genel Kurulunda değerlendirilir.
• Yönetmeliğin 9. Maddesinin (o) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 9 (o) bendinin mevcut hali
o) Birden fazla taksi durağının birleştirilmesinin istenilmesi hallerinde, birleşme esasları bölge 
bazında değerlendirilir. Değerlendirmeler sırasında taksi duraklarında çalışanların 
çoğunluğunun kabul etmesi yeterli sayılır.
MADDE 9 (o) bendinin değiştirilmiş hali
o) Birden fazla taksi durağının birleştirilmesinin istenilmesi hallerinde, birleşme esasları, 
durak sınırları yakınlık dereceleri göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirmeler 
sırasında taksi duraklarında çalışanların çoğunluğunun kabul etmesi yeterli sayılır.
• Yönetmeliğin 12. Maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 12 (f) bendinin mevcut hali
(f) Yukarıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak bir dosyaya takılı olarak sunulur. Sunulan 
belgeler Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı görevlilerince incelenir ve kişi 
hakkında gerekli linkler aracılığı ile kontrol yapılır, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 
olumlu bulunan kişilere devir alınmak istenilen ticari plaka numarasının belirtildiği "Ticari 
Plaka Tahsis Belgesi" düzenlenir. Düzenlenen bu belge; üzerindeki tarih itibari ile 90 
(doksan) gün geçerli olacaktır. Yönetmeliğin 12. maddesi hükümleri doğrultusunda Ticari 
Plaka Tahsis Belgesi ile devir işlemleri yapılır. Bu maddede aranan şartlar, tüm ticari taksi 
devirlerinde de alıcılar için geçerlidir.
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MADDE 12 (f) bendinin değiştirilmiş hali
(f) Yukarıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak bir dosyaya takılı olarak sunulur. Sunulan 
belgeler Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı görevlilerince incelenir ve kişi 
hakkında gerekli linkler aracılığı ile kontrol yapılır, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 
olumlu bulunan kişilere devir alınmak istenilen ticari plakanın cinsinin belirtildiği "Ticari 
Plaka Tahsis Belgesi" düzenlenir. Düzenlenen bu belge; üzerindeki tarih itibari ile 90 
(doksan) gün geçerli olacaktır. Yönetmeliğin 12. maddesi hükümleri doğrultusunda Ticari 
Plaka Tahsis Belgesi ile devir işlemleri yapılır. Bu maddede aranan şartlar, tüm ticari taksi 
devirlerinde de alıcılar için geçerlidir.
• Yönetmeliğin 12. Maddesinin (g) bendinin değiştirilmesi talebi;

C

MADDE 12 (g) bendinin mevcut hali
g) Belediyeden Ticari Taksi Çalışına İzin Belgesi almış taksi sahibi veya sahipleri, aracını 
devir etmek istediklerinde gerekli belgeleri hazırlayıp, şartları sağladıktan sonra, ABB Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına aracı alacak kişi ile birlikte başvuru yapar. 
Aracı devir alacak kişi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir 
tarifesinde belirlenen Ticari Plaka tahsis belgesi bedelini yatırdığına dair makbuz ile birlikte 
ABB UDB’na müracaat ederek “Ticari Plaka Tahsis Belgesi” talebinde bulunur. Tahsis 
belgesi alındıktan sonra; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir 
tarifesinde belirlenen devir ücreti bedelinin ödenmesinden sonra, Büyükşehir Belediyesi 
Encümeni ve/veya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının sakınca 
olmadığına dair uygun yazısı ile Noter/Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden devrini 
yapabilecek veya ortak olabilecektir.

MADDE 12 (g) bendinin değiştirilmiş hali
g) Belediyeden Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi almış taksi sahibi veya sahipleri, aracını 
devir etmek istediklerinde gerekli belgeleri hazırlayıp, şartları sağladıktan sonra, ABB Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına aracı alacak kişi başvuru yapar. Aracı devir 
alacak kişi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen 
Ticari Plaka tahsis belgesi bedelini yatırdığına dair makbuz ile birlikte ABB UDB’na 
müracaat ederek “Ticari Plaka Tahsis Belgesi” talebinde bulunur. Tahsis belgesi alındıktan 
sonra; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen 
devir ücreti bedelinin ödenmesinden sonra, Büyükşehir Belediyesi Encümeni ve/veya Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının sakınca olmadığına dair uygun yazısı ile 
Noter/Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden devrini yapabilecek veya ortak 
olabilecektir.
• Yönetmeliğin 12. Maddesinin (ğ) bendinin değiştirilmesi talebi;

MADDE 12 (ğ) bendinin mevcut hali
(ğ) Ticari plakayı alan kişi plakayı satın aldığı tarihten itibaren 180 (yüz seksen) gün 
içerisinde devir, satış, hibe yapamaz. Plaka araçtan ayrı olarak alınmış ise plakanın araçtan 
çekildiği gün itibariyle 180 (yüz seksen) gün içerisinde bu yönetmelik hükümlerinde bulunan 
şartlara uygun bir araca ticari plakayı tescil ettirmek zorundadır. Plakasını tescil ettirmeyenler 
UKOME Genel Kurulunca değerlendirilerek iptal edilir.
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MADDE 12 (ğ) bendinin değiştirilmiş hali
(ğ) Ticari plakayı alan kişi adına tahsis belgesinin imzalandığı tarihten itibaren 180 (yüz 
seksen) gün süresi boyunca ikinci bir tahsis belgesi düzenlenmez. Plaka araçtan ayrı olarak 
alınmış ise plakanın araçtan çekildiği gün itibariyle 180 (yüz seksen) gün içerisinde bu 
yönetmelik hükümlerinde bulunan şartlara uygun bir araca ticari plakayı tescil ettirmek 
zorundadır. Plakasını tescil ettirmeyenler UKOME Genel Kurulunca değerlendirilerek iptal 
edilir.
• Yönetmeliğin 19. Maddesinin (j) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 19 (j) bendinin mevcut hali
j ) Tüm taksiler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ABB nin onaylayacağı “araç 
takip sistemi” ne geçmek zorundadır. Sistemle ilgili gerekli kurulum izni ABB’den alındıktan 
sonra ilgili meslek odası tarafından gerçekleştirilecektir.
MADDE 19 (i) bendinin değiştirilmiş hali
j)Tiim taksiler, ilgili meslek odası ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı 
tarafından belirlenen teknik özelliklere uygun GPS araç takip sistemi ve dış güvenlik 
kamerası sistemi kuracaklardır. Sistem Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığınca izlenebilir olacak, kurulumu ilgili meslek odası tarafında gerçekleştirilecektir.
• Yönetmeliğin 20. Maddesinin (g) bendinin kaldırılması talebi;
MADDE 20 g) Tüm taksiler, ilgili meslek odası ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire 
Başkanlığı tarafından belirlenen teknik özelliklere uygun GPS araç takip sistetni ve dış 
güvenlik kamerası sistemi kuracaklardır. Sistem Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığınca izlenebilir olacaktır.
20. maddenin (g) bendini yönetmelikten çıkartılmıştır.
• Yönetmeliğin 22. Maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 22 (a) bendinin mevcut hali
a) Taksi yolcu taşıma ücretlerinin belirtildiği Fiyat Tarifesinin tespitinde, 5216 sayılı Kanun 
ve UKOME Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 22 (a) bendinin değiştirilmiş hali
a) Taksi yolcu taşıma ücretlerinin belirtildiği Fiyat Tarifesinin tespitinde, 5216 sayılı Kanun 
ve UKOME Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Fiyat belirlemelerinde 5362 sayılı esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşları kanunu hükümleri doğrultusunda ilgili Meslek odasının teklifi 
ile UKOME Genel Kurulunda değerlendirilir.
• Yönetmeliğin 28. Maddesinin (c) bendinin değiştirilmesi talebi;
MADDE 28 (c) Bendinin mevcut hali
c) ABB Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı onaylı Ticari Taksi Sürücüsü 
Tanıtım Belgesinin alınmadığı veya belgede plakası yazılı araç dışında araç kullanıldığı, 
araçta çalıştığı sürece üzerinde görülür şekilde bulundurulmadığı, görevlilerce istendiğinde 
ibraz edilmediği takdirde ilk seferinde A. Tip, tekrarlarında B. Tip, ceza uygulanır.
MADDE 28 (c) Bendinin değiştirilmiş hali
c) ABB Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı onaylı Ticari Taksi Sürücüsü 
anıtım Belgesinin alınmadığı ve araçta çalıştığı sürece üzerinde görülür şekilde 
bulundurulmadığı, görevlilerce istendiğinde ibraz edilmediği takdirde ilk seferinde A. Tip, 
tekrarlarında B. Tip, ceza uygulanır.
Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesinin değiştirilmesi talebi;
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GEÇİCİ MADDE (2) mevcut hali
5. maddede belirtilen şart, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde 
bulunan mevcut araçlar için yönetmelik yayım tarihinden itibaren, 6360 sayılı kanun 
kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerde faaliyet gösteren 
ticari taksilerin araç yenileme işlemlerinde yönetmelik yayım tarihinden itibaren, yaş şartı 2 
(iki) yıllık geçiş sürecinde tamamlanacaktır.
GEÇİCİ MADDE (2) değiştirilmiş hali Bu yönetmeliğin 5. Madde (b) bendinde belirtilen 
araç yaş şartı, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde bulunan mevcut 
araçlar için yönetmelik yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl, 6360 sayılı kanun kapsamında 
Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerde faaliyet gösteren ticari 
taksilerin araç yenileme işlemlerinde yönetmelik yayım tarihinden itibaren, yaş şartı 2 (iki) 
yıllık geçiş sürecinde tamamlanacaktır. Yönetmelik içerisinde bulunan tüm Şoförler ve 
Otomobilciler Odası ibarelerinin kaldırılarak, yerine İlgili Meslek Odası ibaresinin 
yazılması Yönetmelikte bulunan (Ek-1) ve (Ek-2) yönetmelikten kaldırılmıştır.

Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Aynı konuyla ilgili...
BAŞKAN :Bir saniye, bir saniye...
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :30.12.2014 Tarihli...
BAŞKAN :Bir saniye,
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Plan bütçe...
BAŞKAN :Bir saniye, bir saniye. Buyurun İrfan Bey.
Üye İrfan YILMAZ : Sayın Başkanım. İlk Meclislerde yapıyorduk

ama buraya fazladan bir kaç tane Meclis için yedekte bulunmak üzere yada bizim burada 
komisyon raporlarını takip etmemiz için fazladan klasör hazırlatılmasmı rica ediyorum.

BAŞKAN :Muhittin Başkan bir taraftan bir şey sorduğu için
her tarafa yetişemiyorum. Özür dilerim. Buyurun.

Üye İrfan YILMAZ : Başkanım şuanda biz bu komisyon raporlarını
burada takip edemiyoruz. Sizden ricam Mecliste bizim de, bir kaç tane fazladan klasör 
yaptırırsanız, ilk Meclislerde yapılıyordu şuanda fazladan yokmuş. Geçen Meclisi de takip 
edemedik. Şuanda da takip edemiyoruz.

BAŞKAN : Şimdi şöyle...
Üye İrfan YILMAZ :Ben bir adet fazladan rica ediyorum Başkanım.
BAŞKAN - :Bu taksi yönetmeliğiyle mi ilgili yoksa?
Üye İrfan YILMAZ :Hayır, hayır hocam. Şeyle ilgili... Genel

anlamda.
BAŞKAN : Şimdi şöyle, onu daha önce Meclis olarak karar

almıştık hatırlıyorsanız. Grup sözcüleri ve İl Başkanlarına klasör gönderelim. Diğerlerini mail 
yoluyla gönderelim diye, zannediyorum mailinize gelmiştir.

Üye İrfan YILMAZ :Mecliste yedek olması adına bir...
BAŞKAN :01ur.
Üye İrfan YILMAZ :Takım fazla yaptırırsanız.
BAŞKAN :01ur birer takım da Meclis..
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Şu anda var Efendim yedeğimiz bir saniye..
BAŞKAN :Hemen takdim edelim.
Üye İrfan YILMAZ :Biraz önce istedim ama yok dedi arkadaş.
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Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Geriye almak şartıyla veririz efendim. Asıl, asıl 
var çünkü.

BAŞKAN :Tamam. Biz verelim siz fotokopisini çekip bize
getirisiniz. Tamam.

Üye İrfan YILMAZ :Eve götürmek âdetim değildir.
BAŞKAN :Tamam. Evet, arkadaşlar gündemin, gündemin 9.

maddesini oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... İrfan Bey’e fazlayı verelim hemen o 
fotokopi çeksin bize versin. O zaman biz fotokopi çekelim takdim edelim bugün.

Üye İrfan YILMAZ :Başkanım neyse ücreti veririm.
BAŞKAN :Önemli değil, önemli değil.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim...
BAŞKAN :Evet arkadaşlar hemen bir klasör takdim edelim.

İrfan Bey’e. Evet arkadaşlar, oylama devam ediyor 9. Maddenin kabulü hususu.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım bir şey sormak istiyorum. Yoklama

yapıldıktan soma arkadaşlarımız geldiği takdir de oylamalara katılabiliyor mu sistem olarak? 
Yani yoklamada yoktu. Sonradan..

:Tabi katılır.
:Katılabiliyor değil mi?
:Böylelikle Mecliste varlığını da ihsas etmiş

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN 

oluyor yani.
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

:Evet.
:Hiç öyle bir sorun yok.
:Teşekkür...
:Evet, kabul edilmiştir. 10. Madde. 
:Başkanım okunmuş sayabilir miyiz? 
:Okuyalım. Çok uzun değil.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ 
KARAR NO: 10

ÖZÜ: Antalya ili Alanya İlçesi Mahmutlar 
Mahallesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 
Plam’na askı süresi içinde gelen itirazlardan;

1 nolu itiraz 1/100.000 Çevre Düzeni 
Plam’nda yerleşim dışı ve tarım görüşü 
bulunmadığından dolayı REDDİNE,

2 nolu itiraz alt ölçekli planların konusu 
olduğundan dolayı karar alınmasına gerek 
olmadığından dolayı REDDİNE,

3 nolu itiraz 1/100.000 Çevre Düzeni 
Plam’ndaki yerleşim lekesine ve ilgili kurum 
görüşlerine göre plana işlenmesinin 
KABULÜNE,

4 nolu itiraz Mutlak Tarım Alanı
olduğundan dolayı REDDİNE,
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5 nolu itiraz mevzi planlara ilişkin plan 
hükümlerine göre işlem yapılabileceğinden 
dolayı REDDİNE,

Oylamaya katılanlar tarafından oybirliği 
ile kabul edildi. (AK Parti: 37 kabul, CHP: 10 
kabul, MHP: 14 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu 
ile 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 
adet oylama tablosu)

08.10.2014 tarih ve 496 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 
Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plam’na askı 
süresi içinde gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek imar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 08.10.2014 tarih ve 496 sayılı Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisince onaylanan Antalya ili Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 1/25000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı süresi içinde gelen itirazlardan;

1 nolu itiraz 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’nda yerleşim dışı ve tarım görüşü 
bulunmadığından dolayı Komisyonumuzca uygun bulunmamış;

2 nolu itiraz alt ölçekli planların konusu olduğundan dolayı karar alınmasına gerek 
olmadığından dolayı Komisyonumuzca uygun bulunmamış;

3 nolu itiraz 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’ndaki yerleşim lekesine ve ilgili kurum 
görüşlerine göre plana işlenmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş;

4 nolu itiraz Mutlak Tarım Alanı olduğundan dolayı Komisyonumuzca uygun 
bulunmamış;

5 nolu itiraz mevzi planlara ilişkin plan hükümlerine göre işlem yapılabileceğinden 
dolayı Komisyonumuzca uygun bulunmamış olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil 
BAYAZ imzasız, Üye M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım.

Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan 
meclis kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikârdır.
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Bu nedenle tüm bu soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas 
komisyonlarında ve belediye meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Gerekçe hepsinde aynı okumaya gerek yok.
Tutanaklarla dağıtıldı. Devam edelim.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Dağıtıldı efendim.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar

Gündemin 10. Maddesini Komisyondan geldiği şekliye oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyondan geldiği şekliyle uygundur 
Başkanım.

(mikrofonsuz konuşma: Başkanım Grupların görüşleri alınmadı.)
BAŞKAN :Oy birliğiyle olduğu için, biraz hızlanmak için

almıyorum. Ama eğer söz isterlerse tabi ki her zaman...
(mikrofonsuz konuşmalar)
BAŞKAN :Peki bundan sonra sorayım. 10. Madde kabul

edilmiştir. 11. Madde.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 11

ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman 
Alanı”nm “Mezarlık Alanı" olarak 
planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği oylamaya katılanlar 
tarafından oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 
43 kabul, CHP: 17 kabul, MHP: 16 kabul ve 
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 77 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman 
Alanı”nm “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 85. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Kepez 
İlçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alam”nın “Mezarlık Alanı" 
olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 
uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil 
BAYAZ imzasız, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, 
Gerekçesi Ektedir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Grupların görüşleri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri bu

bildiğimiz gibi Varsak’taki bir orman alanının mezarlığa çevrilmesiyle ilgili bir işlem. Bu 
geçmiş dönemde mezarlıklar konusu maalesef siyaseten suistimal edilmişti ve buraya jeolojik 
raporları olmadığından dolayı onay verilmemişti. Fakat biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak böyle bir mezarlık konusu üzerine siyaset yapmak istemiyoruz. Komisyondan geldiği 
şekliyle kabul ediyoruz. Teşekkür ederim.

Üye Selçuk SENİRLİ : Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. İçme suyu kaynakları

üstünde olduğu için daha önceki Varsak’taki mezarlık yerinde bir değişiklik mecburiyeti hasıl 
oldu. Burasıyla ilgili jeolojik rapordan öte içme suyu kaynaklarımızın korunması adına bir 
hassasiyetten dolayı yeni bulunulan bir alan ve bu yüzden yapılan tetkiklerde böyle bir tehlike 
de olmadığından dolayı, Meclisimize böyle bir hizmeti sunabilmek için arz ediyoruz. 
Varsak’taki mezarlık sorunu şu an Varsak’ta bizden en çok talep edilen sorunlardan bir tanesi. 
Oylarınıza arz ediyorum 11. Maddeyi. Kabul edilmiştir. 12. Madde...

GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO: 12

ÖZÜ: Antalya İli, Kepez ilçesi, Varsak
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman 
Alanı” ve plansız alanın “Mezarlık Alanı” olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar 
Planı oylamaya katılanlarm oybirliği ile kabul 
edildi. (AK Parti: 44 kabul, CHP: 16 kabul, 
MHP: 15 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile 
toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKLİ: 1 adet rapor,
1 adet oylama tablosu)
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Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alanı” 
ve plansız alanın “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 86. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Kepez 
ilçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alanı” ve plansız alanın 
“Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Selçuk SENİRLİ, Cenk Halil 
BAYAZ ve Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy 
Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlamncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN 

edilmiştir. 13. Madde...
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
BAŞKAN

Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ 
9 komisyon üyesiyiz, 4 imza gözüküyor.

Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ: Komisyon Başkanımn oyu iki kabul edilir 
efendim.

BAŞKAN :Eşitlik durumunda değil mi?
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ:Evet.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :4 im za...

: Grupların görüşleri?
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Komisyon Raporu uygundur Başkanım. 
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
:Oylarınıza arz ediyorum 12. Maddeyi. Kabul

:Sayın Başkanım. Başkanım?
:Buyurun Oytun Bey.
: Sadece bir hususta bilgi almak istiyorum. Burada
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BAŞKAN :Salt çoğunluk da var. Yani oybirliği zarureti yok
ki.

Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ: Evet.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Oybirliği değil kastım. 4 imza var. 9 üyenin

olduğu bir ortamda 4 kişiyle toplanabiliyor mu Komisyon?
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ:5 kişiyle toplanmış efendim. Mustafa Reşat 

Oktay Bey de var. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Ama şerh koymuş, imtina etmiş oy kullanmaktan.
BAŞKAN :İmtina etmiş. Dolayısıyla 5 kişiyle toplanmış.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Yani diğerlerinde böyle bir sorun yokta ilk defa

burada geldi.
BAŞKAN :Ama 5 kişiyle toplanmış. 3’ü, 4’ü, 5’i, l ’i ona

göre, salt çoğunluğa göre karar çıkıyor. 13. Madde...

GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO: 13

ÖZÜ: Antalya İli, Kepez ilçesi, Varsak
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman 
Alanı” ve plansız alanın “Mezarlık Alanı” olarak 
planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planı toplantıya katılanların oybirliği ile 
kabul edildi. (AK Parti: 38 kabul, CHP: 10 
kabul, MHP: 6 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu 
ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, oylama tablosu)

Antalya İli, Kepez ilçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alanı” 
ve plansız alanın “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
imar Plam ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 87. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Kepez 
ilçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alanı” ve plansız alanın 
“Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANT AÇ, Selçuk SENİRLİ, Cenk Halil 
BAYAZ ve Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy 
Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım.
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Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan 
meclis kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. îdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikârdır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

Uye Bahattin BAYRAKTAR 
Başkanım.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN 

edilmiştir. 15. Madde.
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ :14. Madde efendim.

Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın

Komisyondan geldiği şekliyle uygundur. 
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
: 13. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul

BAŞKAN : 14. Madde, özür dilerim.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ 
KARAR NO: 14

ÖZÜ: Antalya ili, Kepez İlçesi, Duraliler 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın 
Kamu Kurumlan Yönetim ve Hizmet Alanı’na 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 
ölçekli Nazım imar Planı değişikliği oylamaya 
katılanlarm oyçokluğu ile kabul edildi. (AK 
Parti: 46 kabul, CHP: 1 kabul, 16 ret, Bağımsız: 
1 kabul, MHP: 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 74 
oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
oylama listesi)

Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın 
Belediye Hizmet Alam’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlananl/25.000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli toplantısında gündemin 106. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya ili, Kepez 
İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Kamu Kurumlan Yönetim ve 
Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ ve Cenk Halil BAYAZ imzasız, 
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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BAŞKAN :Gruplarm görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın

Başkanım.
BAŞKAN :Katılıyorsunuz.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Katılmıyoruz.
BAŞKAN :Katılmıyorsunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Evet gündemi...
Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım? Bir söz alabilir miyim bu madde ile

ilgili?
BAŞKAN : Buyurun.

Üye Erkan DEMİRCİ :Şimdi Başkanım, 14 ve akabindeki 15. Madde
aynı parselle ilgili 25.000’lik ve 1000’lik plan tadilatım içeriyor. 25.000’lik mevcut planda 
açık, yeşil alan gözüken bir alanı yapılan tadilatla resmi kurum, asfalt plent tesisi olarak 
değiştirmek söz konusu burada. Bir kamu menfaati var mıdır bilmiyorum ama en azından plan 
raporunda şöyle bir ifade var, o kafamı karıştırdı. Plan yapımına esas olmak üzere, işte 10-12 
tane kurumdan görüş sorulmuş. Fakat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya Orman 
Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ile görüşmeler halen 
devam etmektedir diyor. Ben buradan anlıyorum ki henüz görüşler tamamlanmamış. Bu 
görüşler tamamlanmadan planın Meclis Gündemine getirilmesi usûl açısından doğru değil 
diye düşünüyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Bu soruyla ilgili cevap vermek
isteyen Komisyon Üyesi, Başkanımız veya İmar Daire Başkanımıza söz vereceğim.
Komisyon Üyesi bir arkadaşımız yok ise İmar Daire Başkanımıza söz veriyorum. Mikrofonu 
ulaştıralım. 14. Madde.

Üye Erkan DEMİRCİ : 14 ve 15 ikisi birlikte zaten.
BAŞKAN :İkisi. Burada Belediye bir hizmet üretmek için

asfalt plenti kurmak üzere hizmet alanına dönüştürüyor.
Üye Erkan DEMİRCİ :Bir aciliyeti var mı bilmiyorum, o aciliyeti

olduğu için mi?
BAŞKAN :Muhakkak vardır tabi aciliyeti de. Buyurun, bir

dinleyelim istiyorsamz.
Üye Erkan DEMİRCİ :... bahsediliyor, onunla ilgili de Defterdarlıkla

bir görüşme yapıldı mı?
BAŞKAN :Buyurun Hüsamettin Bey.
İmar ve Şeh.Dai.Bşk.V.H.ELMAS :Saym Başkanım, söz konusu alanda asfalt plent

tesisi değil Belediye Hizmet Alanı olarak planladık biz burayı. Fen İşleri Daire 
Başkanlığımıza bağlı Makine ikmal tesisleri, ASAT’ımızm yanındaki olan, tesislerimizi 
buraya taşımak amaçlı yaptık. Kamu yararı bulunmaktadır. Ayrıca, kurum görüşleri ile ilgili 
kurum, tarım görüşleri aldık efendim. Söz konusu alan daha önce zaten 5 pekte planlıydı. 
İleride yeni tekliflerimizde burayla ilgili, demiryolu hattı geçtiği için yeni gündem maddemizi 
de, demir yolunu kaldırmak için madde sayın meclisimizin takdirine sunduk. Burada makine 
ikmal tesisleri yapmak üzere plan teklifimizdir efendim bu konu.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum.
Üye İrfan YILMAZ :Başkanım? Başkanım?
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BAŞKAN :Buyurun.
Üye İrfan YILMAZ :Şimdi burada hazîneye ait bir alanla ilgili

planlama yaparken bir hâzineden görüş ya da bir talep olması gerekmez mi?
BAŞKAN Arkadaşlar burası 45 senedir Büyükşehir

Belediyesinin kullandığı bir alan. Yerin neresi olduğunu biliyorsunuz değil mi?
Üye İrfan YILMAZ :Başkanım mutlaka fiilen Büyükşehir’in işgalinde

bir alan olabilir de biz hukuken bir hatalı işlem yapmama adına bunu söylüyoruz.
BAŞKAN :Buyurun. Bir saniye. Mikrofona konuşun.
Üye Erkan DEMİRCİ :Tapulama harici bir alan da var orda am a...
İmar ve Şeh.Dai.Bşk.V.H.ELMAS :Saym Başkanım burası bize tahsisli bir alandı. 

Zaten 5.000’lik planda mevcut. Tadilat yapıyoruz efendim.
BAŞKAN :Anlaşıldı. Zaten önceden tahsisli bir alanmış.

Evet değerli arkadaşlar, gündemimizin 15. Maddesini oylarınız arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :14
BAŞKAN :14. Maddesini. 14. Maddesini oylarınıza arz

ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 15. Madde...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım 15 de aynı olduğu için okunmuş kabul

edilmesi...

GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO: 15

ÖZÜ: Antalya İli, Kepez ilçesi, Duraliler 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın 
Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlananl/1.000 ölçekli Uygulama imar 
Planı oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul 
edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 3 kabul, 11 ret, 
MHP: 10 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyuyla 
toplam 66 oy kullanılmıştır. )(EKİ: 1 adet rapor,
1 adet oylama raporu)

Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları İçerisinde bulunan alanın 
Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.12.2014 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli toplantısında gündemin 106. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Kepez 
ilçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Belediye Hizmet Alam’na 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlananl/1.000 ölçekli Uygulama imar Planı Komisyonumuzca 
uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ ve Cenk Halil BAYAZ imzasız, 
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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BAŞKAN : Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN :CHP grubu?
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Katılmıyoruz Komisyon Raporuna...
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN : 15. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir. 16. M adde...

GÜNDEMİN 16. MADDESİ 
KARAR NO: 16

ÖZÜ: Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır 
tapulaması Sağlık Tesisi Alanı, Üniversite Alanı 
ve Donatı Alanı olarak belirlenmiş bölgenin, 
Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme 
alanları olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliğine 
askı süresi içerisinde gelen itirazlar oylamaya 
katılanların oyçokluğu ile RET edildi. (AK Parti: 
45 kabul, CHP: 10 kabul, 1 ret, MHP: 13 kabul 
ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 70 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

08.10.214 tarih ve 498 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır tapulaması Sağlık Tesisi Alanı, Üniversite Alanı ve 
Donatı Alanı olarak belirlenmiş bölgenin, Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme 
alanları olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 08.10.214 tarih ve 498 sayılı Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisince onaylanan Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır tapulaması Sağlık 
Tesisi Alanı, Üniversite Alam ve Donatı Alanı olarak belirlenmiş bölgenin, Sosyal Donatı ve 
Kamu Hizmetleri Kümelenme alanları olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 
ölçekli Nazım imar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlar Komisyonumuzca 
uygun bulunmamış olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Selçuk SENİRLİ, Cenk Halil 
BAYAZ imzasız, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, 
Gerekçesi Ektedir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir, idari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

: Grupların görüşleri?
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın

:Komisyon kararma katılıyoruz Başkanım. 
:Komisyon kararma katılıyoruz.
:16. Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul edilmiştir, 17. Madde...

GÜNDEMİN 17. MADDESİ 
KARAR NO: 17

ÖZÜ: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Mellidağ 
Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mn talebi 
üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali kurulmasına 
yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul 
edildi. (AK Parti: 37 kabul, CHP: 1 kabul, 1 ret,
2 çekimser ve MHP: 12 kabul oyu ile toplam 53 
oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
oylama tablosu)

Antalya İli, Döşemealtı ilçesi, Mellidağ Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali 
kurulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporu.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 91. 

maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, 
Döşemealtı İlçesi, Mellidağ Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, M.Reşat OKTAY ve Oytun 
Eylem DOĞMUŞ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet değerli arkadaşlar, burası Büyükşehir
Belediyesi’nin Güneş Enerjisi Santrali kurmak için planladığı, kendi mülkündeki bir alan. 
Plan değişikliğini o yüzden getirdik. Örnek bir proje olacak, aşağı yukarı 4 megavatlık bir 
enerjiyi güneş enerjisiyle elde ettikten sonra sulama kooperatiflerinin elektrik ihtiyacını 
karşılayarak tarımsal sulama kooperatif ve birliklerini de, talep halinde, isteyenler var ise, 
isterlerse, devralarak bu hizmeti, tarımsal sulamayı, neredeyse artık enerji maliyeti itibariyle 
minimize ederek hatta sıfırlayarak çok daha ucuza getirecek bir çalışmanın uzun zamandır 
sürdürdüğümüz ön hazırlığının sonucudur. Dolayısıyla bir güneş enerjisi santrali kurulumuyla 
ilgili Büyükşehir Belediyesince çevreye duyarlı bir yenilenebilir enerji imkânının temini 
hususundaki bir maddedir. Grupların görüşleri.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Hayırlı uğurlu olsun Antalya'mıza. Teşekkür
ediyoruz. Çok önemli bir yatırım. İnşallah bütün Antalya için hayırlı olur. Oybirliği, şey, 
komisyon raporu uygundur.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkamm, jeoloji raporu olmadığından
eksiklerinin tamamlanması için dairesine havale edilmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN :Evet
Üye Selçuk SENİRLİ :Evet. Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Oylarınıza arz ediyorum...

Kabul edilmiştir. 18. Madde...

GÜNDEMİN 18. MADDESİ 
KARAR NO: 18

ÖZÜ: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Mellidağ 
Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi 
üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali kurulmasına 
yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı oylamaya katılanların oyçokluğu ile 
kabul edildi. (AK Parti: 44 kabul, CHP: 4 ret, 1 
çekimser, MHP: 13 kabul ve Bağımsız: 1 kabul 
oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)
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Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Mellidağ Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali 
kurulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.1.2.2014 tarihli toplantısında gündemin 92. 

maddesinde-görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, 
Döşemealtı İlçesi, Mellidağ Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, M.Reşat OKTAY ve Oytun 
Eylem DOĞMUŞ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon raporuna katılmıyorum Başkanım

deminki madde eksikliği yüzünden.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :18. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum... Kabul edilmiştir, 19. madde...

GÜNDEMİN 19. MADDESİ 
KARAR NO: 19

ÖZÜ: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. tevsi 
alanı batısında Kömürcüler Köyüne kayıtlı olan 
tamamı Maliye Hazinesi’ne ait 45 hektarlık 
kısmının ve 2. Tevsi alanının doğusunda Çıplaklı 
Köyüne kayıtlı tamamı şahıslara ait olan 
arazilerin 67 hektarlık kısmının Organize Sanayi 
Bölgesine ilave 4. ve 5. Tevsi alanları olarak ilan 
edilmesi hususu oylamaya katılanlarm oybirliği 
ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 kabul, CHP: 15 
kabul, MHP: 13 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu 
ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. tevsi alanı batısında Kömürcüler Köyüne kayıtlı 
olan tamamı Maliye Hazinesi’ne ait 45 hektarlık kısmının ve 2. Tevsi alanının doğusunda 
Çıplaklı Köyüne kayıtlı tamamı şahıslara ait olan arazilerin 67 hektarlık kısmının Organize 
Sanayi Bölgesine ilave 4. ve 5. Tevsi alanları olarak ilan edilmesi ile ilgili uygunluk 
görüşünün verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 90. 

maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi 1. tevsi alanı batısında Kömürcüler Köyüne kayıtlı. olan tamamı Maliye 
Hazinesi’ne ait 45 hektarlık kısmının ve 2. Tevsi alanının doğusunda Çıplaklı Köyüne kayıtlı 
tamamı şahıslara ait olan arazilerin 67 hektarlık kısmının Organize Sanayi Bölgesine ilave 4. 
ve 5. Tevsi alanları olarak ilan edilmesi ile ilgili uygunluk görüşünün verilmesi 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Selçuk SENİRLİ, Cenk Halil 
BAYAZ imzasız, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından îmtina Ediyorum, 
Gerekçesi Ektedir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN : Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon Raporuna katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle 19. Maddeyi de

oylarınıza arz ediyorum. Burası da Organize Sanayi Bölgemizin genişlemesine yönelik bir 
düzenlemedir. Önemli bir katkı sağlayacağız İnşallah alacağımız kararla. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 20. Madde...

BAŞKAN :Evet. Yeniden okuyalım lütfen.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Çalışmıyor mikrofon çalıştı efendim.
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GÜNDEMİN 20. MADDESİ 
KARAR NO: 20

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23OP 
nolu imar plan paftasında yer alan Macun 
Mahallesi 164 ada 3 nolu parselin Antalya 2. 
İdare Mahkemesi’nin 2014/1064 E., 2014/1412 
K. sayılı kararı doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı, parselin mahkeme kararı 
doğrultusunda önceki imar durumu olan 
ağaçlandırılacak alan olarak planlanması hususu 
oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 
(AK Parti: 37 kabul, CHP: 12 kabul, MHP: 11 
kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 61 oy 
kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23 OP nolu imar plan paftasında yer alan Macun 
Mahallesi 164 ada 3 nolu parselin Antalya 2. İdare M ahkemesinin 2014/1064 E., 2014/1412 
K. sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23 OP nolu imar plan paftasında yer alan Macun 

Mahallesi 164 ada 3 nolu parselin Antalya 2. İdare M ahkemesinin 2014/1064 E., 2014/1412 
K. sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, parselin mahkeme kararı doğrultusunda önceki imar 
durumu olan ağaçlandırılacak alan olarak planlanmasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, Meclis Üyesi 
M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli imzalı, 
diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır.
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Bu nedenle tüm bu soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas 
komisyonlarında ve belediye meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

( Mikrofonlarda teknik bir arıza oluştu grup sözcülerinin de mikrofonları çalışmadı.)

BAŞKAN :Evet. Grupların görüşleri? Selçuk Bey?
Uygundur Komisyon Raporu? Selçuk Beyin de sesini kıstılar. Neyse sizin sesiniz gürdür, 
duyulur. Evet. Peki. 20. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum komisyondan geldiği şekliyle. Evet. 
Bugün bir teknik arıza var arkadaşları uyaralım bir daha böyle bir sıkıntı olmasın İnşallah. 
Benim de işimi zorlaştırıyor. Kabul edilmiştir. 20. Madde.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
var. Toplu oylanmasını öneriyorum.

BAŞKAN 
oylarınıza arz edeceğim ...

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN

GÜNDEMİN 21. MADDESİ 
KARAR NO: 21

:Saym... Sayın Başkanım 21 ve 26 dâhil oybirliği

:Evet. 21 ve 26 dâhil toplu oylanması önerisi var

:21’ i geçtikten sonra...
:Evet. 21 ’i geçtikten sonra... 21. Madde.

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 
025B-07B, 025B-02D nolu imar paftalarında 
yer alan Pınarlı Mahallesi, 13209, 13210, 13212, 
13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227, 
13321 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar oylamaya katılanlarm oyçokluğu ile ret 
edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 4 kabul, 10 ret, 
MHP: 16 kabul oyu ile toplam 71 oy
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07B, 025B-02D nolu imar paftalarında yer 
alan Pmarlı Mahallesi, 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227, 
13321 adalara ilişkin 5365,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07B, 025B-02D nolu imar paftalarında yer 

alan Pmarlı Mahallesi, 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227, 
13321 adalara ilişkin 5365,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların 
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, Meclis Üyesi 
M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli imzalı, 
diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 
iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

itiraz ediyoruz.
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

: Grupların görüşleri?
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
:21. Herhalde sizin bir itirazınız
itirazların kabulü yönünde biz, şey yapıyoruz,

:Peki...
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
:Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar 22 dahil, 26 dahil aradaki sıralı 
tüm maddelerin toplu bir şekilde oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler? 26 dahil. Oylamayı görelim. Reddeden arkadaşımızı bir anlayalım.

(  22 dahil 26 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususunda 
oylamaya katılanlardan 66 kabul oyu CHP Meclis üyesi Mustafa Reşat OKTAY ‘ın 1 ret oyu 
ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Mustafa Reşat OKTAY Bey. 
BAŞKAN :Evet. 22. Madde buyurun.
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GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO: 22

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları , içerisinde, 
028D-16C, 028D- 21B nolu imar paftalarında 
yer alan, Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 
parselde bulunan Spor alanı ile Cikcilli 
Mahallesi 316 ada 1 parselde ve Oba Mahallesi 
350 ada 1 parselde bulunan Belediye Hizmet 
Alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 
(AK Parti: 41 kabul, CHP: 11 kabul, MHP: 11 
kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 64 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde; 028D-16C, 028D-21B nolu imar paftalarında 
yer alan Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 parselde yer alan Semt Spor Alanı ve güneyinde 
yer alan Park Alanı ile Cikcilli Mahallesi 316 ada 1, 2 nolu parsellerde yer alan Belediye 
Hizmet Alanının yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 028D-16C, 028D- 21B nolu imar paftalarında 

yer alan, Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 parselde bulunan Spor alanı ile Cikcilli Mahallesi 
316 ada 1 parselde ve Oba Mahallesi 350 ada 1 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının 
yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan, 5394,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.
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Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

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

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?

GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO: 23

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
025-a-03-c nolu imar plan paftasında yer alan 
Yeşilbayır Mahallesi Antalya Orman İşletme 
Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği 477 numaralı 
bölmede kalan spor alanının "Emniyet Tesis 
Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı değişikliği “metan gazı ile ilgili 
önlemler alınması şartıyla” oylamaya katılanlarm 
oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 37 kabul, 
CHP: 9 kabul ve MHP: 13 kabul oyu ile toplam 
59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
oylama tablosu)

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-03-c nolu imar plan paftasında yer 
alan Yeşilbayır Mahallesi Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği 477 
numaralı bölmede kalan spor alammn "Emniyet Tesis Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-03-c nolu imar plan paftasında yer 

alan Yeşilbayır Mahallesi Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği 477 
numaralı bölmede kalan spor alanının "Emniyet Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 
2032,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, emsalin projesine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirtilmesi 
kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ katılmadı, Meclis Üyesi 
M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli im ^ lı, 
diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

:22. Maddeyi... Grup görüşleri?
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Ruhi Bey? CHP grubunun görüşü?
:Komisyon kararma katılıyoruz Başkanım. 
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
:22. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle 

Kabul edilmiştir. 23. Madde...
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Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN : Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle 23. Maddeyi

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir. 24. Madde... Grupların görüşleri? Evet, Bahattin
Beyinde sesini kıstılar bugün. Bir saniye. O zaman mikrofona, lütfen.

(23’ üncü maddenin ilk oylamasında oylamaya katılanların oybirliği ile komisyondan 
geldiği şekliyle kabul edilmiş toplam 53 kabul oyu kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, metan gazıyla ilgili önlem
alınmak kaydıyla uygundur ibaresini eklenmesini, evet.

BAŞKAN :Peki.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon kararma katılıyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Eklemeyle beraber artık arz edeceğim.
Üye Selçuk SENİRLİ :Eklemeyle beraber Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Metan gazı...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Metan gazıyla ilgili önlem alınmak kaydıyla
BAŞKAN :Metan gazı ile ilgili önlem alınmak kaydıyla

ibaresi eklenerek Komisyon Raporunun uygunluğunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler? Bir saniye. Bir saniye. Oylamayalım.

İmar ve Şeh.Dai.Bşk.V.H. ELMAS M etan gazı eklenmesi konusu 23. Maddededir. 
Bu madde ile ilgili değil.

BAŞKAN :23. Maddede miydi metan gazı?
İmar ve Şeh.Dai.Bşk.V.H. ELMAS:Evet, doğrudur efendim.
BAŞKAN :Yok. 23’ü oyladık.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :24. Maddedeyiz efendim.
İmar ve Şeh.Dai.Bşk.V.H. ELMAS:Bunda ekleme yok efendim.
BAŞKAN :23’te o zaman. Öyle mi?
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îmar ve Şeh.Dai.Bşk.V.H. ELMAS :Evet efendim.
BAŞKAN :Tekrir-i Müzakere hususunu, 23. Maddeyle ilgili

önemli bir konu, metan gazıyla ilgili önlem alınması hususu. Çöplük. Eski çöplük. Onun için. 
Değerli arkadaşlar tekrir-i müzakere 23. Madde ile ilgili önerisi var. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler? Kabul edilmiştir değerli arkadaşlar...

(23 ’ üncü maddenin tekrir-i müzakeresinin kabulü hususu oylamaya katılanların 50 
kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.)

Üye Selçuk SENİRLİ :Burada bir anti-parantez bir araya gireyim. Şimdi
bu meclisteki, tabi ki siz Büyükşehir Belediye Başkamsınız, bütün teknik kadro da size bağlı. 
Bu teknik gelişmelerden Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna da haber verilirse çok memnun 
oluruz yani.

BAŞKAN :Tam olarak anlayamadım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Şimdi bu metan gazı, biz teknik olarak

bilmiyoruz bunu. Teknik olarak AKP grubu her bilgiye ulaşmakta hiçbir sıkıntı yaşamıyor. 
Bu değişikliğin bize bildirilmesi lazım yani.

BAŞKAN :Selçuk Bey zannediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Selçuk Bey, bu grupta, bu gruptaki

arkadaşların...
Üye Selçuk SENİRLİ :Yani ciddi bir pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz

burada.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Hayır hayır Selçuk Bey.
BAŞKAN :Estağfurullah, öyle bir şey söz konusu olmaz. Ya

İmar Komisyonumuz daha sonra...
Üye Selçuk SENİRLİ :Efendim gelmiyor işte yani. Bir ekleme

yapılıyor. Bir tartışılsın. Bir anlatılsın bize yani o. Sonradan ilave edilen bir şey bu.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım
BAŞKAN :Siz zaten mecliste...
Üye Selçuk SENİRLİ :Yani istirham ediyorum bunu efendim. Yani bizi

de bilgilendirsinler bir. Yani bizde bir Antalya’nın Meclis Üyesiyiz.
BAŞKAN :Arkadaşlar buraya Emniyet bir tesis yapacak.

Eski çöplük alanı. Metan gazıyla ilgili bir önlem alınması zarureti var. Ben bu bilgiyi 
meclisimizle paylaşıyorum tabii ki.

Üye Selçuk SENİRLİ :Efendim teknik adımları bize de önceden
versinler bunu. AKP’nin grup sözcüsü çok da güzel gündeme getirdi. Bizim niye haberimiz 
yok?

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Şimdi şöyle izah edeyim isterseniz Selçuk Bey.
Bu gündem grupla görüşülürken buranın çöplük alanı olması durumunda böyle bir görüş 
ortaya atıldı ve değerlendirildi. Böyle bir ibarenin bu gündem maddesine eklenmesinin uygun 
olacağı yönünde bir karar aldık.

Üye Selçuk SENİRLİ :Bahattin Bey ben size bir şey demiyorum.
BAŞKAN :Haber verirseniz biz de katılırız size diyor

Selçuk Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Hayır yani bu, bürokratların bize haber verdiği

bir şey değil onu demek istiyorum.
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BAŞKAN :Evet, 23. Maddeyi değerli arkadaşlar metan
gazıyla ilgili önlem alınması kaydıyla ibaresi eklenmek suretiyle Komisyondan geldiği 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 24. Madde...

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :24. Maddeyi okumuştuk efendim. Tekrar 
isterseniz...

: Okumuştuk.

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
29K-II nolu imar paftasında yer alan Dağbeli 
2194 parsel ve çevresini kapsayan nazım imar 
planı değişikliği Antalya 1. İdare Mahkemesinin 
2010/622 E. 2012/592 K. sayılı kararı ileiptal 
edildiğinden mahkeme kararının yerine 
getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/2000 ölçekli 
Nazım İmar Planı, mahkeme kararı 
doğrultusunda 2194 parsel ve çevresinin mülga 
Dağbeli Belediye Meclisinin 14.10.2008 gün 10 
sayılı kararı ile onaylanan 1/2000 ölçekli nazım 
imar planındaki kullanım kararları doğrultusunda 
konut ve yeşil alan olarak planlanması hususu 
oylamaya katılanlarm oybirliği ile kabul edildi. 
(AK Parti: 41 kabul, CHP: 9 kabul, MHP: 10 
kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 61 oy 
kullanılmıştır. ) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
oylama tablosu)

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 29K-II nolu imar paftasında yer alan
Dağbeli 2194 parsel ve çevresini kapsayan nazım imar planı değişikliği Antalya 1. İdare
Mahkemesinin 2010/622 E. 2012/592 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden mahkeme
kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 29K-II nolu imar paftasında yer alan 

Dağbeli 2194 parsel ve çevresini kapsayan nazım imar planı değişikliği Antalya 1. İdare 
Mahkemesinin 2010/622 E. 2012/592 K. sayılı kararı ileiptal edildiğinden mahkeme kararının 
yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca 
incelenmiş, mahkeme kararı doğrultusunda 2194 parsel ve çevresinin mülga Dağbeli Belediye 
Meclisinin 14.10.2008 gün 10 sayılı kararı ile onaylanan 1/2000 ölçekli nazım imar 
planındaki kullanım kararları doğrultusunda konut ve yeşil alan olarak planlanmasının uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

BAŞKAN

GÜNDEMİN 24. MADDESİ 
KARAR NO: 24
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyamndan İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ 
şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN : Grupların önerileri 24. Maddeyle ilgili.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyondan geldiği şekliyle Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :24. maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 25. Madde...

GÜNDEMİN 25. MADDESİ 
KARAR NO: 25

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
025-a-03-b nolu imar plan paftasında yer alan 
Yeşilbayır Mahallesi 669 ada 1 parselin “Sağlık 
Tesisleri A lanindan “Özel Sağlık Tesisi 
Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliği, Döşemealtı 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
26.11.2014 tarihli ve 7624 sayılı yazısı ile plan 
değişikliğine ilişkin kurum görüşünün olumsuz 
olduğu gerekçesi ile dosyanın geri iade edilmesi 
talep edildiğinden karar verilmesine gerek 
olmadığı hususu oylamaya katılanların oybirliği 
ile kabul edildi. (AK Parti: 39 kabul, CHP: 10 
kabul, MHP: 11 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu 
ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)
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Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-03-b nolu imar plan paftasında yer 
alan Yeşilbayır Mahallesi 669 ada 1 parselin “Sağlık Tesisleri A lani’ndan “Özel Sağlık Tesisi 
Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-03-b nolu imar plan paftasında yer 

alan Yeşilbayır Mahallesi 669 ada 1 parselin “Sağlık Tesisleri A lanindan “Özel Sağlık Tesisi 
Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 2032,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Döşemealtı Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 26.11.2014 tarihli ve 7624 sayılı yazısı ile plan değişikliğine ilişkin kurum 
görüşünün olumsuz olduğu gerekçesi ile dosyanın geri iade edilmesi talep edildiğinden karar 
verilmesine yer olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlamp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Evet Döşemealtı gündemden çekilmesini talep
etmiş zaten. Karar verilmesine de gerek olmadığına dair Komisyon Raporu var. Karar 
verilmelerine gerek olmadığı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Kabul 
edilmiştir. 26. Madde...
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GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO: 26

ÖZÜ: Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, P23D- 
08B nolu imar paftasında yer alan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı plan hükümlerinin Tanımlar 
Bölümündeki "Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)" 
tanımına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
plan notu değişikliği, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği'nin lö.maddesinin 2.bendine göre 
uygun olduğu hususu oylamaya katılanlarm 
oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul, 
CHP: 10 kabul, MHP: 10 kabul, Bağımsız: 1 
kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, P23D-08B nolu imar paftasında yer alan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin Tanımlar Bölümündeki "Taban Alanı Kat Sayısı 
(TAKS)" tanımına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, P23D-08B nolu imar paftasında yer alan 1/5000

ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin Tanımlar Bölümündeki "Taban Alanı Kat Sayısı
(TAKS)" tanımına ilişkin 7871,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan 
notu değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 
lö.maddesinin 2.bendine göre uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanındarbulunmayacağım.
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Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN : Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu’na katılıyoruz.
BAŞKAN :26. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul edilmiştir, 27. madde.

GÜNDEMİN 27. MADDESİ 
KARAR NO: 27

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
025-B-06A nolu imar plan paftasında yer alan 
Altmova Orta Mahallesi 28502 ada 3 parselin
0.32 hektarlık kısmının toptan ticaret alanından 
“Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu”na 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği, Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 08.10.2014 tarih ve 512 
sayılı kararı ile uygun bulunan akaryakıt, LPG ve 
servis istasyonu alanı ile arasında 1 km mesafe 
koşulunu sağlamadığından plan değişikliğinin 
reddi oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul 
edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 1 Çekimser 
MHP: 4 ret, 2 kabul, Bağımsız: 1 kabul oyu ile 
toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu)

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06A nolu imar plan paftasında yer alan 
Altmova Orta Mahallesi 28502 ada 3 parselin 0.32 hektarlık kısmının toptan ticaret alanından 
“Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu”na dönüştürülmesine ilişkin 2043,4 Plan İşlem Numaralı 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06A nolu imar plan paftasında yer alan 

Altmova Orta Mahallesi 28502 ada 3 parselin 0.32 hektarlık kısmının toptan ticaret alanından 
“Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu”na dönüştürülmesine ilişkin 2043,4 Plan İşlem Numaralı 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği komisyonumuzca incelenmiş, Antalya 
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.10.2014 tarih ve 512 sayılı kararı ile uygun bulunan 
akaryakıt, LPG ve servis istasyonu alanı ile arasında 1 km mesafe koşulunu sağlamadığından 
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ, Meclis Üyesi Ali Baki 
SARICA ve Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından 
İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.
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Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Oytun Eylem DOĞMUŞ, Ali Baki SARICA, 
Selçuk SENİRLİ imzasız efendim.

BAŞKAN : Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR : Sayın Başkanım talep edilen plan değişikliğinin

reddini talep ediyoruz.
BAŞKAN :Evet.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Cumhuriyet Halk Partisi Grubu çekimserdir

Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ Komisyon Raporu’na katılmıyoruz.
BAŞKAN :Evet, talep edilen Komisyon Raporu’nun reddini,
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Plan değişikliğinin reddini...
BAŞKAN :Plan değişikliğinin reddini... Plan değişikliğinin

reddi hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Oy kullanmayan var mı? 
Olmadığına göre Plan değişikliği reddedilmiştir. 28. madde.

GÜNDEMİN 28. MADDESİ 
KARAR NO: 28

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
025-B-06-B (21K) nolu imar paftasında yer alan 
Menderes Mahallesi 28508 ada 3 parselin 2583 
m 2’lik kısmının Toptan Ticaret Alanından 
Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itirazlar, kavşağa ilişkin itirazların 
parselin cephe aldığı yol güzergahında refüj 
devamlılığının bulunması dolayısıyla kavşak 
oluşturmadığı gerekçesiyle REDDİ, ifraz
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koşuluna ilişkin itirazların 11.10.2012 tarih 526 
sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis 
Kararı ile onanan Altınova Bölgesine ilişkin 
1/1000 ölçekli plan notlarından 2.2. Toptan
Ticaret Alanlarında “...............minimum parsel
büyüklüğü 2000 m2 olacaktır” şeklinde belirtilen 
ifraz koşuluna göre KABULÜ, ve bu doğrultuda 
yeni plan değişikliği hazırlanması hususu 
oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul
edildi. (AK Parti: 42 kabul, CHP: 2 Çekimser, 1
Ret, MHP: 4 kabul, Bağımsız: 1 kabul oyu ile
toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu.)

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-B (21K) nolu imar paftasında yer alan 
Menderes Mahallesi 28508 ada 3 parselin 2583 m2,lik kısmının Toptan Ticaret Alanından 
Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-B (21K) nolu imar paftasında yer alan 

Menderes Mahallesi 28508 ada 3 parselin 2583 m2’lik kısmının Toptan Ticaret Alanından 
Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, 
kavşağa ilişkin itirazların parselin cephe aldığı yol güzergahında refüj devamlılığının 
bulunması dolayısıyla kavşak oluşturmadığı gerekçesiyle reddine, ifraz koşuluna ilişkin
itirazların 11.10.2012 tarih 526 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan
Altınova Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan notlarından 2.2. Toptan Ticaret Alanlarında
“............ minimum parsel büyüklüğü 2000 m2 olacaktır” şeklinde belirtilen ifraz koşuluna
göre uygun bulunmasına ve bu doğrultuda yeni plan değişikliği hazırlanması gerektiği 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ ve Selçuk SENİRLİ imzasız, 
Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ 
şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım.

Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan 
meclis kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.
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Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyamnda bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Grup görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Cumhuriyet Halk Partisi Grubu çekimserdir

Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu’na katılıyoruz.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz

ediyorum 28. maddeyi, kabul edenler Komisyon Raporu’nu 1 nolu tuşa bassın...
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ : Sayın Başkanım
BAŞKAN :Buyurun Oytun Bey.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Başkanım 28 geçti ama 27 ile ilgili oylamayı

görüp bir şey danışmak istiyorum. Bunun tutanaklara nasıl yansıyacağı ile ilgili tereddüdüm 
var. 27’de ben oy kullanmadım.

BAŞKAN :Bakalım hemen.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Muhtemelen öyle çıkacak ama bunun yansıması

-  siz teşrif etmeden önce Katip Üyelerimizle de konuşmuştuk -  oy birliği şeklinde 
geçecekse...

BAŞKAN :Kabul edilmiştir diyorum.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Ama öyle geçiyor, oy birliği ile kabul edilmiştir

diye geçiyor. Katılanların oy birliği ile oy kullananların oy birliği ile mi demek gerekiyor?
BAŞKAN :Bakalım şimdi bir saniye, 28. maddeyle ilgili oy

kullanmayan var mı?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Oy çoğunluğuyla denebilir.
BAŞKAN :Evet, 28. madde komisyondan geldiği şekliyle

kabul edilmiştir.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :29. Madde
BAŞKAN :Bir saniye 27. maddedeki oy durumunu

görebiliyor muyuz?
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Başkanım belirtmek istediğim husus şu: klasik

oylamada şer-i oylamada kabul, ret ya da çekimser beyanda bulunuyorduk. Burada bir de oy 
kullanmamak yönünde de irade gösterebiliyoruz hiç tuşlamayarak ama onun yazım tekniği 
hala eski şekilde yazılıyor diye düşünüyorum. Kâtip üyeleriyle de az önce istişare ettik.

BAŞKAN :Bir bakalım, evet bu mu 27. madde?
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :27 evet.
BAŞKAN :Oytun Eylem DOĞMUŞ hiçbir oy kullanmamış.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Evet, kullanmadım, şimdi bu nasıl yazılacak? Oy

birliği diye geçiyor işte bunların yazımı.
BAŞKAN :Yok ben oy birliği ile demedim, kabul edilıpiştir

dedim geçtim.
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Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Efendim öyle yazılıyor ama.
BAŞKAN Tutanakta oy birliği olmaz, oy çokluğu olur.

Öyle bir şey yazılamaz yani.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Kararı yazmadık ki efendim oy birliği diyelim. 

Biz bir şey demedik ki.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Efendim böyle yazılıyor işte, ben de onu

anlatmaya çalışıyorum, yazılmasın o zaman.
BAŞKAN :Hay hay, arkadaşları uyaralım oy çokluğu ile

ilgili kararlarda oy birliği diye yazmasınlar.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Yazmıyoruz efendim.
BAŞKAN :Bir daha yazılırsa -yazmıyoruz diyorlar onlar da-

itiraz edersiniz bir sonraki mecliste, düzeltiriz.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim oy kullanılmadığı zaman biz bilemeyiz 

ki hangi Meclis Üyemizin iradesini oy kullanmama yönünde kullandığını.
Üye Cansel TUNCER :Oylamaya katılmayanların da yazılmasını

istiyoruz Başkanım.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :0  fark düşülmüyor tutanaklara.
BAŞKAN :Arkadaşlar oy cetveli aynen koyulur ve bu

şekilde tutanak altına alınır, mesele biter, tamam mı?
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet efendim.
BAŞKAN : Yansıttığınız oy cetvelini aynen koyacaksınız,

Meclis Başkanlık Divanı imzalayacak, mesele bitecek, bitti; bu kadar basit. Evet, kaçıncı 
maddedeydik? 29. buyurun 29. madde...

GÜNDEMİN 29. MADDESİ 
KARAR NO: 29

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 22 K 
nolu imar plan paftasında Kuzeyyaka 
Mahallesindeki park alanının bir kısmının resmi 
kurum alanına, 22 L nolu imar plan paftasında 
Habibler Mahallesindeki park alanı ile 26462 ada
1, 2 parsellerdeki sağlık tesisleri alanının (1/1000 
ölçekli uygulama imar planında 1 parsel belediye 
hizmet alanı, 2 parsel PTT alanı) resmi kurum 
alanı, park ve sosyal tesis alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı revizyonu oylamaya katılanlarm 
oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 38 Kabul, 
CHP: 7 Kabul, MHP: 10 Kabul, Bağımsız: 1 
Kabul ojoı ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu.)
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Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 22 K nolu imar plan paftasında Kuzeyyaka 
Mahallesindeki park alanının bir kısmının resmi kurum alanına, 22 L nolu imar plan 
paftasında Habibler Mahallesindeki park alanı ile 26462 ada 1, 2 parsellerdeki sağlık tesisleri 
alanının (1/1000 ölçekli uygulama imar planında 1 parsel belediye hizmet alanı, 2 parsel PTT 
alanı) resmi kurum alanı, park ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 22 K nolu imar plan paftasında Kuzeyyaka 

Mahallesindeki park alanının bir kısmının resmi kurum alanına, 22 L nolu imar plan 
paftasında Habibler Mahallesindeki park alanı ile 26462 ada 1, 2 parsellerdeki sağlık tesisleri 
alanının (1/1000 ölçekli uygulama imar planında 1 parsel belediye hizmet alanı, 2 parsel PTT 
alanı) resmi kurum alanı, park ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün
30.10.2014 gün 4073 sayılı, Batı Antalya Emlak Müdürlüğünün 17.12.2014 gün 34456 sayılı 
görüş yazıları doğrultusunda uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ ve Selçuk SENİRLİ imzasız, 
Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ 
şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık iradesi 
ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum belediye 
meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin sonucu 
olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından yasa dışı 
uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım.

Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan 
meclis kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlamncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

:Grupların görüşleri...
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Komisyon Raporu’na katılıyoruz Başkanım.
: Komisyon Raporu’na katılıyoruz.
:29. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul edilmiştir, 30. madde...

I !  f ı »
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Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim oylamayı sistemi açmadan çıktısını 
alamıyormuşuz. Sistemi açabilir miyiz efendim kimlerin oy kullanmadığını görmek için? 
Ancak o takdirde alımyormuş.

BAŞKAN :Şimdi böyle bir talep yok, siz şunu yapacaksınız:
bu oylama sonuçları sistemde, hafızada kalmıyor mu?

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ -.Efendim kalıyor fakat oy kullanmayanların 
listesini almıyor oylama raporunda sistem. Oy kullanmayanları göstermiyor efendim, sadece 
kullananları gösteriyor.

BAŞKAN :Şu oylama, oylama - bir saniye, bir saniye - bu
cetveli yansıtın oy cetvelini şimdi. Arkadaşlar, bunu aynen renkli bir şekilde meclis maddeyle 
ilgili oylama sonuçları diyeceksiniz. Başkanlık Divanı olarak imzalayacağız, iş bitecek, 
burada her şey açık. Kim oy kullanmış, kim kullanmamış, kim ne kullanmış, her şey açık. Bu 
kadar basit yapacağınız iş. Hafızada kalıyorsa eğer.

Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ: Sayın Başkanım hafızada açmadan kalmıyormuş 
efendim. Onun için her oylamadan sonra açmamız gerekiyormuş, öyle dedi teknik arkadaşlar. 

BAŞKAN :Bundan sonra her oylamadan sonra açalım o
zaman.

Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ:Açalım efendim, onu talep ettim ben de. 
BAŞKAN :Açalım o zaman. Böylelikle bu tartışmayı da

bitirelim. Hem de herkes kimin ne oy kullandığını görsün.
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ:Evet efendim.
BAŞKAN :Peki, eğer açarsak hafızada kalıyor.
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ: Alabiliyormuşuz efendim çıktı daha sonra. 
BAŞKAN :Bundan sonra artık bu 20, 30’a kadar olmayacak,

30’dan sonra eski sistem, 30’dan sonra da aynen bunun ekran görüntüsünü alırsınız, açarsınız. 
30. Madde oy sonuçları dersiniz, açarsınız Başkanlık Divanı imzasını, hem de böyle renkli 
alırsınız, olur biter. Bundan sonra yapalım böyle, peki.

Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ: Evet efendim.
BAŞKAN :30. Maddede miyiz?
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ:30 efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım bir kez daha...
BAŞKAN :30. Madde kabul edilmiştir Komisyon Raporu

doğrultusunda.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Oy birliği olanlarla ilgili bir önergem daha var,

29, 35 dahil toplu oylanmasını öneriyorum bir kez daha.
BAŞKAN :Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi olarak alsak

da biz kabul etsek nasıl olur acaba?
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ:Efendim, 30’u oylamamıştık efendim.
BAŞKAN : S iz de mi öneriyorsunuz? 3 0 dahil...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :35 şey 29 evet 30 dahil 35...
BAŞKAN :30 dahil 35 dahil. Evet değerli arkadaşlar 30

dahil 35 dahil toplu oylanması hususunda öneri var. Oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yansıtalım yansıtalım pardon yansıtalım. Yansıttık, böylelikle
30. Madde Komisyon Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Pardon pardon 30,35 toplu 
oylanması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
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(30 dahil 35 dahil sıralı maddelerin toplu oylanması hususu oylamaya katılanlarm oy 
birliğiyle kabul edilmiş olup 64 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Okunmuş olarak kabul edilmesi.
BAŞKAN :Oy birliği ile kabul edilmiştir. 30 dahil 35 dahil

aradaki sıralı tüm Komisyon Raporları ve ilgili raporların okunmuş kabulü hususunu 
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Yansıtalım. Erdal Ramazan ALTACA okunsun 
istiyor. Yanlışsa hemen l ’e basalım, düzeltelim. Düzeltebilirsiniz, düzelttiniz. Oy birliği ile 
raporlar okunmuş kabul edilmiştir.

(30 dahil 35 dahil sıralı maddelerin okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya 
katılanlarm oy birliğiyle kabul edilmiş olup 67 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 30. MADDESİ 
KARAR NO: 30

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
025A-13D nolu imar plan paftasında yer alan 
Hurma Mahallesi 4213 ada 1 nolu parselin 
“Turizm Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut 
Yerleşme Alanından “Ticaret-Konut (Karma 
Kullanım) Alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 
oylamaya katılanlarm oybirliği ile kabul 
edilmiştir. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 Kabul, 
MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile 
toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor,
1 adet oylama tablosu)

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13D nolu imar plan paftasında yer alan 
Hurma Mahallesi 4213 ada 1 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut 
Yerleşme Alanı”ndan “Ticaret-Konut (Karma Kullanım) Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin
2049.13 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13D nolu imar plan paftasında yer alan 

Hurma Mahallesi 4213 ada 1 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut 
Yerleşme Alanından “Ticaret-Konut (Karma Kullanım) Alanfna dönüştürülmesine ilişkin
2049.13 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan soma oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 31. MADDESİ 
KARAR NO: 31

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
N24D-06A nolu imar paftasında yer alan 
Sülekler Mahallesi 177 parselin dinlenme tesisi 
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı, Antalya-Burdur-Isparta 
Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planının 9.34.4. maddesinde Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ ün sorumluluğundaki 
güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile 
bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme 
içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek 
tesislerin yer alabileceği belirtildiğinden planın 
REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile 
karar verildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 
Kabul, MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu 
ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-06A nolu imar paftasında yer alan 
Sülekler Mahallesi 177 parselin dinlenme tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-06A nolu imar paftasında yer alan 

Sülekler Mahallesi 177 parselin dinlenme tesisi olarak planlanmasına ilişkin 6861 Plan İşlem 
Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nm 09.10.2014 tarih ve 16264 sayılı yazısında 15.04.2014 tarihinde onaylanan 
Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 9.34.4. 
maddesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ ün sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve 
LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi 
karayoluna hizmet verecek tesislerin yer alabileceği belirtildiğinden planın uygun olmadığı 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım.

Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan 
meclis kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 32. MADDESİ 
KARAR NO: 32

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
N24C-24A.24B nolu imar paftalarında yer alan 
Söğütçük Mahallesi 261 ada 2 parsel ile 262 ada
2 parseldeki asfalt plent tesisini bölen yolun 
kuzey sınırına kaydırılmasına ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya 
katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 
45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24C-24A,24B nolu imar paftalarında yer 
alan Söğütçük Mahallesi 261 ada 2 parsel ile 262 ada 2 parseldeki asfalt plent tesisini bölen 
yolun kuzey sınırına kaydırılmasına ilişkin 7873,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24C-24A.24B nolu imar paftalarında yer alan 

Söğütçük Mahallesi 261 ada 2 parsel ile 262 ada 2 parseldeki asfalt plent tesisini bölen yolun 
kuzey sınırına kaydırılmasına ilişkin 7873,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan soma oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 33. MADDESİ 
KARAR NO: 33

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
024A-03C nolu imar paftasında yer alan Ulucak 
Mahallesi 2299 parselin güneş enerjisinden 
elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, oylamaya 
katılanlarm oybirliği kabul edildi. (AK Parti: 45 
Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul,
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 024A-03C nolu imar paftasında yer alan 
Ulucak Mahallesi 2299 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına 
ilişkin 7868 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 024A-03C nolu imar paftasında yer alan 

Ulucak Mahallesi 2299 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına 
ilişkin 7868 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
somaki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 34. MADDESİ 
KARAR NO: 34

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
N24D-15C nolu imar paftasında yer alan 
Küçükköy Mahallesi 5321 parselin güneş 
enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı, emsalin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında gösterilmesi şartıyla oylamaya 
katılanların oybirliği kabul edildi. (AK Parti: 45 
Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul,
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-15C nolu imar paftasında yer alan 
Küçükköy Mahallesi 5321 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak 
planlanmasına ilişkin 7869 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-15C nolu imar paftasında yer alan 

Küçükköy Mahallesi 5321 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak 
planlanmasına ilişkin 7869 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Komisyonumuzca incelenmiş, emsalin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilmesi 
kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır.

Bu nedenle tüm bu soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas
komisyonlarında ve belediye meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 35. MADDESİ 
KARAR NO: 35

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
024A-05C nolu İmar paftasında yer alan Beğiş 
Mahallesi 6898 parselin güneş enerjisinden 
elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya 
katılanlarm oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 
45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul,
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 024A-05C nolu imar paftasında yer alan 
Beğiş Mahallesi 6898 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına 
ilişkin 7870 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 024A-05C nolu İmar paftasında yer alan Beğiş 

Mahallesi 6898 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 
7870 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır.

Bu nedenle tüm bu soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas 
komisyonlarında ve belediye meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :30 dâhil 35 dâhil, sıralı tüm maddelerin
komisyonlardan geldiği şekliyle kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Kabul edilmiştir oy birliği ile. 36. Madde.

(36. Gündem Maddesi okunmaya başlandı, mikrofon arızalandı.)
BAŞKAN :Yeniden okuyalım 36. Maddeyi.

GÜNDEMİN 36. MADDESİ
KARAR NO: 36

ÖZÜ: Manavgat İlçesi 027D-03A nolu imar 
paftasında yer alan, Uzunkale Mahallesi 216 ada 
1 parselin asfalt plenti tesisi olarak 
planlanmasına ilişkin NİP-5349 Plan işlem 
Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi 
yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve
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oylamaya katılanların oyçokluğu kabul edildi. 
(AK Parti: 38 Kabul, 1 Ret, CHP: 10 Kabul, 
MHP: 12 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile 
toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu)

İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 194 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik 
Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen 
027D-03A nolu imar paftasında yer alan Manavgat İlçesi, Uzunkale Mahallesi 216 ada 1 
parselin asfalt plenti tesisi olarak planlanmasına ilişkin NİP-5349 Plan İşlem Numaralı 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 194 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik 

Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen 
027D-03A nolu imar paftasında yer alan Manavgat İlçesi, Uzunkale Mahallesi 216 ada 1 
parselin asfalt plenti tesisi olarak planlanmasına ilişkin NİP-5349 Plan işlem Numaralı 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, arazi kullanım kararı (asfalt plent 
tesisi) ve büyüklüğü açısından 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gösterilmesi 
gerektiğinden, dosyada yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağında belirtilen 
emsal ve yükseklik (E.0.30 hmax:serbest) ibarelerinin hangi amaçla kullanılacağı 
anlaşılamadığından uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ, Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Grupların görüşleri.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım Komisyon Raporu’na ilave 
etmek istiyoruz. Emsalin 0,10 olmak kaydıyla, hmax’m da 6,5 metre olmak kaydıyla 
oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN :Evet, emsali düşürüyorsunuz 0,30’dan 0,10’a;
hmax’ı da 6,5 metreyle sınırlayalım diyorsunuz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet.
BAŞKAN :Evet, îmar Komisyon Raporu’nun...
Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım Başkanım söz alabilir miyim? İmar

Komisyonu Raporu’nda bir şerh daha var, sadece emsalle ilgili değil. Bir de ‘1/100000 ölçekli 
Çevre Düzeni P laninda gösterilmesi gerektiğinden’ ifadesi var. Üst ölçekli plana aykırılık 
teşkil ettiğini tespit etmiş Komisyon. Bu da dikkate alınması gereken bir konu. Sadece emsal 
değil yani sorun.

BAŞKAN :Yalnız bu parsel bazında bir şey 100000 ölçekte
gözükmez.

Üye Erkan DEMİRCİ A sfalt plenti tesisi Başkanım zaten 100000
ölçekli planda Organize Sanayi Bölgelerinde yapılması teşvik ediliyor. Bununla ilgili 
Bakanlığa ben kendi şahsım adına da görüştüm. Organize Sanayi Bölgesi olmayan yerlerde bu 
tip ihtiyaç duyulan tesislerin nasıl yapılabileceğine ilişkin kendim de görüştüm birebir. Bu 
eksiliği de aslında kendileri de kabul ettiler, düzelteceklerini de söylediler ama henüz 
düzelmedi.

BAŞKAN :Şöyle, biz bunu kabul edersek 100000 değişiklik
talebi de yapılabilinir. Dolayısıyla...

Üye Erkan DEMİRCİ
BAŞKAN 

Komisyondan geldiği şekliyle...
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Başkanım, Başkanım, Sayın Başkanım.

Öncelikle 100000’de işlenmesi lazım, ondan sonra alt ölçekte planlama yapılabilir bir; İkincisi 
parsel ölçeği dediğiniz parsel 50000 metrekare.

BAŞKAN :İmar ve Şehircilik
gönderilmesini öneriyorum, aykırı bir öneri olarak. Kabul edenler...

:Tersine hiyerarşisi işletmiş oluruz Başkanım. 
:Evet, yani takdir Meclisin tabi. Evet

Daire Başkanlığı’na

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN 

gönderilmiştir, 37. Madde...
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

: Gönderiyoruz o zaman. 
:İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na

:36. Madde.
:37’ye geçtik, 37’deyiz.
:37’e geçtik, tamam.
:37. Maddedeyiz, evet, 

oylamayı yansıtalım arkadaşlar, bunu hatırlatmaya gerek yok. 
yansıtalım her maddeden sonra bizim söylememize gerek kalmadan.37. maddenin... Evet.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkamm, 37, 40... 40’a kadar oy birliği 
varmış, toplu oylanmasını...

Bir dakika bir dakika 
Hafızaya geçmesi için

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

37 dâhil 40 dâhil... Dâhil değil mi?
39 olsun o zaman.
37 dâhil 39 dâhil sıralı tüm maddelerin toplu

oylanması hususunu görüşlerinize arz ediyorum, kabul edenler.
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(37 dahil 39 dahil sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususu oylamaya 
katılanlarm oy birliği ile kabul edilmiş olup 65 kabul oyu kullanılmıştır.)

{Mikrofonsuzkonuşmalar mevcut.)

BAŞKAN :Hayır hayır şimdi 37’deyiz. 36 asfalt plentiydi,
onu Daire Başkanlığı’na gönderdik. Oy birliği ile... Yansıtalım. Oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 37, 39 arasındaki sıralı maddelerin raporlarının okunmuş kabulü hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...Yansıtalım, oy birliği ile kabul edilmiştir.

(37 dahil 39 dahil sıralı tüm maddelerin raporlarının okunmuş olması hususu 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile kabul edilmiş olup 63 kabul oyu kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 37. MADDESİ 
KARAR NO: 37

ÖZÜ: Manavgat İlçesi, 026B-11D nolu imar 
paftasında yer alan Gündoğdu Mahallesi 
1080,1442 ve 1917 parsellerdeki ticaret alanına 
(lokanta, fırın, turistik eşya satışına yönelik 
mağazalar) turistik amaçlı konaklama tesisi 
kullanımının eklenmesi ve trafo alanının doğuya 
kaydırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği, Antalya- Burdur-lsparta 
Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planının 9.34.4. maddesinde Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluğundaki 
güzergâhlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile 
bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme 
içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek 
tesislerin yer alabileceği belirtildiğinden plan 
değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya 
katılanlarm oybirliği ile karar verildi. (AK Parti:
38 Kabul, CHP: 16 Kabul, MHP: 9 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 64 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

İl Genel Meclisinin 06.03.2014 tarih 174 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik 
Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen 
026B-1 İD nolu imar paftasında yer alan Manavgat İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 1080,1442 ve 
1917 parsellere ilişkin NİP-5348,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
İl Genel Meclisinin 06.03.2014 tarih 174 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik 

Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen 
026B-11D nolu imar paftasında yer alan Manavgat İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 1080,1442 ve 
1917 parsellerdeki ticaret alanına (lokanta, fırın, turistik eşya satışına yönelik mağazalar) 
turistik amaçlı konaklama tesisi kullanımının eklenmesi ve trafo alanının doğuya 
kaydırılmasına ilişkin NİP-5348,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nm 09.10.2014 tarih 
ve 16264 sayılı yazısında 15.04.2014 tarihinde onaylanan Antalya- Burdur-lsparta Planlama 
Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 9.34.4. maddesinde Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ nün sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara 
bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek 
tesislerin yer alabileceği belirtildiğinden plan değişikliğinin uygun olmadığı görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m 
‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 38. MADDESİ 
KARAR NO: 38

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
18L nolu imar paftasında yer alan Fener 
Mahallesi 6299 ada 1 parselin Uygulama 
Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli 
Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgesinden 
konut alanı, park alanı ve belediye sosyal ve 
kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan^ değişikliği
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talebi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 
madde 26. 3’ün ilgili bendleri uyarınca ve plan 
teklifi ile getirilen “belediye sosyal ve kültürel 
tesis” kullanımına ilişkin ilgili Belediyesinin 
görüşü alınmadığından oylamaya katılanların 
oybirliği ile RET edildi. (AK Parti: 38 Kabul, 
CHP: 16 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 
Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18L nolu imar paftasında yer alan Fener 
Mahallesi 6299 ada 1 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli
Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgesinden konut alanı, park alanı ve belediye sosyal ve 
kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18L nolu imar paftasında yer alan Fener 

Mahallesi 6299 ada 1 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli
Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgesinden konut alanı, park alanı ve belediye sosyal ve 
kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin madde 26. 3’ün ilgili 
bendleri uyarınca ve plan teklifi ile getirilen “belediye sosyal ve kültürel tesis” kullanımına 
ilişkin ilgili Belediyesinin görüşü alınmadığı gerekçeleri İle uygun olmadığı görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyamnda bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.
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GÜNDEMİN 39. MADDESİ 
KARAR NO: 39

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
18M nolu imar paftasında yer alan Güzeloba 
Mahallesi, 8490 ada 2 parselin Turizm tesis 
alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 
Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1420E., 
2014/1174 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden 
parselin yeniden turizm tesis alanı olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı oylamaya katılanların oybirliği ile kabul 
edildi. (AK Parti: 38 Kabul, CHP: 16 Kabul, 
MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile 
toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu)

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan Güzeloba 
Mahallesi, 8490 ada 2 parselin Turizm tesis alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1420E., 
2014/1174 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden parselin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan Güzeloba 

Mahallesi, 8490 ada 2 parselin Turizm tesis alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1420E., 
2014/1174 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden parselin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, parselin turizm tesis alanı olarak 
planlanmasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.
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Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :37 dâhil 39 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
komisyonlardan geldiği şekliyle kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Yansıtalım. Artık bana yansıtalım demenize gerek yok.

Yazı îşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ Tamam efendim.
BAŞKAN :Oy birliği ile kabul edilmiştir 37 ve 39 arasındaki

sıralı tüm maddeler komisyonlardan geldiği şekliyle. 40. madde...

GÜNDEMİN 40. MADDESİ
KARAR NO: 40

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
19L nolu imar paftasında yer alan Alan 
Mahallesi, 8287 ada 1, 2 parsellerin özel eğitim 
tesisleri alanından eğitim alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz oylamaya katılanlarm oyçokluğu 
ile RET edildi. (AK Parti: 47 Kabul, CHP: 18 
Ret, MHP: 16 Ret, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile 
toplam 82 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu)

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19L nolu imar paftasında yer alan Alan 
Mahallesi, 8287 ada 1, 2 parsellerin özel eğitim tesisleri alanından eğitim alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19L nolu imar paftasında yer alan Alan 

Mahallesi, 8287 ada 1, 2 parsellerin özel eğitim tesisleri alanından eğitim alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21.05.2014 tarih ve 
2013423 sayılı “...zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması taşınmazın bulunduğu bölgede hızlı 
nüfus artışı ve mevcut okullarda bulunan öğrenci sayılarının fazla olması nedeniyle Muratpaşa 
İlçesi Alan Mahallesi 8287 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ait plan tadilatı yapılmamış ise plan 
tadilatının yapılmaması, plan tadilatı yapılmış ise yapılan plan tadilatının iptal edilmesi.” 
belirtildiğinden, İlgili kurumun talebi doğrultusunda parsel eğitim alam olarak 
planlandığından itirazın uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali Baki SARICA ve Selçuk SENİRLİ imzasız, 
Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat 
OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :40. maddeyle ilgili Grup görüşleri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bu konuda

itirazların kabulü yönünde oy kullanacaktır, katılıyoruz.
Üye Ertürk YAZAR :Milliyetçi Hareket Partisi Grubu da itirazların

kabulü noktasında oy kullanacaktır.

BAŞKAN :Evet değerli arkadaşlar, 40. maddeyi
komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Daha doğrusu kabul 
edenler derken: itirazların reddi hususunu kabul edenler... Komisyon Raporu’nun uygunluğu 
doğrultusunda... Yansıtalım, evet arkadaşlar biraz kalsın. İtirazı olan var mı? Olmadığına 
göre Komisyon Raporu doğrultusunda 40 maddeyle ilgili itirazlar reddedilmiştir. 41. m adde...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 41 ve 60 dâhil oy birliği var.
Uygunsa toplu oylamayı öneriyoruz.

BAŞKAN :Evet, bakın.
Üye Ümit ÖZTEKİN :Başkanım, Sayın Başkanım. Efendim 45.

maddede bir komisyonun oy birliği ile ret kararı var; ancak ben bir açıklama yapmak 
istiyorum kısaca Sayın Başkanım müsaadenizle. 1/5000’lik plan hazırlıkları son aşamaya 
geldi, bitmek üzere. Eğer burada ret değil de tekrar Daireye iade yönünde bir görüş alabilirsek 
bu konuda da zaman kaybetmemiş olacağız. Bu konuda meclisin takdirine arz ediyorum 
efendim.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :0  zaman Sayın Başkanım.
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BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN 

dahil aradaki sıralı tüm maddelerin... 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

toplu oylanması hususunu oylarınıza arz 
kabul edilmiştir.

Kaçıncı maddedeydik?
41-44’ü toplu oylayalım, 45’i ayrı görüşelim. 
Evet öyle yapalım, peki.40, 44 arası toplu... 
41,44
44 dâhil değil.
Pardon, 44 dâhil değil mi? Peki, 40 dahil 43

:41,43...
:41 dâhil 43 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin 

ediyorum, kabul edenler... Yansıtalım, oy birliği ile

(41dâhil 43 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususu oylamaya 
katılanlarm oy birliğiyle kabul edilmiş olup toplamda 64 kabul oyu kullanılmıştır.)

BAŞKAN :41 dâhil 43 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Yansıtalım, oy birliği ile kabul edilmiştir.

(41 dâhil 43 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin Komisyon Raporlarının okunmuş 
kabulü hususu oylamaya katılanlarm oy birliği ile kabul edilmiş olup toplamda 71 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR NO: 41

ÖZÜ: Serik Belediyesi Meclisinin 07.08.2014 
tarih ve 137 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
026A-08D nolu imar paftasında yer alan Orta 
Mahallesi 548 parselin Konut Alanından Bakım 
Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği, Serik Belediyesi’nin 6360 
sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesine 
bağlanması nedeniyle 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı onaylama yetkisinin olmadığından Nazım 
İmar Plan değişikliği talebi oylamaya katılanlarm 
oybirliği ile RET edildi. (AK Parti: 42 Kabul, 
CHP: 7 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 
Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Serik Belediyesi Meclisinin 07.08.2014 tarih ve 137 sayılı kararı ile uygun bulunan,
026A-08D nolu imar paftasında yer alan Orta Mahallesi 548 parselin Konut Alanından
Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Serik Belediyesi Meclisinin 07.08.2014 tarih ve 137 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

026A-08D nolu imar paftasında yer alan Orta Mahallesi 548 parselin Konut Alanından 
Bakım Akaryakıt ve LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Serik Belediyesi’nin 6360 sayılı yasa 
kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlanması nedeniyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
onaylama yetkisinin olmadığı, İlçe meclis kararında maddi hatanın olduğu (başka parsellerin 
ibarelerinin olması, kararda ölçek belirtilmemesi), İlçe Belediyesinden gelen üst yazıda 
belirtilen plan ölçeği ile ekinde gönderilen plan ölçeğinin örtüşmediği ve vaziyet planının 
bulunmadığı gerekçeleriyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :41 dâhil 43 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin
komisyonlardan geldiği şekliyle kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Sayıyı görelim, oy birliği ile kabul edilmiştir komisyonlardan geldiği şekliyle 41, 43 arası 
sıralı tüm maddeler. 44. madde...

GÜNDEMİN 42. MADDESİ 
KARAR NO: 42

ÖZÜ: Aksu İlçesi, 025B-07-B-2A nolu imar 
paftasında yer alan Pınarlar Devlet Ormanından 
tahsisli Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği 
alanının ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında 
kalan 13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 
parselin “Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma 
Tesisi için Resmi Kurum__Alanı olar
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planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz 
ve itiraz sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama îmar Planı değişikliği oylamaya 
katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 
42 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 9 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 59 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Aksu Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 150 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
025B-07-B-2A nolu imar paftasında yer alan Pınarlar Devlet Ormanından tahsisli Aksu 
Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında kalan 
13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin “Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için 
Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı 
süresi içerisinde yapılan itiraz ve itiraz sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Aksu Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 150 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

025B-07-B-2A nolu imar paftasında yer alan Pınarlar Devlet Ormanından tahsisli Aksu 
Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında kalan 
13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin “Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için 
Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı 
süresi içerisinde yapılan itiraz ve itiraz sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, Meclis Üyesi 
M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli imzalı, 
diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.
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GÜNDEMİN 43. MADDESİ 
KARAR NO: 43

ÖZÜ: Döşemealtı ilçesi, N25-D-22-A-2-A nolu 
imar plan paftasında yer alan Çığlık Mahallesi 83 
no’lu parselin Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 
E:2012/562 , K:2013/1194 sayılı plan iptal 
kararma istinaden tarım alanı olarak 
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği oylamaya katılanlarm 
oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 
Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 
1 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.11.21014 tarih ve 202 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, N25-D-22-A-2-A nolu imar plan paftasında yer alan Çığlık Mahallesi 83 no’lu 
parselin Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2012/562 , K:2013/1194 sayılı plan iptal kararına 
istinaden tarım alanı olarak planlanmasına ilişkin 5319,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.11.21014 tarih ve 202 sayılı kararı ile uygun 

bulunan, N25-D-22-A-2-A nolu imar plan paftasında yer alan Çığlık Mahallesi 83 no’lu 
parselin Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2012/562 , K:2013/1194 sayılı plan iptal kararma 
istinaden tarım alanı olarak planlanmasına ilişkin 5319,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ Toplantıya katılmadı, 
Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ 
şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında b u lu r^ o,'°"'°"’^

Saygıyla arz ederim.
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GÜNDEMİN 44. MADDESİ
KARAR NO: 44

ÖZÜ: Döşemealtı İlçesi, N25-D-23-D-1-A nolu 
imar plan paftasında yer alan K. Yeniköy
Mahallesi 2144 Ada 1,2; 1143 Ada 6; 1649 Ada 
1 parseller arasından geçen yola ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 28.maddesine 
göre 2144 Ada 2 parselde yürürlükteki plan 
koşullarına göre imar durumu verilebildiği için 
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya 
katılanların oyçokluğu ile RET edildi. (AK Parti: 
47 Kabul, CHP: 17 Ret, MHP: 12 Kabul,
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 77 oy
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama
tablosu)

Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.11.2014 gün ve 203 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, N25-D-23-D-1-A nolu imar plan paftasında yer alan K. Yeniköy Mahallesi 2144
Ada 1,2; 1143 Ada 6; 1649 Ada 1 parseller arasından geçen yola ilişkin 4839,5 Plan İşlem
Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.11.2014 gün ve 203 sayılı kararı ile uygun 

bulunan, N25-D-23-D-1-A nolu imar plan paftasında yer alan K. Yeniköy Mahallesi 2144
Ada 1,2; 1143 Ada 6; 1649 Ada 1 parseller arasından geçen yola ilişkin 4839,5 Plan İşlem
Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 28.maddesine göre 2144 Ada 2 parselde yürürlükteki 
plan koşullarına göre imar durumu verilebildiği için uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ Toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir.
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İdari yargı denetimine tabi meclis kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile 
içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ
Üye Ertürk YAZAR
BAŞKAN 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 
kabul edilmiştir. 45. Madde...

GÜNDEMİN 45. MADDESİ
KARAR NO: 45

ÖZÜ: Elmalı İlçesi, 50K-lb nolu imar plan 
paftasında yer alan Akçay Mahallesi mevkiinde 
bulunan 149 Ada 1 parsel ile 148 Ada 1 ila 8 
parsellerin toplu konut ve park alanı olarak 
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği, alana ilişkin öncelikle 
1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması 
gerektiği, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Planlama Şube Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih 
ve 29344 sayılı yazısı ile nazım imar plan bilgisi 
istenildiği, İlçe Belediyesince de 24.11.2014 
tarih ve 2381 sayılı yazı ile alana ilişkin 1/5000 
ölçekli nazım imar planı bulunmadığı 
bildirildiğinden oylamaya katılanlarm oybirliği 
ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına 
iadesine karar verildi. (AK Parti: 40 Kabul, 
CHP: 13 Kabul, MHP: 10 Kabul, Bağımsız: 1 
Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Elmalı Belediye Meclisinin 05.08.2014 gün ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan 50K- 
lb  nolu imar plan paftasında yer alan Akçay Mahallesi mevkiinde bulunan 149 Ada 1 parsel 
ile 148 Ada 1 ila 8 parsellerin toplu konut ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

:Grupların görüşleri...
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Komisyon Raporu’na katılmıyoruz Başkanım. 
:Komisyon Raporu uygundur Başkamın. 
:Komisyondan geldiği şekliyle 44. maddeyi 

Evet, 44. madde Komisyon Raporu doğrultusunda
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Elmalı Belediye Meclisinin 05.08.2014 gün ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan 50K- 

lb  nolu imar plan paftasında yer alan Akçay Mahallesi mevkiinde bulunan 149 Ada 1 parsel 
ile 148 Ada 1 ila 8 parsellerin toplu konut ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, alana ilişkin öncelikle 
1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması gerektiği, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Planlama Şube Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih ve 29344 sayılı yazısı ile nazım imar plan 
bilgisi istenildiği, İlçe Belediyesince de 24.11.2014 tarih ve 2381 sayılı yazı ile alana ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığı bildirildiğinden uygun olmadığı görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Grup görüşleri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım İmar ve Şehircilik Daire

Başkanlığı’na gönderilmesini öneriyoruz.
BAŞKAN :CHP?
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :İmar Daire Komisyon Başkanlığına

gönderilmesini biz talep ediyoruz.
Üye Ertürk YAZAR rUygundur Başkanım.
BAŞKAN :İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na ilgili

maddenin gönderilmesini oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı’na 45. madde gönderilmiştir. 46. madde...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Saym Başkanım 46 dâhil 50 dahil toplu
oylanmasını öneriyorum.

BAŞKAN :Uygun mu diğer Gruplar?
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
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Üye Ertürk YAZAR :Uygundur Başkanım.
BAŞKAN :46 dâhil 50 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin

toplu oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Oy birliği ile kabul
edilmiştir.

(46 dâhil 50 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususu oylamaya 
katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup toplam 67 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :46 dâhil 50 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş olarak kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Yansıtalım, oy birliği ile kabul edilmiştir.

(46 dâhil 50 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin Komisyon Raporlarının okunmuş 
olarak kabulü hususu oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup toplam 66 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 46. MADDESİ
KARAR NO: 46

ÖZÜ: Finike İlçesi, Sahilkent (İncirağacı)
Mahallesi 181 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
parsellerin “Belediye Sosyal Tesis Alanından 
“Sosyal Alt Yapı Alanı (Sağlık Tesisi Alanı)”na 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya 
katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 
44 Kabul, CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Finike Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve 117 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Sahilkent (İncirağacı) Mahallesi 181 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin “Belediye 
Sosyal Tesis Alanı”ndan “Sosyal Alt Yapı Alanı (Sağlık Tesisi Alanı)”na dönüştürülmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Finike Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve 117 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

Sahilkent (İncirağacı) Mahallesi 181 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin “Belediye 
Sosyal Tesis Alamndan “Sosyal Alt Yapı Alanı (Sağlık Tesisi Alanı)”na dönüştürülmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş,
12.11.2014 tarih ve 563 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerh” 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI e x p 02016

(08.01.2015)

T.C. /£ $ •> »
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ {.f

\  •  W  3

ANTALYA

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 47. MADDESİ
KARAR NO: 47

ÖZÜ: Gazipaşa İlçesi, İstiklal Mahallesi 1389 
ada 1 parsele "Zemin katın üzerindeki katlarda 
konut yapılabilir." Plan notu eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da 
genel kullanım kararının “ticaret alanı” olduğu 
görülmüş üst ölçekli planlarına aykırı kullanım 
kararı getirildiğinden Belediyesinden geldiği 
şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların 
oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 44 Kabul, 
CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 
Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 252 sayılı kararı ile red edilen, 
İstiklal Mahallesi 1389 ada 1 parsele "Zemin katın üzerindeki katlarda konut yapılabilir." plan 
notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 252 sayılı kararı ile red edilen, 

İstiklal Mahallesi 1389 ada 1 parsele "Zemin katın üzerindeki katlarda konut yapılabilir." Plan 
notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da genel kullanım kararının “ticaret alanı” 
olduğu görülmüş üst ölçekli planlarına aykırı kullanım kararı getirildiği nedeni ile 
Belediyesinden geldiği şekli ile reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 227 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
025A-08-C-3A nolu imar paftasında yer alan Yeşilyurt Mahallesi 2380 ada 3 parsele kütle 
inşaat nizamı verilerek çekme mesafelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 227 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

025A-08-C-3A nolu imar paftasında yer alan Yeşilyurt Mahallesi 2380 ada 3 parsele kütle 
inşaat nizamı verilerek çekme mesafelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, komşu carselin muvafakati 
olduğundan uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

GÜNDEMİN 48. MADDESİ 
KARAR NO: 48

ÖZÜ: Kepez İlçesi, 025A-08-C-3A nolu imar 
paftasında yer alan Yeşilyurt Mahallesi 2380 ada
3 parsele kütle inşaat nizamı verilerek çekme 
mesafelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
talebi, komşu parselin muvafakati olduğundan 
oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL 
edildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 9 Kabul, 
MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile 
toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu)
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 49. MADDESİ
KARAR NO: 49

ÖZÜ: Kepez İlçesi, 025A-09-C-1A nolu imar 
paftasında yer alan Erenköy Mahallesi 8313 ada 
1 parsele +0,00 kotu ile +2,50 kotu arasında 
isteğe bağlı ticaret kullanımı kararı getirilmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği 
ile RET edildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 9 
Kabul, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu 
ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 225 sayılı kararı ile reddedilen, 025A- 
09-C-1A nolu imar paftasında yer alan Erenköy Mahallesi 8313 ada 1 parsele +0,00 kotu ile 
+2,50 kotu arasında isteğe bağlı ticaret kullanımı kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 225 sayılı kararı ile reddedilen, 025A- 

09-C-1A nolu imar paftasında yer alan Erenköy Mahallesi 8313 ada 1 parsele +0,00 kotu ile 
+2,50 kotu arasında isteğe bağlı ticaret kullanımı kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekli 
ile reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

I
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından imtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir, idari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan somaki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 50. MADDESİ 
KARAR NO: 50

ÖZÜ: Kepez ilçesi, 025A-08-C-3B nolu imar 
paftasında yer alan Şafak Mahallesi 8590 ada 6 , 
7 parsellerin konut alanından ticaret alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1 / 1 0 0 0  ölçekli 
Uygulama imar Planı değişikliği talebi, 1/5000 
ölçekli nazım imar planına göre, plan notunda 
belirtilen zemin kat yüksekliğinin Y ençok=6.50 
m .’den Y ençok=5.50 m .’ye düşürülmesi 
kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların 
oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 44 
Kabul, CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 226 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
025A-08-C-3B nolu imar paftasında yer alan Şafak Mahallesi 8590 ada 6 , 7 parsellerin konut 
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.01.2015)

EXP02016ANTALYA

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 226 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

025A-08-C-3B nolu imar paftasında yer alan Şafak Mahallesi 8590 ada 6 , 7 parsellerin konut 
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca 13.06.2014 gün 274 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, plan notunda 
belirtilen zemin kat yüksekliğinin Y ençok=6.50 m .’den Y ençok=5.50 m.’ye düşürülmesi 
kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :46 dâhil 50 dâhil aradaki tüm sıralı maddelerin
komisyonlardan geldiği şekliyle kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Yansıtalım, oy birliği ile kabul edilmiştir. 51. Madde...

GÜNDEMİN 51. MADDESİ 
KARAR NO: 51

ÖZÜ: Kepez İlçesi, 025A-09-A-1A nolu imar 
paftasında yer alan Göçerler Mahallesi 25919 
ada 3 parselin konut alanından ticaret alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1 / 1 0 0 0  ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, 
oylamaya katılanlarm oyçokluğu ile KABUL 
edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 19 Ret, MHP:
3 Kabul, 9 Ret, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile 
toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu)
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Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 224 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
025A-09-A-1A nolu imar paftasında yer alan Göçerler Mahallesi 25919 ada 3 parselin konut 
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 224 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

025A-09-A-1A nolu imar paftasında yer alan Göçerler Mahallesi 25919 ada 3 parselin konut 
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca 11.02.2014 gün 111 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.
Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Grup görüşleri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon Raporu’na katılmıyoruz Başkanım.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle 51. maddeyi

oylarınıza arz ediyorum, 51. madde komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 52. 
madde...
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GÜNDEMİN 52. MADDESİ
KARAR NO: 52

ÖZÜ: Kepez İlçesi, 025A-09-A-2C nolu imar 
paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27449 
ada 2 parselin 4 kattan maksimum 7 kata 
çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği talebi oylamaya 
katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 41 Kabul, CHP: 18 Ret, MHP: 2 Kabul, 9 
Ret, Bağımsız: 1 Kabul 0301 ile toplam 71 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 221 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
025A-09-A-2C nolu imar paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27449 ada 2 parselin 4 
kattan maksimum 7 kata çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 221 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

025A-09-A-2C nolu imar paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27449 ada 2 parselin 4 
kattan maksimum 7 kata çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T.C.

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.01.2015)

EXP02016
A N T A L Y A

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Ertürk YAZAR 
BAŞKAN

:Grup görüşleri...
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Komisyon Raporu’na katılmıyoruz Başkanım. 
:Komisyon Raporu uygundur.
:52. Maddeyi Komisyon Raporu doğrultusunda

oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Komisyon Raporu doğrultusunda 52. madde kabul 
edilmiştir. 5 3. madde...

Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 222 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
025A-04-C-4D nolu imar paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27523 ada 1 parseldeki 
ticaret alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1623,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 222 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

025A-04-C-4D nolu imar paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27523 ada 1 parseldeki 
ticaret alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1623,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

GÜNDEMİN 53. MADDESİ 
KARAR NO: 53

ÖZÜ: Kepez İlçesi, 025A-04-C-4D nolu imar 
paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27523 
ada 1 parseldeki ticaret alanında düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği talebi oylamaya 
katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 42 Kabul, CHP: 8  Kabul, MHP: 7 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 58 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır.

Bu nedenle tüm bu soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas 
komisyonlarında ve belediye meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Grup görüşleri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon Raporu’na katılıyoruz Başkanım.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN :53. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Yansıtalım, Komisyon Raporu doğrultusunda 53. 
Madde kabul edilmiştir. 54. madde...

GÜNDEMİN 54. MADDESİ
KARAR NO: 54

ÖZÜ: Kepez Belediyesi ile Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü arasında yapılmış protokole 
istinaden, mülkiyeti Vakıflar Bölge 
Müdürlüğüne ait Fabrikalar Mahallesi 7 parselin 
E=0.40 emsalli Vakıflar Özel Sosyal ve Kültürel 
Tesisleri Alanı, E=0.05 emsalli Spor Tesisleri 
Alanı, E=0.40 emsalli Vakıflar Özel Eğitim 
Tesisi Alanına dönüştürülmesi ve Ahatlı 
Mahallesi 2975 parselin bir kısmının Akaryakıt 
ve LPG Servis İstasyonu Alanı, geri kalan 
kısmının E=0.05 emsalli Spor Tesisi Alanı 
olarak planlanması ile Fabrikalar Mahallesi 
25045 ada 1 parselin E=0.80 emsalli Merkezi İş 
Alanı (MİA), 25042 ada 1,2,3 parsellerin E=0.40 
emsalli özel Eğitim Tesis Alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1 / 1 0 0 0  ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kepez 
Belediyesi’nin 25.12.2014 tarih ve 33802 sayılı 
yazısı doğrultusunda E=0.40 emsalli Vakıflar 
Özel Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanının 
emsalinin E=0.80 olması, 25045 ada 1 parselin 
E=0.80 emsalinin E=1.50 olması, özel eğitim 
tesis alanlarındaki emsalin kaldırılması kaydıyla 
değiştirilerek oylamaya katılanların oyçokluğu 
ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 1 
Kabul, 16 Ret, MHP: 6  Kabul, 1 Ret, Bağımsız: 
1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama.tablosu)
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Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 223 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kepez Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılmış protokole istinaden, 
mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Fabrikalar Mahallesi 7 parsel ve Ahatlı Mahallesi 
2975 parsel ile Fabrikalar Mahallesi 25045 ada 1 parsel, 25042 ada 1,2,3 parsellere ilişkin 
1643,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 223 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

Kepez Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılmış protokole istinaden, 
mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Fabrikalar Mahallesi 7 parselin E=0.40 emsalli 
Vakıflar Özel Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanı, E=0.05 emsalli Spor Tesisleri Alanı, E=0.40 
emsalli Vakıflar Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi ve Ahatlı Mahallesi 2975 
parselin bir kısmının Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı, geri kalan kısmının E=0.05 
emsalli Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ile Fabrikalar Mahallesi 25045 ada 1 parselin 
E=0.80 emsalli Merkezi İş Alanı (MİA), 25042 ada 1,2,3 parsellerin E=0.40 emsalli özel 
Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1643,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 08.08.2014 gün 351 sayılı Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 
incelenmiş, Kepez Belediyesi’nin 25.12.2014 tarih ve 33802 sayılı yazısı doğrultusunda 
E=0.40 emsalli Vakıflar Özel Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanının emsalinin E=0.80 olması, 
25045 ada 1 parselin E=0.80 emsalinin E=1.50 olması, özel eğitim tesis alanlarındaki emsalin 
kaldırılması kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ 
şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlamp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.
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BAŞKAN :Grup görüşleri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Komisyon

Raporu’na katılmıyoruz Başkanım.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :54. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Evet Cumhuriyet Halk Paıtisi’nin 55 dahil 63 dahil 
aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususunda önerisi var, oylarınıza arz ediyorum, 
kabul edenler...

Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Efendim 61 gündemden çıktı.
BAŞKAN :Tamam olsun, onu zaten görüşmemiz olacağız

gündemden çıkartmışsak. 55 dahil 63 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler...

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım bir önceki maddenin... Başkanım.
BAŞKAN :Buyurun.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Bir önceki maddenin oylaması ekrana yansımadı

am a...
BAŞKAN :Yansıdı diye gördüm, yansıtalım.
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Yansıttık efendim ama tekrar yansıtalım.
BAŞKAN :0  zaman geçelim, bunu iptal edelim arkadaşlar,

bir daha oylarız. Bir önceki madde, yani 54. müydü?
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :54’tü efendim.
BAŞKAN :54. Maddenin, evet yansıması budur. Oy

durumu? Oy durumu, sayıyı görelim, budur ve komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 
55 dahil 63 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler...Yansıtalım, oy birliği ile kabul edilmiştir.

(55 dahil 63 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususu oylamaya 
katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup toplamda 63 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :55 dahil 63 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş olarak kabulü ve raporlar doğrultusunda oylanması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler...

(55 dahil 63 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin Komisyon Raporlarının okunmuş 
olarak kabulü hususu oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup toplamda 59 oy 
kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 55. MADDESİ 
KARAR NO: 55

ÖZÜ: Konyaaltı İlçesi 17H-2A,D;3A,D, 18H- 
3D nolu imar paftalarında yer alan Petrol Boru 
Hattının kara tarafı bağlantısının işlenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği talebi, pompa istasyonuna bağlantı 
noktasında 1/5000 ölçekli nazım imar planında 
revizyon yapılması kaydıyla oylamaya 
katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 
Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 54 sayılı karan ile uygun bulunan,
17H-2A,D;3A,D, 18H-3D nolu imar paftalarında yer alan Petrol Boru Hattının kara tarafı
bağlantısının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ile ilgili İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.09.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 54 sayılı i kararı ile uygun bulunan, 

17H-2A,D;3A,D, 18H-3D nolu imar paftalarında yer alan Petrol Boru Hattının kara tarafı
bağlantısının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca 08.10.2013 gün 597 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş pompa istasyonuna bağlantı 
noktasında 1/5000 ölçekli nazım imar planında revizyon yapılması kaydıyla uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 56. MADDESİ 
KARAR NO: 56

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 
gün ve 161 sayılı kararı ile reddedilen, kamusal 
kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu 6068 
ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği ve 
uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında 
değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı • 
Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı 
değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 
37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 161 sayılı kararı ile reddedilen, 
kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu 6068 ada 1 parsele ilişkin imar planı 
değişikliği ve uzlaşma talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 161 sayılı kararı ile reddedilen, 

kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu 6068 ada 1 parsele ilişkin imar planı 
değişikliği ve uzlaşma talebi Komisyonumuzca incelenmiş, konunun Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı 
Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ 
şerhli imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır.

Bu nedenle tüm bu soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas 
komisyonlarında ve belediye meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 57. MADDESİ 
KARAR NO: 57

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 
gün ve 162 sayılı kararı ile reddedilen, Antalya 
2. İdare Mahkemesinin E:2013/164, 
K:2013/1080 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti 
vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında 
semt spor alanı olarak planlı 6238 ada 1 ve 6250 
ada 1 parsellere ilişkin imar planı değişikliği ve 
uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında 
değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı 
Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı
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değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 
37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 162 sayılı kararı ile reddedilen, 
Antalya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti 
vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6238 ada 1 ve 
6250 ada 1 parsellere ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 162 sayılı kararı ile reddedilen, 

Antalya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti 
vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6238 ada 1 ve 
6250 ada 1 parsellere ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi Komisyonumuzca 
incelenmiş, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında 
değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı 
değişikliği talebinin reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.
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GÜNDEMİN 58. MADDESİ 
KARAR NO: 58

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 
gün ve 159 sayılı kararı ile reddedilen, Mülkiyeti 
vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt 
spor alanı olarak planlı Akkuyu 4149 ada 6  ve 
Hurma 9928 ada 2 parsellerin semt spor 
alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı 
değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi
kapsamında değerlendirilebileceği
anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden 
geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin 
REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile 
karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 
Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu 
ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 159 sayılı kararı ile reddedilen, 
Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 
4149 ada 6  ve Hurma 9928 ada 2 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar 
planı değişikliği ve uzlaşma talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 159 sayılı kararı ile reddedilen, 

Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 
4149 ada 6  ve Hurma 9928 ada 2 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar 
planı değişikliği ve uzlaşma talebi Komisyonumuzca incelenmiş, konunun Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, 
Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.
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Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan somaki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 59. MADDESİ
KARAR NO: 59

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 
gün ve 160 sayılı kararı ile reddedilen, Mülkiyeti 
vatandaşlara ait bulunan ve kamusal kullanıma 
ayrılan Hurma 8884 ada 2, Hurma 8855 ada 1 
parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 2, 9178 
ada 2, Duraliler 4252 ada 1 ve Akkuyu 4149 ada 
6  parsellere ilişkin imar planı değişikliği ve 
uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında 
değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı 
Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı 
değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 
37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 160 sayılı kararı ile reddedilen, 
Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 2, Hurma 
8855 ada 1 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 2, 9178 ada 2, Duraliler 4252 ada 1 ve 
Akkuyu 4149 ada 6  parsellere ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 160 sayılı kararı ile reddedilen, 

Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 2, Hurma 
8855 ada 1 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 2, 9178 ada 2, Duraliler 4252 ada 1 ve 
Akkuyu 4149 ada 6  parsellere ilişkin imar plam değişikliği ve uzlaşma talebi 
Komisyonumuzca incelenmiş, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi 
kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle 
imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir, idari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 60. MADDESİ 
KARAR NO: 60

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 
gün ve 158 sayılı kararı ile reddedilen, Mülkiyeti 
vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt 
spor alanı olarak planlı 6424 ada 1, 6422 ada 2 
ve 5, 20008 ada 2, 20012 ada 2, 20016 ada 2, 
20018 ada 3, 20061 ada 1, 20062 ada 2, 20063 
ada 1, 20064 ada 2, 20071 ada 1, 20073 ada 2 ve 
20077 ada 1 parsellerin semt spor alanından 
çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği ve 
uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında 
değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı 
Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı 
değişikliği talebinin REDDÎNE oylamaya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 
37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKl: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 158 sayılı kararı ile reddedilen, 
Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6424 ada 1, 
6422 ada 2 ve 5, 20008 ada 2, 20012 ada 2, 20016 ada 2, 20018 ada 3, 20061 ada 1, 20062 
ada 2, 20063 ada 1, 20064 ada 2, 20071 ada 1, 20073 ada 2 ve 20077 ada 1 parsellerin semt 
spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.
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İm a r ve B a yın d ırlık  Komisyonunun 25.12.2014 tarih li raporunda;
K o n y a a l t ı  B e le d iy e  M e c l i s i n i n  0 6 .1 1 .2 0 1 4  g ü n  v e  1 5 8  s a y ı l ı  k a r a r ı  i le  r e d d e d i l e n ,  M ü l k i y e t i  

v a t a n d a ş l a r a  a i t  b u l u n a n  v e  i m a r  p l a n ı n d a  s e m t  s p o r  a la n ı  o l a r a k  p l a n l ı  6 4 2 4  a d a  1, 6 4 2 2  a d a  2  v e  5 , 

2 0 0 0 8  a d a  2 ,  2 0 0 1 2  a d a  2 ,  2 0 0 1 6  a d a  2 ,  2 0 0 1 8  a d a  3 ,  2 0 0 6 1  a d a  1, 2 0 0 6 2  a d a  2 ,  2 0 0 6 3  a d a  1 , 2 0 0 6 4  

a d a  2 ,  2 0 0 7 1  a d a  1, 2 0 0 7 3  a d a  2  v e  2 0 0 7 7  a d a  1 p a r s e l l e r i n  s e m t  s p o r  a la n ı n d a n  ç ı k a r ı l m a s ı n a  i l i ş k in  

i m a r  p l a n ı  d e ğ i ş ik l i ğ i  v e  u z l a ş m a  t a l e b i  K o m i s y o n u m u z c a  in c e l e n m iş ,  k o n u n u n  P la n l ı  A l a n l a r  T ip  

İ m a r  Y ö n e t m e l iğ i n i n  2 1 .  M a d d e s i  k a p s a m ı n d a  d e ğ e r l e n d i r i l e b i l e c e ğ i  a n l a ş ı l d ığ ı n d a n ,  K o n y a a l t ı  

B e l e d i y e s in d e n  g e ld iğ i  ş e k l iy l e  im a r  p la n ı  d e ğ i ş ik l i ğ i  t a l e b in i n  r e d d in i n  u y g u n  o ld u ğ u  g ö r ü ş ü n e  

v a r ı l m ı ş t ı r .

K o m i s y o n  R a p o r u ,  M e c l i s  Ü y e s i  O y tu n  E y le m  D O Ğ M U Ş  t o p la n t ıy a  k a t ı lm a d ı ,  M e c l i s  Ü y e s i  

M .R e ş a t  O K T A Y ’ın  ‘O y  B e y a n ı n d a n  İ m t i n a  E d iy o r u m ,  G e r e k ç e s i  E k t e d i r ’ ş e r h l i  im z a l ı ,  d i ğ e r  ü y e le r i  

im z a l ı  M e c l i s i n  t a k d i r i n e  s u n u lm u ş tu r .

Meclis Üyesi M . Reşat O K T A Y ’ın Gerekçesi
D e m o k r a s i n i n  v a z g e ç i l m e z  u n s u r u  s iy a s i  p a r t i l e r i m i z in  l i s t e s i n d e n  m i l l e t i m i z in  s a n d ı k  i r a d e s i  

i le  s e ç i l e r e k ,  s e ç m e n im i z i n  v e  k e n t i m iz i n  s o r u n l a r ın a  ç ö z ü m  a m a c ı  i le  b u l u n d u ğ u m  b e l e d i y e  

m e c l i s in d e ,  p a r t i l e r i m i z in  g r u p  k a r a r ı  d o ğ r u l tu s u n d a  k u l l a n m ış  o ld u ğ u m  o y  i r a d e m in  s o n u c u  o l a r a k  

o lu ş a n  b e l e d i y e  m e c l i s  k a r a r l a n  i le  i lg i l i  o l a r a k  i ç i ş l e r i  b a k a n l ı ğ ı  t a r a f ın d a n  y a s a  d ış ı  u y g u l a m a la r  

y a p m a k  v e  h u k u k a  a y k ı r ı  k a r a r l a r  ü r e tm e k  s a v ı y l a  s o r g u l a n m a k t a y ı m .  M i l l e t  i r a d e s i  i le  s e ç i l e r e k  

g e ld i ğ i m  b e l e d i y e  m e c l i s in d e  k u l l a n d ı ğ ım ı z  o y l a r  i le  o l u ş a n  m e c l i s  k a r a r l a r ı  b a ğ ım s ı z  i d a r i  y a r g ı  

d e n e t i m i n e  t a b i d i r .  İ d a r i  y a r g ı  d e n e t i m i n e  t a b i  m e c l i s  k a r a r l a r ı n ı n  o l u ş m a s ın d a  k u l l a n d ı ğ ım  o y  n e d e n i  

i le  i ç i ş l e r i  b a k a n l ı ğ ı  t a r a f ın d a n  s o r g u l a n m a m  m a n i d a r  b i r  d u r u m d u r .

B ü tü n  b u  s o r u ş tu r m a la r  d e v a m  e d e r k e n  b e le d i y e  m e c l i s in d e n  b u n d a n  s o n r a k i  k a r a r l a r d a  g ö r ü ş  

b e y a n  e tm e m ,  k a r a r l a r a  o y  k u l l a n m a m  v e  im z a  a t a r a k  i r a d e  t e s i s  e tm e m  g e r e k  s o r u ş tu r m a la r ın  s e y r i ,  

g e r e k s e  b u n d a n  s o n r a  o l u ş a c a k  o l a n  k a r a r l a r ı n  t e k r a r  b i r  s o r u ş tu r m a y a  v e s i l e  o l a b i l e c e ğ i ,  ş a i b e ,  k u ş k u  

d o ğ u r a c a ğ ı  s o n u c u  a ş i k a r d ı r .  B u  n e d e n l e  t ü m  b u  s o r u ş tu r m a la r  t a m a m l a n ı p  s o n u ç l a n ı n c a y a  k a d a r  

i h t i s a s  k o m is y o n la r ı n d a  v e  b e l e d i y e  m e c l i s l e r in d e  o y  i r a d e s i  b e y a n ı n d a  b u lu n m a y a c a ğ ım .

S a y g ı y l a  a r z  e d e r im .

G Ü N D E M İN  62. M A D D E S İ 
K A R A R  N O : 61

Ö Z Ü : K o n y a a l t ı  İ l ç e s i ,  1 8 İ -4 B  n o lu  i m a r  p a f t a s ı n d a  

y e r  a l a n  L im a n  M a h a l l e s i  6 8 7 8  a d a  1 v e  2  p a r s e l l e r i n  

T u r i z m  T e s i s  A l a n ın d a n  T ic a r e t  A l a n ı n a  

d ö n ü ş t ü r ü l m e s i n e  i l i ş k in  1 /1 0 0 0  ö l ç e k l i  U y g u l a m a  

İ m a r  P l a n ı  d e ğ i ş ik l i ğ i ,  p l a n d a  b e l i r t i l e n  b o d r u m  k a t  

s ı n ı r ı n ı n ,  p a r s e l i n  ö n  c e p h e s i n d e n  y a p ı  y a k la ş m a  

m e s a f e s i n e  ( 2 0  m e t r e ) ,  d i ğ e r  c e p h e le r d e n  i s e  P l a n l ı  

A l a n l a r  T ip  İ m a r  Y ö n e t m e l iğ i n i n  i lg i l i  m a d d e s i n e  

u y g u n  o l a c a k  ş e k i ld e  b e l i r l e n m e s i ,  “ O t o p a r k  ih t i y a c ı  

k e n d i  p a r s e l i  i ç e r i s i n d e  k a r ş ı l a n a c a k t ı r . ”  p l a n  

n o t u n u n  e k l e n m e s i  k o ş u l l a r ı y l a  d e ğ i ş t i r i l e r e k  

o y l a m a y a  k a t ı l a n l a r ı n  o y b i r l i ğ i  i le  K A B U L  e d i ld i .  

( A K  P a r t i :  3 7  K a b u l ,  C H P :  18  K a b u l ,  M H P :  11 

K a b u l ,  B a ğ ım s ız :  1 K a b u l  o y u  i le  t o p l a m  6 7  o y  

k u l l a n ı lm ı ş t ı r . )  ( E K İ :  1 a d e t  r a p o r ,  1 a d e t  o y l a m a  

ta b l o s u )
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Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 164 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
18İ-4B nolu imar paftasında yer alan Liman Mahallesi 6878 ada 1 ve 2 parsellerin Turizm 
Tesis Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1057,11 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 164 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

18İ-4B nolu imar paftasında yer alan Liman Mahallesi 6878 ada 1 ve 2 parsellerin Turizm 
Tesis Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1057,11 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 14.11.2008 tarih ve 565 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 
göre incelenmiş, planda belirtilen bodrum kat sınırının, parselin ön cephesinden yapı 
yaklaşma mesafesine (20 metre), diğer cephelerden ise Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olacak şekilde belirlenmesi, “Otopark ihtiyacı kendi 
parseli içerisinde karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesi koşullarıyla değiştirilerek uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.
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GÜNDEMİN 63. MADDESİ 
KARAR NO: 62

ÖZÜ: Konyaaltı İlçesi, 20Î-3B nolu imar 
paftasında yer alan, Akdeniz Üniversitesi 
Kampüs alanı içerisinde 20122 m2'lik alanın 
Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Alanı "Üstün 
Yetenekli Öğrenciler ile Anaokulu, îlk ve 
Ortaöğretim OkuluMna dönüştürülmesi ve çekme 
mesafesinin 30 m’den 10 m ’ye çekilmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği talebi, Konyaaltı Belediyesinden 
geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların 
oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, 
CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 
Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 166 sayılı kararı ile reddedilen, 20İ- 
3B nolu imar paftasında yer alan, Akdeniz Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde 20122 m2,lik 
alanın Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Alanı "Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Anaokulu, İlk 
ve Ortaöğretim Okulu"na dönüştürülmesi ve çekme mesafesinin 30 m’den 10 m ’ye 
çekilmesine ilişkin 1057,15 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 166 sayılı kararı ile reddedilen, 20İ- 

3B nolu imar paftasında yer alan, Akdeniz Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde 20122 m2'lik 
alanın Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Alanı "Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Anaokulu, İlk 
ve Ortaöğretim Okulu"na dönüştürülmesi ve çekme mesafesinin 30 m ’den 10 m ’ye 
çekilmesine ilişkin 1057,15 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.
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Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN :Evet, 55 dâhil 63 dahil aradaki sıralı tüm
maddeler oy birliği ile Komisyon Raporları doğrultusunda kabul edilmiştir.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :64. Madde.
BAŞKAN :64

GÜNDEMİN 64. MADDESİ 
KARAR NO: 63

ÖZÜ: Korkuteli İlçesi, 31L-4B,4C nolu imar 
paftalarında yer alan Uzunoluk Mahallesi küçük 
sanayi sitesindeki 679, 680, 681 ve 682 adalarda 
yüksekliğin hmax:7.00' den hmax:9.50' ye 
çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği talebi, planda belirlenmiş 
olan mevcut yüksekliğin tesiste kullanılan 
makinalar (tarım makinası olan biçerdöver vb.) 
açısından yetersiz kaldığı gerekçesi ile yükseklik 
artışına ilişkin talebin KABULÜNE, plan 
değişikliğindeki gösterimlerin de Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre düzeltilmesi 
kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oylamaya 
katılanların oyçokluğu ile karar verildi. (AK 
Parti: 45 Kabul, CHP: 1 Kabul, 19 Ret, MHP: 
17 Ret, 1 Çekimser, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile 
toplam 84 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 
1 adet oylama tablosu)

Korkuteli Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 135 sayılı kararı ile reddedilen, 31L- 
4B,4C nolu imar paftalarında yer alan Uzunoluk Mahallesi küçük sanayi sitesindeki 679, 680, 
681 ve 682 adalarda yüksekliğin hmax:7.00' den hmax:9.50' ye çıkarılmasına ilişkin 4724,1 
Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu Raporu.

M
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;
Korkuteli Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 135 sayılı kararı ile reddedilen, 31L- 

4B.4C nolu imar paftalarında yer alan Uzunoluk Mahallesi küçük sanayi sitesindeki 679, 680, 
681 ve 682 adalarda yüksekliğin hmax:7.00' den hmax:9.50' ye çıkarılmasına ilişkin 4724,1 
Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 
1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, planda belirlenmiş olan mevcut 
yüksekliğin tesiste kullanılan makinalar (tarım makinası olan biçerdöver vb.) açısından 
yetersiz kaldığı gerekçesi ile yükseklik artışına ilişkin talebin uygun olduğu, plan 
değişikliğindeki gösterimlerin de Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre düzeltilmesi 
kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı. Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, Meclis Üyesi Can 
KASAPOĞLU’nun “02.10.2014 tarih 20495 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nden gelen görüş doğrultusunda, ilçesinden gelen imara ilişkin konu 
komisyonumuzca görüşülmüştür’ şerhli imzalı; Meclis Üyesi Ali Baki SARICA’nın ‘İlçe 
Belediyesinde ilgili karar reddedildiği için yok hükmündedir. Aynı konuda Büyükşehir 
Belediye Meclisinde karar üretmek yetkisi yoktur.’ Şerhli imzalı, Meclis Üyesi M.Reşat 
OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeleri 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım.

Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan 
meclis kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur. Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan 
sonraki kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis 
etmem gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

kararına katılmıyor Başkanım. 
BAŞKAN 
Üye Haşan GÖKÇE 

ilgilendirdiği için bir iki dakikanızı 
selamlıyorum.

:Evet buyurunuz.
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Komisyon

:Milliyetçi Hareket Partisi... 
:Saym Başkan müsaade 

alacağım. Öncelikle sizleri ve
ederseniz ilçemi 
Meclisi saygıyla
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BAŞKAN :Evet.
Üye Haşan GÖKÇE :Gerçi bu konuşacaklarım çok kayda

alınmayacağını da biliyorum sizin şahsınız ve Grubunuz tarafından fakat yine de meramımı 
kısaca anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi ilgili gündem maddesiyle ilgili Korkuteli Belediye 
Meclisi tarafından 2 Ekim 2014 tarihin ve 135 sayılı bir karar alınmıştır. Bu kararda talep 
edilen istek oy çokluğuyla reddedilmiştir. Sonuç itibariyle bizim bu kararın yeniden 
değerlendirilmesi ile ilgili Biiyükşehir Belediye Başkanlığımıza herhangi bir talebimiz zaten 
olmamıştır. Doğrudan vatandaşın talebiyle sizin tarafınızdan gündeme alınmış bir konudur. 
Ben bunu birkaç açıdan çok önemsiyorum. Bunun Meclis gündemiyle ilgili bir milat olduğu 
kanaatindeyim. Özellikle belki bundan sonra gelecek midir? Siz bu konuya nasıl bakacaksınız 
bilmiyorum ama alt meclisçe reddedilmiş bir konunun burada sizin tarafınızdan gündeme 
alınması, Korkuteli Belediye Meclisi’nin yok sayılması anlamına gelmektedir. Bundan sonra 
da böyle bir yetkinizin olup olmadığım bilmiyorum ama buradan olumlu bir karar çıkarsa da 
bunu yargıya intikal ettireceğiz. İkinci bir husus, yine bu tamamen siyasi bir bakış açısıdır 
diye düşünüyorum. Bilginiz var mı yok mu yine bilmiyorum ama bu talep sahibi daha önce 
geçtiğimiz yerel seçimlerde aday adayınız, partinizin aday adayı olmuş birisidir, Korkuteli 
eşraflarından bir tanesidir. Bizim bu kararı reddi yönünde alırken Korkuteli Belediye 
Meclisi’nin karar alırkenki bakış açısı şuydu: o bölgede emsal teşkil etmemesi ve bölgenin 
bütüncül bir halde değerlendirilmesi düşüncesiyle biz böyle bir karar aldık. Korkuteli’ye 
Sanayi Sitesi ihtiyaçtır, bunu kabul ediyoruz ama sadece bu nedenlerden dolayı da çok uygun 
olmadığı kanaatindeyiz. Özellikle de bunu belirtmek istiyorum. Az önce de ifade ettim, 
hukuksal anlamda her türlü tepkimizi ortaya koyacağız. Kamuoyunu bilgilendirme açısından 
da her türlü tepkimizi ortaya koyacağız. Bunun sadece sizin partiniz için partiliniz adına 
gündeme alman bir gündem maddesi olduğunun farkındayız. Ben şunu da merak ediyorum: 
acaba kendi belediyelerinizden alt belediyenizde reddedilmiş bir kararı kişisel tasarrufunuzu 
kullanarak Büyükşehir Meclisi’ne alır mıydınız? Böyle bir gündem oluşturur muydunuz? Bu 
da tabii ki tartışılır. Yine az önce söylediğim gibi söylediklerimin çok büyük anlam ifade 
etmediğini düşünüyorum. Çünkü baktığınız ve durduğunuz noktanın çok sağlıklı olmadığı 
kanaatindeyim ben de şahsım adına. Sürekli Meclis Üyelerini hicvetmek gibi, sürekli alaya 
almak gibi bir bakış açısıyla artık devam ediyorsunuz. Birinci toplantıda uzattığınız o zeytin 
dalının kuruyup ortadan kaybolduğu düşüncesindeyim. Bu düşüncelerle çok çok teşekkür 
ediyorum ve kendilerinin de karşılaşmaması adına buradaki bütün Belediye Başkanlarımızdan 
Meclis Üyelerimizden bu konuyla ilgili vicdanlarıyla hareket etmelerini istirham ediyorum, 
teşekkür ederim.

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Başkan,
söylediklerinizden hiçbir cümleye katılmadığımı öncelikle ifade edeyim. Ben bu Meclisin 
ciddiyetini sonuna kadar savunmuş ve bu konudaki kanaatlerinizin tamamen şahsınızdan 
ibaret olduğunu, katılmadığımı bir kere belirteyim, bir. İkincisi tabi bazı konuları keşke biraz 
daha inceleyip buraya gelseniz hatta biraz çalışıp dersinize öğrenip gelseniz daha isabet olur. 
Çünkü 1000’lik planlar Plan Bütçe Komisyonu’yla ilgili ilçe Belediye Meclislerinin aldığı 
kararlar Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelmek zorunda. Bu bir kanuni mecburiyet. Yani 
benim takdirimle falan alakalı değil. Ben bunu gündeme aldım, ötekileri almıyorum...

Uye Haşan GÖKÇE
BAŞKAN
Üye Haşan GÖKÇE

Biz göndermedik efendim. 
Bir müsaade ederseniz.
Biz göndermedik ama.
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BAŞKAN : Gelmek zorunda, nasıl göndermezsiniz? Kanuni
hüküm var, öyle bir şey olmaz. O zaman kanunlara aykırı hareket edersiniz yani. 1 0 0 0 ’lik 
İmar Planları ilçelerde alınmış ve Plan Bütçe Komisyonu Kararları’mn Büyükşehir Meclisi’ne 
gelme zorunluluğu var, bunu göndermiyorum falan diyemezsiniz bu 1. Bunu göndermek 
zorundasınız, bunu bir kere bir öğrenin. İki, 1000’lik planlarla ilgili veya Plan Bütçe 
Komisyonu’yla ilgili ilçe meclislerinde alınmış kararları Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
değiştirerek kabul edebilir. Bununla ilgili daha ikinci ya da üçüncü mecliste bir tartışma söz 
konusu olmuştu. Galiba Sayın Uysal -  Muratpaşa Belediye Başkanımız -  yani reddedilmiş bir 
hususun kabulü acaba mümkün olabilir mi diye bir tereddüdünü dile getirmişti. Biz de İçişleri 
Bakanlığımıza görüş sormuştuk. İçişleri Bakanlığımızın görüş yazısını istedim, yetişirse 
okuyacağım. Burada İçişleri Bakanlığımızın görüşü gayet açık. 1000’lik... Geldi mi önüme, 
gelmiş. O zaman okuyayım, çok uzun. Son paragrafı okuyalım, öyle mi? İstiyorsanız evet -  
Ahmet SARAÇ, 1. Hukuk Müşavirimden gelen- bilgilenin, hep birlikte faydalanalım diye 
okuyorum, görüş şudur: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği ile genel uygulamalar göz önüne alınarak 
Büyükşehir kapsamındaki ilçe Belediye Meclisi tarafından alman imara ilişkin kararların 
Büyükşehir Belediye Meclisimde üç ay içerisinde görüşülerek karara bağlanmasına dair 
sürenin başlangıç tarihinin ve söz konusu ilçe Belediye Meclis kararının Büyükşehir 
Belediyesi evrak kayıtlarına girmesinden itibaren başlayacağı... Yani biz üç ay içerisinde 
sizin ilçelerinizde aldığınız kararları bizim evrak kayıttan itibaren, giriş tarihinden itibaren üç 
ay içerisinde karara bağlamak zorundayız. Bunu söylüyor. Ben okuyorum, müsaade edin.

Üye Haşan GÖKÇE :Sayın Başkan böyle bir evrak gelmedi size.
BAŞKAN :Böyle bir evrak bize gelmezse biz hangi İmar

Planını nasıl tartışacağız?
Üye Haşan GÖKÇE :İşte onu anlatıyoruz zaten, onu anlatıyoruz.
BAŞKAN Göndermemişsiniz zaten, yasaları çiğnemişsiniz

eğer göndermediyşeniz bu daha kötü...
Üye Haşan GÖKÇE :Biz böyle bir evrak göndermedik, onu izah

etmeye çalışıyorum, lütfen.
BAŞKAN :Peki bu bizim meclisimize İmar Daire

Başkanlığımıza... Re’sen de alabiliriz biz bunu.
Üye Haşan GÖKÇE :İşte re’sen aldınız, onu anlatmaya çalışıyorum.
BAŞKAN :Alabiliriz.
Üye Haşan GÖKÇE :Alabilirsiniz tabi, aldınız zaten.
BAŞKAN :Siz yasaları çiğniyorsanız biz siniz yasaları

çiğnemenize müsaade etmeyiz, merak etmeyin, sizi de savunuruz.
Üye Haşan GÖKÇE :Teşekkür ediyorum bizi de savunduğunuz için.
BAŞKAN :Elbette. Evet, 27.10.2014’te Haşan GÖKÇE

imzalamış, göndermiş ilgili maddeyi.
Üye Haşan GÖKÇE :Efendim?
BAŞKAN :Günaydın... Haberiniz olsun, siz göndermişsiniz,

altındaki imza da sizin imzanız, buyurun. Başkanım bu konularda ne olur dersinize çalışarak 
gelin, kendi attığınız imzadan haberiniz yok.

Üye Haşan GÖKÇE :Doğrudur, evet.
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BAŞKAN :Dolayısıyla siz göndermişsiniz, göndermek de
zorundasınız, doğrusunu yapmışsınız. Dolayısıyla biz de 27... Kaçta gelmiş yazı bizim evrak 
kayda? Sizden 27.10’da çıkmış, sizden 27.10’da çıkmış, birkaç gün içerisinde bizde de 
31.10’da kayda girmiş. Dolayısıyla biz bunu 3 ay içerisinde karara bağlamak zorundayız. 
Bunu İçişleri Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet SARAÇ söylüyor. Benim bunu gündeme 
alıp almamak gibi bir takdirim yok, hepsini almak zorundayım.

Üye Haşan GÖKÇE :Sayın Başkanım
BAŞKAN :İki devam ediyorum, devam ediyorum.
Üye Haşan GÖKÇE :Evet.
BAŞKAN :İlçe Belediyelerinin İmar Planı ve

değişikliklerine ilişkin kararları Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 3 ay içinde görüşülerek 
aynen -  bakın burası önemli -  ya da değiştirilerek -  yaptığımız budur - Büyükşehir Belediye 
Meclisi kararı olarak kesinleşmesi halinde yani değiştirerek de biz bunu oylayabiliyoruz ve 
kabul edebiliyoruz. Buna dair karara karşı askı süresinde yapılan itirazın Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde görüşülerek karar bağlaması gerektiği. Yani biz burada sizin kararınızı değiştirip 
onaylayabiliriz ve ondan sonra buna askı süresinde itiraz hakkı da vardır diyor Bakanlık 
Hukuk Müşavirliği. Yine Büyükşehir Belediye Meclisinde 3 ay içerisinde görüşülmediğinden 
dolayı onaylanmış sayılan ilçe Belediyeleri İmara ilişkin kararlarına karşı askı süresinde 
yapılan itirazların da aynı şekilde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara 
bağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ahmet SARAÇ... Dolayısıyla burada bu 
gibi konuları benim İmar veya Bütçeyle ilgili ilçe Belediyelerinde alınmış, kararı alınmış 
konuları gündeme alıp almama yetkim yok. Bunların hepsini almak zorundayız, bu bir. 
İkincisi sizin göndermeme gibi bir yetkiniz yok, zaten göndermişsiniz; kendi attığınız 
imzadan haberiniz yok. Biz de onu elbette evrak kayıttan geçtikten sonra elbette 
Komisyonumuza intikal ettirmişiz ve komisyonumuz bu kararı almış. Üçüncüsü, eğer İlçe 
Belediye Meclislerinde alınacak kararları bizim onaylamak veya değiştirmek gibi yetkimiz 
yoksa Büyükşehir Belediye Meclisine gerek yok. Böyle bir şey nasıl kabul edilebilir? Yani 
işin aslına aykırı bir durumdur bu.

Üye Haşan GÖKÇE :Şimdi neye göre değiştirdiğinizi merak ediyorum
zaten Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Var gerekçesi yazmış arkadaşlar. Bakın b iz ...
Üye Haşan GÖKÇE :Yani biz göremedik, Büyükşehir Belediye

Meclisi daha mı iyi gördü?
BAŞKAN :Ona da geleceğim, ona geleceğim. Dolayısıyla

eğer Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri noter değildir, önüne geleni aynen filan tasdik 
etmek zorunda hiç değildir. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir iradesi vardır, Büyükşehir 
Belediye Meclisi bu iradeyi her zaman kullanır. Meclis Üyelerinin de sorumluluğu bunu 
gerektirir. İkinci husus şudur: Gerekçeden bahsediyorsunuz, biz Korkuteli’nde bir sanayi 
sitesi yapılsın istiyoruz. Bunu Korkuteli için istiyoruz, Korkutelililer için istiyoruz. Siz 
istemeyebilirsiniz ama biz istiyoruz ve bunun yapılması hususunu da en sağlıklı bir şekilde 
yapmak kaydıyla istiyoruz.
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Burada yapılan şudur: siz sanayi yapılmasın diyorsunuz biz yapılsın diyoruz ve 
yapılsın diyor iken de hmax yüksekliği değiştiriyoruz, yani galiba 7,5 metreden 9,5 metreye 
çıkartıyoruz. 7 metreden 9,5 metreye hmax 7’den 9,5’a çıkıyor ve böylelikle bir medeni 
çağdaş sanayi sitesi dükkanının tavan yüksekliğinin de 9 metre olması çekmekat da icabında 
kullanabildiği için bu sanayi sitelerindeki dükkanlar, en sağlıklı bir şekilde hayata 
geçirilmesini Korkuteli için istiyoruz, Korkutelililer için istiyoruz. Dolayısıyla siz 
istemeyebilirsiniz, biz ona...

Üye Haşan GÖKÇE :Israrla istemediğimi söylüyorsunuz.
BAŞKAN : Hayır.
Üye Haşan GÖKÇE :Başında ben de istediğimi ifade ettim.
BAŞKAN :Mesele yok o zaman, o zaman kabul buyurun.
Üye Haşan GÖKÇE A m a müsaade edin, bütüncül bir plan halinde

değerlendirmeyi düşündüğümüzü söyledim Sayın Başkanım, söylediğimiz bu sadece.
Üye Sadullah BAYAR :Başkanım, Başkanım...
BAŞKAN :0  zaman o zaman niye kabul etmiyorsunuz

sanayi sitesi yapılsın hem de tavan yüksekliği yeteri kadar olması kaydıyla...
Üye Haşan GÖKÇE :Hayır biz yapılmasın demiyoruz Sayın

Başkanım.
Üye Sadullah BAYAR :Başkanım Başkanım, söz alabilir miyim?
BAŞKAN :0  zaman kabul edin de anlayayım istediğinizi.

Buyurun.
Üye Sadullah BAYAR : Başkanım, söz alabilir miyim?
Üye Sadullah BAYAR :Sadullah BAYAR ben, Korkuteli Meclis Üyesi

olarak biz burada modern, günün şartlarına uygun bir sanayi sitesi tesis etmek, adına bunu 
yaptık. Bizim önceki sanayi sitemiz 35 yıl önce yapıldı. Günümüzde iyi hizmet veremediği 
için bizim vatandaşlarımız Bucak’a Antalya’ya geliyor. Yani günün şartlarına göre ondan 
soma modem bir sanayi sitesi yapılıp hizmet vermek adına biz bunu gurubumuz olarak da 
orada da bunu savunduk, burada da savunuyoruz. İyi hizmet veremiyor yani mevcut sanayi 
sitesi. Kaldı ki yandaki sanayi sitesi de eğer talep olur da bir dönüşüme değişime girecek 
olursa onun da yükseltilmesi adına biz Ak Parti olarak biz her zaman hazırız Korkuteli’de.

BAŞKAN M esele bu kadar basit. Dolayısıyla biz bu iradeyi
Büyükşehir olarak Korkuteli’ye bir sanayi sitesi kazandırılması hususunu Ak Parti Grubu 
olarak ve İmar Komisyonu olarak ortaya koyuyoruz ve dolayısıyla bu yüzden dolayı da bu 
konuda bir değişiklik yapmak suretiyle bunu Korkuteli’ye kazandırmak için bu kararımızı 
paylaşıyoruz. Reşat Bey oy beyanından imtina ediyorum gerekçenizden dolayı söz 
veremiyorum size, kusura bakmayın. Grupların görüşleri buyurunuz. Söz veremiyorum.

Üye M.Reşat OKTAY :Saym Başkanım bu size okuyacağım metin,
şurada okuyacağım m etin...

BAŞKAN Tamam toplantıdan sonra bana okursunuz.
Kararla ilgili oy beyanından imtina ediyorum şerhiniz var. Bununla ilgili beyanınızı 
koymuşsunuz ortaya.

Üye M.Reşat OKTAY :Oylamadan imtina ediyorum.
Üye Muhittin BÖCEK :Sayın Başkanım.
Üye M.Reşat OKTAY :Oylamadan imtina ediyorum.Bu kadar despotça

haraket etmeyin Başkan...
BAŞKAN :Buyurun. Komisyon kararı grup uygundur diyo
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Üye Muhittin BÖCEK 
alabilir miyim Sayın Başkanım?

:Sayın Başkanım ben o yazıdan bir tane fotokopi

BAŞKAN
Üye Muhittin BÖCEK 
Üye İrfan YILMAZ 
BAŞKAN 
Üye İrfan YILMAZ

:Hemen aynısını vereyim size, buyurun.
:Teşekkür ederim.
:Sayın Başkanım.
:Evet, MHP Grubunun kararı?
: Sayın Başkanım oylamaya geçmeden söz

istiyorum madde hakkında Sayın Başkanım, İrfan YILMAZ.
BAŞKAN
Üye İrfan YILMAZ

: Buyurun İrfan Bey.
: Sayın Başkanım şimdi tabi konu birazcık

çarpıtıldığını düşünüyorum, şimdi burada mevzu bahis Korkuteli’ne bir sanayi sitesi 
yapılması değildir. Korkuteli’ne eğer sanayi sitesi yapmayı düşünüyor ve planlıyorsanız 
bunun layığı da 2000 metrekare yani 2 dönüm değildir. Dünya standartlarında 2000 
metrekareye yapılmış hiçbir sanayi sitesi de yoktur. Burada partinizden aday adayı olmuş bir 
şahsa 2000 metrekarelik özel mülkiyeti üzerine özel bir hak tanınmaktadır. Hemen karşısında 
bulunan sanayi sitesinde şuanda mevcutta yapılmış olan parsellere de ciddi bir haksızlık 
yapılmaktadır. Onlara da bu hakkın tanınması adına Belediyemiz o bölgede toplu bir sanayi 
sitesi yapmak, plansal bütünlüğü sağlamak adına toplu bir plan yapmaktadır. Ama 
yandaşınıza 2 0 0 0  metrekarelik özel bir alan yaratmak gibi bir planınız varsa tabi bunu 
bilemem ama Korkuteli’ne 2000 metrekare sanayi sitesi layık değildir. Korkuteli’ne çok daha 
büyüğü çok daha iyisi layıktır, teşekkür ederim.

BAŞKAN Teşekkür ederim. Bizim arkadaşlarımız da
Korkuteli’nde böyle bir sanayi sitesi ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Size göre ihtiyaç 
olmayabilir, bize göre ihtiyaç. İnşallah daha farklı talepler de gelir.

Üye Haşan GÖKÇE :Sayın Başkanım ısrarla ihtiyaç olmadığını dikte
etmeye çalışıyorsunuz bakın...

BAŞKAN :İşte öyle söylüyor.
Üye Haşan GÖKÇE :Hayır öyle söylemiyoruz efendim. Yani bu dikte

etme çabanızın, kronik çabanızın sebebi nedir merak ediyorum. Biz böyle bir şey söylemedik. 
Sanayi sitesi yapılmasın demiyoruz, sadece dediğimiz şudur: bütüncül bir plan olsun. İrfan 
Bey’in de söylediği gibi bu sadece yandaşınıza özel imtiyaz sağlama gayretinizin ardına bir 
dayanak için ortaya koyduğunuz bir şeydir bu. Israrla diyorsunuz ki biz istiyoruz, siz 
istemiyorsunuz. Biz sizden daha çok istiyoruz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum, sağolun.

BAŞKAN :Peki, bizi kimin yaptığı ilgilendirmez.
Korkuteli’de bir sanayi sitesi ihtiyacı olduğu gözükmektedir. Eğer bu alan yeterli değilse ilçe 
belediyesi olarak daha genişletilmiş bir alanda sanayi sitesi planlamasını yapın gönderin. 
Geldiği gibi bizden aynen onaylayarak geçirelim, böylelikle bu konudaki -  madem bir
eksiklik var -  üzerinize düşen ilçe belediyesi olarak, ilçe Belediye Başkanı olarak
sorumluluğu yerine getirin, bu işler böyle lafla peynir gemisi yürütmekle olmuyor.

Üye Haşan GÖKÇE :Sadece sorumluluğu siz yerine getiriyorsunuz, bu
işi sadece siz biliyorsunuz, siz biliyorsunuz, sizden başka bilen yok belediyeciliği.

BAŞKAN :Siz güzelce sorumluluğunuzu yerine getirin. Ben
de size öğretiyorum, yapacak bir şey yok. Ben de size öğretiyorum, yapacak bir şey yok. 
Öğreneceksiniz inşallah yavaş yavaş.
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Üye Haşan GÖKÇE :Biz de öğreniyoruz kuzu kuzu napalım...
Oturuyoruz burada, hicvediyorsunuz, dalga geçiyorsunuz bu insanlarla çocuk gibi... Ondan 
sonra da öğretmenlik yaptığınızı söylüyorsunuz, sağolun. Bizim sizin öğretmenliğinize de 
ihtiyacımız yok ayrıca, onu da belirteyim.

BAŞKAN :Onun takdiri sizin, benim Meclisi bilgilendirmek
gibi bir sorumluluğum var, onun gereğini yerine getiriyorum.

Üye Ümit UYSAL :Saym Başkan
BAŞKAN :Buyurun Ümit Bey.
Üye Ümit UYSAL :Sayın Başkan, gündem dışı söz vermekle ilgili

Başkanlığınıza verilmiş geniş yetkiler var ama gündemdeki maddeyle ilgili komisyon 
toplantısındaki tavrı gerekçe göstererek söz vermemeniz uygun bir tavır değildir, hukuka 
uygun da değildir. Çünkü gündemdeki bir konuyla ilgili söz istedi üyemiz. Hatırlarsanız bu 
reddedilen alt belediyede reddedilen kararlarla ilgili tereddüdümüz şundan kaynaklanmıştı: 
Daha önce kesinleşmiş bir 1000’lik planda, Büyükşehir’den de geçmiş bir 1000’lik planda 
tadilat talepleri oluyor ya da değişik bununla ilgili talepler. Bunlar reddedildiği zaman yeni bir 
hukuki işlem ortaya çıkmıyor. Bu nedenle alt Belediye Meclisi’nde reddedilen bir hususun 
tekrar Büyükşehir’e gönderilmesi sistematiğe aykırı olabilir demiştim ben. Onun üzerine 
İçişleri Bakanlığı’na sorduk, Hukuk Müşaviri yok dedi yani reddetse de gönderilir dedi. 
Türkiye’deki uygulamalara baktım. Her yerde farklı. Şunu ifade edeyim: Uzun uzun okuyup 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu’nu sıkmak istemiyorum. Hemen tepki veriyorlar bazen, 
bazı arkadaşlar özellikle. Şunu ifade edeyim: İçişleri Bakanlığı Müfettişi geçmiş dönem 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerini sorgularken tam bunun zıddına aynı benim 
tereddüdüm çerçevesinde bir soru ihdas etmiş. Yani diyor ki: Dr. İmran Kürşat AĞCA 
Mülkiye Başmüfettişi. Diyor ki filan konuda alt belediye reddetmiş olmasına rağmen yeni bir 
hukuki işlem ortaya çıkmamış olmasına rağmen nasıl olur da Büyükşehir’de bunu 
görüşürsünüz diye M.Reşat OKTAY ve sizin partinize mensup da arkadaşlar var. Geçen 
Mecliste görev yapanlara açıkça soru yöneltmiş ve kanaatini beyan etmiş. Bu da İçişleri 
Bakanlığı’nın bir personeli. Yani ben şu kanaatteyim: bu tartışmada İçişleri Bakanlığı’nın 
Mülkiye Başmüfettişi Hukuk Müşaviri’ne göre haklıdır. Ben de 22 yıl avukatlık yapmış bir 
hukukçu olarak net söyleyeyim. Ortada bir hukuki işlem yok ise bunun ayrıca zaten daha önce 
Büyükşehir’den geçmiş bir Meclis kararıyla ilgili ayrıca tekrar Büyükşehir Meclisi’ne 
gelmesine gerek yoktur. İçişleri Bakanlığı’nın kafa karışıklığı da siyasi tutumlardan ve 
yorumlardan kaynaklanıyor olabilir diye endişeleniyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle tabi
kanaatinizde haklı veya haksız olabilirsiniz ama bunun yerine getirilmesi gereken merci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. İnşallah milletvekili olduğunuzda bu yasaların 
düzenlenmesiyle ilgili bu görüşlerinizi yasama organında dile getirirsiniz bir gün olursanız. 
Biz Meclis olarak kanun yapıcı değiliz yerel meclisler olarak. Kanun yapıcı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’dir.

Üye Ümit UYSAL :Yok, kanunun yorumuyla ilgili bu, kanunun
somut bir hükmü olsa bunu tartışmayacağız.

BAŞKAN :Kanun açık, yazıyor kanun.
Üye Ümit UYSAL :Açık değil, hiç açık değil.
BAŞKAN :Bütün 1000’lik İmar Planları ve Bütçe’yle ilgili

kararlar Meclis’e gelir diyor. Kanunla ilgili maddeyi arkadaşlar çıkarsınlar, okuyayım. O 
kanunu ben satır satır yazdığım için iyi bilirim.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.01.2015)

EXP0201GANTALYA

Uye Ümit UYSAL 
Sadece bir cümlesini paylaşayım.

BAŞKAN 
edin, ben bitireyim.

:Efendim bir cümlesini paylaşayım o zaman.

:Dolayısıyla şimdi başka bir...B en... Müsaade

Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN

:Buyurun.
: 0  kadar çok müdahale edilecek konu vardı

sabırla bekledim, cevap vereceğim.
Üye Ümit UYSAL 
BAŞKAN

:Estağfurullah buyurun.
:İkinci husus bir İçişleri Müfettişi’nin bir konuyla

ilgili önündeki evraklara bakmak suretiyle bir inceleme yapması kadar doğal bir husus yoktur 
veya soruşturma yapması kadar doğal bir husus yoktur. Burada Başmüfettişin veya Müfettişin 
bir sorusunu bir kanaat tesis ettirebilecek kadar muhteşem bir hukuki dehanızdan dolayı sizi 
kutluyorum. Yani soru soruyor, diyor ki bu geçmişte bu şekilde olmuştur, sen buna niye bu 
şekilde dedin? Daha durun bakalım, rapor da ortaya çıkmamış, sadece olay daha ifade alma 
sürecinde. İfade alma sürecindeki bir hususu siz bir anda yasal bir hüküm haline getirdiniz 
bıraktınız Meclisin ortasına Sayın Başkan. Ondan sonra da... Hukukçu olduğunuzu ifade 
ederek bunları söylüyorsunuz. Ben hukukçu değilim ama ben de hukuku senelerdir 
yorumluyorum ve dolayısıyla bir ifade alma esnasındaki sorunun bir Meclisin yasal bir 
düzenlemesi gibi buraya sunulması bu bir hukukçu sıfatıyla açıkçası size yakıştıramadığım bir 
husustur.

Üye Ümit UYSAL :Evet, herkes ne dediğimizi anlıyor, o yüzden
acıtatif laflarınızı ben dikkate almıyorum. Sadece şu iki cümleyi... Anladım. Anlıyorum, 
anlıyorum bu tavrınızı, bir cümle, sadece 30 saniye sürecek. ‘Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
01.04.2013 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararı ile komisyon kararı doğrultusunda oy birliği ile 
reddedilmiş olması dolayısıyla hukuk nezdinde doğmadığı için Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin görevi alanına girmemesi ve mahkemenin vermiş olduğu iptal gerekçeleri ortadan 
kalkmadan işleminizin gerçekleştirilmesi nedeniyle sorgulanıyorsunuz.’ diyor Başmüfettiş. 
Aynısı, bu da İçişleri Bakanlığı personeli.

BAŞKAN :01abilir, ifade alır vereceğiniz ifadeye göre...
Sonucundan şuanda emin olabilme şansımız yok. Sonucunun ne olduğunu görürüz. Eğer 
müfettişin raporuna katılmıyorsak onun itiraz mercileri bellidir. İçişleri Bakanlığı Müfettişinin 
ki Danıştay’dır. Malumunuz geçtiğimiz günlerde bir evrak yakma hadisesiyle ilgili basit bir 
yorumu sanki aklanılmış gibi kamuoyuna sundu geçmiş dönem Belediye Başkanı. Bu daha 
hukuki sürecin tamamlanmadan ki sizin söylediğiniz daha ifade süresinde. Durun bakalım bir 
raporu da çıksın. Dolayısıyla...

Üye Ümit UYSAL :Evet evet, konu anlaşıldı Başkan. Teşekkür
ederim, Meclis Üyelerimiz de anladılar.

BAŞKAN :Tabi tabi herkesin anladığını düşünüyorum,
anlaşılsın diye anlatıyorum.

Üye Sadullah BAYAR :Başkamm Başkanım...
BAŞKAN :Dolayısıyla, bir saniye arkadaşlar, bir saniye

sözümü bitireyim. Dolayısıyla daha hukuki süreci tüketmeden tamamlamadan herhangi bir 
raporun sanki sonuç raporuymuş gibi filan kamuoyuna yargılanması, işte buralarda geçmişte 
maalesef hukuktan anlamayan bir anlayışla hizmet verilmesinden kaynaklanan bir iradeyi de 
net bir şekilde gösteriyor. Durun bakalım Danıştay’da daha bunun itiraz süreci var. 
Danıştay’dan sonra karar çıksın, ondan soma evrak yakmayla ilgili kim ak kim kara...
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Eğer, elbette ben birisinin bu noktada suçlu çıkmasını arzu etmem, bunu da ayrıca 
ifade edeyim ama daha bir İçişleri Müfettiş Raporunu bile bir aklanma sebebi gibi kamuoyuna 
sunmak demek ki birilerinin bu konularda ciddi sıkıntılarının olduğunu gösteriyor. 
Dolayısıyla bugün burada sorulmuş bir soruyu sanki İçişleri Bakanlığı Yasası 
Yönetmeliğiymiş gibi sunmak ki rapor çıkmamış ki rapor çıksa bile bunun itiraz süresi var. 
Bununla ilgili hukuki süreç tüketilmemiş, bunlar bitmeden bunları bir yasal teamülmüş gibi 
sunmak da tamamen hukukla alakasız işlerdir. Bunu da özellikle söyleyeyim.

Üye Ümit UYSAL :Bir hukukçu ve arkadaşınız olarak bu çabanızı
sempatiyle karşılıyorum.

BAŞKAN :Estağfurullah sağolun, teşekkür ederim. Evet
değerli arkadaşlar.

Üye Sadullah BAYARI :Başkanım bir düzeltme yapabilir miyim?
BAŞKAN :Evet değerli arkadaşlar.
Üye Sadullah BAYAR :Basit bir düzeltme yapabilir miyim? Şimdi

arkadaşımız mevcut alanın 2000 metrekare olduğunu söyledi, alan 29000 metrekare ve 
mevcut sanayi sitesine bitişik, bütünlük sağlıyor, tamamlıyor. Bundan soma ihtiyaç da olursa 
biz her zaman Korkuteliliye hizmet için yanlarındayız. 29000 metrekare;2000 metrekare 
değil.

BAŞKAN :Demek ki ondan da haberleri yok, peki neyse...
Değerli arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle gündemimizin 64. maddesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler 1 nolu tuşa lütfen bassın.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım ret biz diyoruz.
BAŞKAN :Evet değerli arkadaşlar, yansıtalım. Gündemin

64. maddesi İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Hayırlı olsun, uğurlu 
olsun. Bu arada şunu da -  üzerinden geçti okuyayım -  bir saniye, bu da mülga 2. fıkra ilgili 
kanunla ilgili madde. 27.11.2014, 29188 sayıyla kabul edilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi 
İlçe Belediye Meclisleri tarafından alman İmara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç 
ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Nazım İmar P lanina uygunluğu yönünden 
incelenerek aynen veya değiştirilerek -  bakın bu kanun hükmü, bu İçişleri... Hani diyorsunuz 
ya İçişleri görüşü değil; bu da kanun. Ben bu kanunu satır satır yazdığım için ezbere az önce 
okudum, iyi bilirim. Dolayısıyla... —  aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra 
Büyükşehir Belediye Başkam’na gönderilir. 3 ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır. Sadakallahül'azim. Daha fazla da bir şey 
söylemeye gerek yok yani. Evet değerli arkadaşlar gündemimizin 65. maddesi.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım okunmuş sayılmasını
öneriyorum.

BAŞKAN :Okuyalım okuyalım.
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GÜNDEMİN 65. MADDESİ 
KARAR NO: 64

ÖZÜ: Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, 
Bağlık(Göksu) Mahallesi, Arkaltı Mevkiinde 23 
ada 157 parselin Konut Alam’ndan Özel Eğitim 
Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi 
oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL 
edildi. (AK Parti: 46 Kabul, CHP: 2 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 49 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
İnceleme Raporu, 1 adet oylama tablosu)

Kumluca Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve 12/5 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Bağlık(Göksu) Mahallesi, Arkaltı Mevkiinde 23 ada 157 parselin Konut Alam’ndan Özel 
Eğitim Tesisi A lanrna dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İnceleme Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.12.2014 tarihli raporunda;
Kumluca Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve 12/5 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

210-2D nolu imar paftasında yer alan, Bağlık(Göksu) Mahallesi, Arkaltı Mevkiinde 23 ada 
157 parselin Konut Alanından, Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca görüşülmüştür.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Mustafa Reşat OKTAY ve Oytun Eylem DOĞMUŞ 
imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye : Kumluca Belediyesi
Mahalle : Bağlık (Göksu) Mah.
Pafta: 210-2D
Ada/ P arse l: 23 Ada 157 Parsel
Ölçek: 1 / 1 0 0 0
Kumluca Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve 12/5 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

Bağlık(Göksu) Mahallesi, Arkaltı Mevkiinde 23 ada 157 parselin Konut Alam’ndan Özel 
Eğitim Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Kumluca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.12.2014 tarihli ve 3604 
sayılı yazıları ile onanmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 149. 
Maddesinde görüşülen konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmiş olup, İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu’nun 16.12.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin görüşüldüğüne dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2014 günlü toplantısında görüşülmüş,
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Söz konusu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı olarak planlı iken 
parselin “Özel Eğitim Tesis Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2014 günlü toplantısında 
görüşülmüş, 725 sayılı karar ile onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve açıklamalar doğrultusunda, 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 30.12.2014

BAŞKAN :Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım talep edilen plan değişikliği

uygundur.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyondan geldiği şekliyle kabul ediyoruz

Sayın Başkanım.
Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ: Komisyonda görüş yok efendim.
BAŞKAN :Evet, talep edilen plan değişikliğinin uygunluğu

hususunda görüşünüz var mı?
Üye Selçuk SENÎRLİ :Biz katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Peki. Talep edilen imar plan değişikliğinin

kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 1 no’lu tuşa basabilir. Evet. Oy kullanmayan 
var mı? Yansıtalım. 65. Maddede talep edilen imar plan değişikliği kabul edilmiştir. Hayırlı 
olsun, uğurlu olsun. 6 6 . Madde...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 6 6  ve 73 dâhil oybirliği var.
Uygunsa toplu oylamayı öneriyorum.

BAŞKAN :Evet 73 son madde zaten Komisyon Raporu ile
ilgili.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
BAŞKAN : Selçuk Bey? Evet, 6 6  dâhil 73 dahil toplu

oylanılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

(66 dâhil 73 dâhil aradaki sıralı tiim maddelerin toplu oylanması husıısıı oylamaya 
katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup toplam 67 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :66  dâhil 73 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporlarının okunmuş olarak kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler? Evet. Yansıtalım. Edip Bey okunsun istiyor anladığım kadarıyla, düzeltelim o 
zaman, l ’e basarsanız düzelecek şimdi, l ’e basın şimdi düzelecek. Evet. Başka, nerede var?

Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk V.R.SAMİ: Ramazan ALTACA
BAŞKAN :Ramazan Bey, düzelttiniz? Değerli arkadaşlar

6 6 , 73 dâhil aradaki tüm sıralı maddeler okunmuş olarak kabul edilmiştir oy birliği ile.

(66 dâhil 73 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin Komisyon Raporlarının okunmuş 
olarak kabulü hususu oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup toplam 76 oy 
kullanılmıştır.)



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.01.2015)

EXP02016ANTALYA

GÜNDEMİN 66. MADDESİ 
KARAR NO: 65

ÖZÜ: Manavgat İlçesi, 027A-21D-1A, 027A- 
2 İD-İD nolu imar paftalarında yer alan Karaöz 
Mahallesi 7 parselin Zeytin Depolama ve 
Paketleme Tesisi olarak planlanmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
talebi, trafonun yapı yasaklı alanın dışına 
alınması kaydıyla oylamaya katılanların oybirliği 
ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 
12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul 
oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
027A-21D-1A, 027A-21D-1D nolu imar paftalarında yer alan Karaöz Mahallesi 7 parselin 
Zeytin Depolama ve Paketleme Tesisi olarak planlanmasına ilişkin 6910 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

027A-21D-1A, 027A-21D-1D nolu imar paftalarında yer alan Karaöz Mahallesi 7 parselin 
Zeytin Depolama ve Paketleme Tesisi olarak planlanmasına ilişkin 6910 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 13.06.2014 gün 282 sayılı 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 
göre incelenmiş, trafonun yapı yasaklı alanın dışına alınması kaydıyla uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.
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Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 67. MADDESİ 
KARAR NO: 66

ÖZÜ: Manavgat İlçesi, 026B-24B-2A nolu imar 
paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 283 nolu 
bölmenin orman alanından sağlık tesisi alanına 
(Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fiziki Tedavi 
Merkezi) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya 
katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
026B-24B-2A nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 283 nolu bölmenin orman 
alanından sağlık tesisi alanına (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fiziki Tedavi Merkezi) 
dönüştürülmesine ilişkin 4876,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

026B-24B-2A nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 283 nolu bölmenin orman 
alanından sağlık tesisi alanına (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fiziki Tedavi Merkezi) 
dönüştürülmesine ilişkin 4876,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca 08.08.2014 gün 395 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savnda-sorgulanmaktayjm.
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Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan 
meclis kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

GÜNDEMİN 68. MADDESİ 
KARAR NO: 67

ÖZÜ: Manavgat İlçesi, 31 L-llc nolu imar 
paftasında yer alan Pazarcı Mahallesi 1219 ada 2 
parseldeki konut alanında sehven yapılan teknik 
hatanın düzeltilmesine yönelik zemin kat ticaret 
olarak işlenmesi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği talebi oylamaya 
katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
31L-IIc nolu imar paftasında yer alan Pazarcı Mahallesi 1219 ada 2 parseldeki konut alanında 
sehven yapılan teknik hatanın düzeltilmesine yönelik zemin kat ticaret olarak işlenmesi ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Raporu

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

31 L-llc nolu imar paftasında yer alan Pazarcı Mahallesi 1219 ada 2 parseldeki konut alanında 
sehven yapılan teknik hatanın düzeltilmesine yönelik zemin kat ticaret olarak işlenmesi ilişkin 
4876,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca 08.08.2014 gün 366 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan somaki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
026B-25A-3D nolu imar paftasında yer alan Sanayi Mahallesi 1313 adadaki küçük sanayi 
alanında aplikasyon hatasının düzeltilmesine ilişkin 4876,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

026B-25A-3D nolu imar paftasında yer alan Sanayi Mahallesi 1313 adadaki küçük sanayi 
alamnda aplikasyon hatasının düzeltilmesine ilişkin 4876,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuza incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 69. MADDESİ 
KARAR NO: 68

ÖZÜ: Manavgat İlçesi, 026B-25A-3D nolu imar 
paftasında yer alan Sanayi Mahallesi 1313 
adadaki küçük sanayi alanında aplikasyon 
hatasının düzeltilmesine ilişkin 1 / 1 0 0 0  ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya 
katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devanı ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

Muratpaşa ilçesi, Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Çevresi, 025A-15A-1C ve 
025A-15-1D nolu halihazır paftalarında yer alan ekli krokideki alana ilişkin Kentsel 
Yenileme Alanı kararının alınması ile ilgili 25.12.2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
Raporu.

GÜNDEMİN 70. MADDESİ 
KARAR NO: 69

ÖZÜ: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey 
Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Çevresi, 025A- 
15A-1C ve 025A-15A-1D nolu halihazır
paftalarında bulunan ve ekli krokide koordinatlı 
sınırlar içerisinde yer alan 15.87 ha’lık alanda;
tarihi doku ve sivil mimari birikiminin 
korunması, yerel ekonomik kalkınmanın 
sağlanması amacıyla 5366 sayılı Yıpranan Tarihi 
ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanun kapsamında Yenileme Alanı 
Kararı alınması hususu oylamaya katılanların 
oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 
Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul,
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)



A 'o v \
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ A* •••£  • \

V : * ^ - y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI — EXP02016

(08.01.2015) ANTALYA

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Çevresi, 025A- 

15A-1C ve 025A-15A-1D nolu halihazır paftalarında bulunan ve ekli krokide koordinatlı 
sınırlar içerisinde yer alan 15.87 ha’lık alanda; tarihi doku ve sivil mimari birikiminin 
korunması, yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 
Kanun kapsamında Yenileme Alanı Kararı alınması hususu Komisyonumuzca incelenmiş, 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, diğer üyeleri imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 71. MADDESİ 
KARAR NO: 70

ÖZÜ: Muratpaşa İlçesi, 20K-llb, 20L-la nolu 
imar paftalarında yer alan Etiler Mahallesi 4839 
ada 11 parseldeki konut ve zemin katta ticaret 
kullanımlı TİA=2373m2, maxh=5 kat, 
TAKS=0.30 yapılaşma koşullu parselde TİA ve 
yükseklik aynı kalmak kaydıyla TAKS=0,40 
olarak düzenlenmesine ilişkin 1 / 1 0 0 0  ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya 
katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 476 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
20K-IIb, 20L-Ia nolu imar paftalarında yer alan Etiler Mahallesi 4839 ada 11 parseldeki konut 
ve zemin katta ticaret kullanımlı TİA=2373m2, maxh=5 kat, TAKS=0.30 yapılaşma koşullu 
parselde TİA ve yükseklik aynı kalmak kaydıyla TAKS=0,40 olarak düzenlenmesine ilişkin
5398.11 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 476 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

20K-llb, 20L-la nolu imar paftalarında yer alan Etiler Mahallesi 4839 ada 11 parseldeki konut 
ve zemin katta ticaret kullanımlı TİA=2373m2, maxh=5 kat, TAKS=0.30 yapılaşma koşullu 
parselde TİA ve yükseklik aynı kalmak kaydıyla TAKS=0,40 olarak düzenlenmesine ilişkin
5398.11 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararlan bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 474 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
20L-IVa nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 7828 ada 2 parseldeki konut 
alanı minimum cephe mesafesini sağlanmadığından E=0.80 ve hmax=14.50 m. kütle inşaat 
durumu verilmesi ilişkin 5398,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 474 sayılı kararı ile uygun bulunan, 

20L-IVa nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 7828 ada 2 parseldeki konut 
alanı minimum cephe mesafesini sağlanmadığından E=0.80 ve hmax=14.50 m. kütle inşaat 
durumu verilmesi ilişkin 5398,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

GÜNDEMİN 72. MADDESİ 
KARAR NO: 71

ÖZÜ: Muratpaşa İlçesi, 20L-IVa nolu imar 
paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 7828 
ada 2  parseldeki konut alanı minimum cephe 
mesafesini sağlanmadığından E=0.80 ve 
hmax=14.50 m. kütle inşaat durumu verilmesi 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği 
ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 
12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul 
oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi M.Reşat OKTAY’m ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi Ektedir’ şerhli 
imzalı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’m Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan sonraki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan sonra oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 130 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Merkez Mahallesi, 026A-07C-1C nolu imar paftasında yer alan 1059 parselin konut 
alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

GÜNDEMİN 73. MADDESİ 
KARAR NO: 72

ÖZÜ: Serik İlçesi, Merkez Mahallesi, 02 6 A- 
07C-1C nolu imar paftasında yer alan 1059 
parselin konut alanından resmi kurum alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1 / 1 0 0 0  ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, öncelikle 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 
hazırlanması gerektiğinden, bugüne kadar 
ilgilisince nazım imar planı teklifi Antalya 
Büyükşehir Belediyesine iletilmediği 
anlaşıldığından UYGUN OLMADIĞINA 
oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. 
(AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 
Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2014 tarihli raporunda;

Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 130 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Merkez Mahallesi, 026A-07C-1C nolu imar paftasında yer alan 1059 parselin konut 
alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği hazırlanması gerektiğinden, bugüne kadar ilgilisince nazım imar planı teklifi 
Antalya Büyükşehir Belediyesine iletilmediği anlaşıldığından uygun olmadığı görüşüne 
varılmıştır

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ve Cenk Halil BAYAZ toplantıya 
katılmadı, Meclis Üyesi M.Reşat OKTAY’ın ‘Oy Beyanından İmtina Ediyorum, Gerekçesi 
Ektedir’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Meclis Üyesi M. Reşat OKTAY’ın Gerekçesi
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizin listesinden milletimizin sandık 

iradesi ile seçilerek, seçmenimizin ve kentimizin sorunlarına çözüm amacı ile bulunduğum 
belediye meclisinde, partilerimizin grup kararı doğrultusunda kullanmış olduğum oy irademin 
sonucu olarak oluşan belediye meclis kararları ile ilgili olarak içişleri bakanlığı tarafından 
yasa dışı uygulamalar yapmak ve hukuka aykırı kararlar üretmek savıyla sorgulanmaktayım. 
Millet iradesi ile seçilerek geldiğim belediye meclisinde kullandığımız oylar ile oluşan meclis 
kararları bağımsız idari yargı denetimine tabidir. İdari yargı denetimine tabi meclis 
kararlarının oluşmasında kullandığım oy nedeni ile içişleri bakanlığı tarafından sorgulanmam 
manidar bir durumdur.

Bütün bu soruşturmalar devam ederken belediye meclisinden bundan somaki 
kararlarda görüş beyan etmem, kararlara oy kullanmam ve imza atarak irade tesis etmem 
gerek soruşturmaların seyri, gerekse bundan soma oluşacak olan kararların tekrar bir 
soruşturmaya vesile olabileceği, şaibe, kuşku doğuracağı sonucu aşikardır. Bu nedenle tüm bu 
soruşturmalar tamamlanıp sonuçlanıncaya kadar ihtisas komisyonlarında ve belediye 
meclislerinde oy iradesi beyanında bulunmayacağım.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN : Oylamaya geçmeden önce bende konuşmanın
başında, tabi, malum meclisimizdeki gerilim nedeniyle yeni yılla ilgili iyi niyetlerimi ve 
dileklerimi sizlere iletemedim. İnşallah 2015 senesinin hepiniz için, hepimiz için 2014 
senesinden çok daha iyi, hayırlı, güzel, başarılı, sağlıklı bir yıl olmasını ben de temenni 
ediyorum. Maalesef hayatını kaybeden şehidimize ben de Allah’tan rahmet diliyorum. 
Yakınlarına baş sağlığı diliyorum ve 2015 senesinde Antalya’mızda hizmet noktasında hep 
birlikte en güzel çalışmaları yapacağımıza olan inancımı sürdürdüğümü de ifade etmek 
istiyorum. 6 6  ve 73 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin Komisyon Raporları doğrultusunda 
kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Evet, oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu arada az önce 
öğrenmiş olduğum bir üzücü haberi de meclisimizle paylaşmak isterim. Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkam Sayın Kılıçdaroğlu’na emeklilerin katıldığı bir toplantıda fevkalade 
yakışıksız bir ayakkabı fırlatma hadisesi yaşanmıştır, esefle kınıyorum. Bunun kabulü hiçbir 
şekilde mümkün değildir. Sayın Kılıçdaroğlu’na da bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Evet değerli arkadaşlar...
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım bir söz istiyorum. Sayın
Başkanım?

BAŞKAN :Evet, buyurun Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, 11 evet, 11

Ocak Pazar günü saat 11.00’de İl Başkanlığımızın Kongresi var Sayın Başbakanımızın da 
katılacağı. Bütün arkadaşlarımızı özellikle davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN :Evet teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar,
gündemimizin 74 ila 143. Maddeleri arasındaki maddeler gündemimize yeni intikal etmiş 
konulardır. Dolayısıyla 74 ve 143. Maddelerin toplu olarak oylanması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler? Evet, yansıttık. Oybirliği ile toplu oylanması kabul edilmiştir.

(74 ve 143. Maddelerin toplu olarak oylanması hususu oylamaya kat ilanların oy 
birliği ile kabııl edilmiş olup toplam 73 kabul oyu kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 74 ila 143. MADDELERİ

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
01.08.2015 tarihli Meclis toplantısında; 
Gündemin 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
85, 8 6 , 87, 8 8 , 89, 90 ve 142. maddelerinin Plan 
ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini 
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Gündemin 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 140.
maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 
havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK 
Parti:40 Kabul, CHP: 14 Kabul, MHP:1 Kabul, 
Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 56 oy 
kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)

Gündemin 74. Maddesinde yer alan; " Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2014 
tarih ve 484 sayılı kararı ile belediyemiz teşkilat şeması güncellenmiştir. Daire başkanlıkları 
tarafından hazırlanıp, revize edilen “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslaklarinın karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne havalesini; Arz ederim." Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 
6081 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 75. Maddesinde yer alan; " Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek dünyanın en 
büyük gayrimenkul fuarı “MIPIM”, 1 0 - 1 3  Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes 
şehrinde gerçekleşecektir. 4 gün sürecek MIPIM 2015, 19.400 metrekarelik fuar alanında, 93 
ülkeden 21 binin üzerinde ziyaretçiye ve 4 bin 500 yatırımcıya ev sahipliği yapacaktır. 
MIPIM 2015, geçen yıllarda olduğu gibi uluslararası yatırımcıları, şehir planlamacıları, 
alışveriş merkezleri, mimarları, konut sektörünü, belediyeleri ve otel zincirlerini bir araya 
getirecektir. Gayrimenkul projelerinin tüm dünyaya tanıtılmasına, uluslararası arenada yer 
almak isteyen markaların önemli ortaklıklara imza atmasına, dünyadaki trendlerin takip 
edilmesine ve netvvork sağlanmasına olanak tanıması nedeniyle önemli bir platform olarak 
nitelendirilen MIPIM’in 2015 konsepti “Dijital Devrim” olarak belirlenmiştir. MIPIM 2015’te 
bu konsept çerçevesinde pek çok etkinlik ve konferans düzenlenecek, gayrimenkul 
yatırımcıları, dijital gelişmelerin sektöre etkilerini ve ortaya çıkardığı fırsatları 
konuşacaklardır.
MIPIM kapsamında, Antalya kentsel dönüşüm projeleri ve Expo 2016 ile beraber yeni 

Antalya’nın sergileneceği Antalya Büyükşehir Belediyesi standı da kurulacaktır.
Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB İlişkileri 

ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu’na maddi destek için 
başvurulan “Antalya’nın Vizyon Projeleri MIPIM’le Yabancı Yatırımcılara Açılıyor” başlıklı 
proje için, proje uygulamasının Marsilya Başkonsolosluğu tarafından takibi ve tahsisatın 
harcanmasının mezkur Başkonsolosluk nezdinde yapılması şartıyla 100.000,00- TL tutarında 
kaynak tahsis edilmiştir.

Yurtdışı görevlendirmelerle ilgili içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve B.05.0.MAH.0760000/50520 (2005/62) sayılı Genelge 
doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in 09-12 Mart 2015 
tarihleri arası, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim EVRİM ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı 
Ömer Ali ACAR’m 08-14 Mart 2015 tarihleri arası, Başkan Başdanışmanı Avukat Caner 
ŞAHİNKARA ve Başkan Danışmanları Mehmet URCU, Feridun UYAR, Meclis Üyesi 
Bahadır YANTAÇ’m 09-14 Mart 2015 tarihleri arasında görevli sayılmaları ve yasal 
harcırahlarının ve konaklamalarının yurtdışı geçici görev yolluğu ödeneğinden 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 hususunda, Evrakın Meclise Havalesini 
arz ederim." Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 29.12.2014 tarih ve 655 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 76. Maddesinde yer alan; " Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 
“COSME-TFLOWS-2014-3-14” koduyla yer alan “Durgun sezonlarda 55+yaş üstü yaşlı 
(senior) AvrupalIların ülkeler arası turizm aktiviteleri ve dolaşımına özendirilmesi (i.e CC>S- 
TFLOWS-2014-3-15. Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young 
people in the low and medium seasons) ile ilgili yapılan çağrıda Retireepass grubunun 
yürütmüş olduğu faaliyet alanıyla, Antalya Bölgesinin durgun sezonlar olarak ifade edilen 
İlkbahar, Sonbahar& Kış dönemlerinde de iklim, güneş, tesis ve diğer koşullar itibariyle 
turizm aktivitelerine Avrupa çağında en uygun yer olacağı, ve bütçe açısından da Avrupalı 
yaşlılara yönelik benzersiz bir olanak sunulabileceği belirtilmiştir.

Retireepass Proje grubunda; Türkiye Otelciler Federasyonu, Bulgaristan Ticaret 
Odası, SURGENIA Teknoloji Merkezi/İspanya, Modüler İnovasyon Turizm ve Bilişim Hiz. 
A.Ş. kuruluşları katılımcı olarak yer almaktadırlar.
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Çalışma grubunda yer alacak katılımcı ülkelerin ve özellikle ilgili katılımcı bölgelerin 
Avrupalı yaşlılara yönelik turizm akışındaki özendirici unsurları ön plana çıkarılacağı 
“Retireepass Projesi”ne Antalya Büyükşehir Belediyesinin katılımcı olarak iştirak 
edilebilmesi hususunda;
Evrakın Meclise havalesini arz ederim." Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih 
ve 667 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 77. Maddesinde yer alan; " Ekdağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent 
Ekipmanları Reklam Mab. Yay. Tem. Pez. Özel Eğt. Plas. San. Ltd. Şirketi 03.12.2014 gün, 
705 sayılı yazıları ile Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuk Mahallesi,157 ada, 13 parselde 
bulunan çay bahçesinin 5216 Sayılı yasanın 26. maddesine göre 10 yıl süre ile şirketlerinin 
kullanımlarına verilmesini talep etmektedirler.

Bu nedenle; mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuk Mahallesi, 157 Ada 13 Parselde 
bulunan 868,80 m2’lik çay bahçesinin, 5216 sayılı yasanın 26. Maddesine göre 10 yıl süre ile 
Ek-dağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Reklam Mab. Yay. Tem. Pez. Özel Eğt. Plas. 
San. Ltd. şirketine verilmesi hususunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığının 29.12.2014 tarih 
ve 1056 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 78. Maddesinde yer alan; " Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü 
görevine Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı-Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü/Şehir Plancısı 
Süleyman KOCABAŞ’m atanması hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediyesi Meclisine havalesini arz ederim." Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının
23.12.2014 tarih ve 1368 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 79. Maddesinde yer alan; " Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünün; 25/12/2014 tarih ve 6776-11523 sayılı 
yazısı gereği 2015 Yılı Ücret Tarifesinin yeniden belirlenmesi hususunun 5216 sayılı kanun 
gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması hususunun;

Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 6046 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 80. Maddesinde yer alan; " Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve 
Reklam Şube Müdürlüğünün; 26/12/2014 tarih ve 582 sayılı yazısı gereği İlan ve Reklam 
Vergisinin 01-28 Şubat 1. dönem ve 01-31 Temmuz 2. dönem olmak üzere 2 eşit taksitte 
ödenmesi hususunun 5216 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
görüşülerek karara bağlanması hususunun;

Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 6045 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 81. Maddesinde yer alan; " Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve 
Reklam Şube Müdürlüğünün; 22/12/2014 tarih ve 571 sayılı yazısı gereği 2015 Gelir 
Tarifesinde yer alan ilan ve Reklam C) Geçici İlan ve Reklam Yeri Ücretleri 4. Maddesinde 
ibare değişikliği yapılması hususunun 5216 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması hususunun;
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Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. " Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 6044 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 82. Maddesinde yer alan; " Belediye Meclisinin 12.11.2013 gün, 649 
sayılı kararı ile; Konyaaltı Bölgesinde Arapsuyu 12767 ada 10 parsel de bulunan Akdeniz 
Kent Parkı içindeki 2 adet çay bahçesi (kafeterya) ve 5 adet büfenin 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunun 26. maddesi gereğince 5 yıl süre ile 1. Yıl 450.000.00TL+KDV bedelle 2. 
ve diğer yıllar ÜFE oranında (bir önceki yılın aynı ayma göre) artırılması kaydıyla ANET 
Antalya Entegre Et Süt Gıda Tarım Canlı Hayvan Veterinerlik İnş. Taş. Tem. Özel Eğt. 
Çiçek. San. ve Ticaret AŞ.’ye kiraya verilmesi uygun görülmüştür. Belediyemiz ile ANET 
A.Ş. arasında 28.02.2014 tarihinde kira sözleşmesi imzalanmıştır.

ANET A.Ş. 02.12.2014 tarih 416 sayılı yazı ile; Akdeniz Kent Parkı içindeki 2 adet 
çay bahçesi ve 5 adet büfenin şu anki mevcut sözleşme şartları ile işletilmesinin veya kiraya 
verilmesinin karlı olmayacağı tespitinde bulunduklarını, şartlar neticesinde kiralama 
yapılamadığından Akdeniz Kent Parkındaki büfe ve çay bahçelerinden herhangi bir gelir elde 
edilemediğinden;

Konyaaltı bölgesinde Arapsuyu, 12767 ada 10 parselde bulunan Akdeniz Kent 
Parkının ve içindeki 2 adet çay bahçesi (kafeterya) ve 5 adet büfenin daha verimli olarak 
işletilebilmesi için Belediyemizce planlaması hem de sözleşme şartlarının tekrar gözden 
geçirilmesi amacıyla kiralanan yerlerin iade edilerek 28.02.2014 tarihli kira sözleşmesinin 
karşılıklı olarak fesih edilmesi ve tahakkuk etmiş kiraların şirketlerine iade edilmesi 
hususunda talepte bulunmaktadırlar.

ANET A.Ş.'nin Akdeniz Kent Parkın hakkında talepte bulunduğu konunun karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanlığının 3620 sayılı teklif yazısı.

“Gündemin 83. Maddesinde yer alan; " Belediye Meclisinin 07.10.2010 gün, 425 
sayılı karan ile; 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Haşan Subaşı Caddesi, Güllük 
Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Muratpaşa Camii önünde bulunan cep otoparklarının 
işletmeciğinin 5216 Sayılı Yasanın 26. Maddesine göre 5 yıl süre ile toplam tahsil edilen 
bedelin % 25’i Belediye’ye ödenmek kaydıyla ( 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 için Encümene yetki verilmiştir.

Belediye Encümeninin 10.11.2011 gün, 583 Sayılı Encümen kararı ile; söz konusu 
cep otoparklarının işletmeciğinin 5216 Sayılı Yasanın 26. Maddesine göre toplam tahsilâtın 
%25’inin Belediyemize ödenmesi ve (Engelli plakalı araçlar hariç) diğer araçlardan ilk 15 
dakikası ücretsiz kalan sürede Belediye Meclisince tespit edilen 2 saatlik ücret tarifesinin 
uygulanması kaydıyla 5 yıl süre ile ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 
verilmesi uygun görülmüştür. Belediyemiz ile ANET A.Ş. arasında 02.02.2012 tarihinde kira 
sözleşmesi imzalanmıştır.

Belediye Meclisinin 12.06.2012 gün, 327 sayılı kararı ile; Adnan Menderes 
Bulvarının Mevlana Kavşağı ile Şair Erdem Dede Caddesi arasındaki kuzey kısmının, 
Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Teoman 
Paşa Caddesi, Atatürk Caddesinin Dönerciler Çarşısı bölümünde bulunan cep otoparklarının 
İşletmeciliğinin 5216 Sayılı Yasanın 26. Maddesine göre 5 yıl süre ile toplam tahsil edilen
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bedelin % 25’i Belediye’ye ödenmek kaydıyla ( Engelli Plakalı araçlar hariç ) diğer 
araçlardan ilk 15 dakikası ücretsiz kalan sürede Belediye Meclisince tespit edilen 2 saatlik 
ücret tarifesinin uygulanması ve 3. kişilere kiraya verilmemesi kaydıyla 5216 Sayılı Yasanın 
26. maddesine göre ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmesi uygun 
görülmüştür. Belediyemiz ile ANET A.Ş. arasında 16.07.2012 talihinde kira
sözleşmesi imzalanmıştır.

Belediye Meclisinin 11.10.2012 gün, 485 sayılı kararı ile; Hüsnü Karakaş Caddesi, 
Tarık Akıltopu Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Yıldız Caddesi, TRT caddesi, Mehmet 
Akif Caddesi, Defterdarlık Bulvarında yol ve cep otoparkı işletmeciliğinin 5216 Sayılı 
Yasanın 26. Maddesine göre 5 yıl süre ile toplam tahsil edilen bedelin % 25’i Belediye’ye 
ödenmek kaydıyla ( Engelli Plakalı araçlar hariç) diğer araçlardan ilk 15 dakikası ücretsiz 
kalan sürede Belediye Meclisince tespit edilen 2 saatlik ücret tarifesinin uygulanması şartıyla 
ücret tarifesinin uygulanması kaydıyla 5216 Sayılı Yasanın 26. maddesine göre Anet Antalya 
Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmesi uygun görülmüştür. Belediyemiz ile ANET 
A.Ş. arasında 19.12.2012 tarihinde kira sözleşmesi imzalanmıştır.

Belediye Meclisinin 13.08.2013 gün, 440 sayılı kararı ile; Tekelioğlu ve Fener 
Caddesinde, ismet Paşa ve Recep Peker Caddesinde uygun görülen yol ve Cep otoparkı 
İşletmeciliğinin 5216 Sayılı Yasanın 26. Maddesine göre 5 yıl süre ile toplam tahsil edilen 
bedelin % 25’i Belediye’ye ödenmek kaydıyla ( 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 sözleşmesi 
imzalanmıştır.

ANET A.Ş. 05.12.2014 tarih 426 sayılı yazıları ile; bu faaliyetler süresince sözleşme 
gereği Belediyemize aylık brüt kazanç üzerinden % 25 gibi yüksek bir pay ile kira ödemesi 
yapıldığı; ancak değişik tarihlerde meclis kararı ile verilen ekli listedeki caddelerde trafik 
düzeni nedeniyle yol otopark uygulaması yaptırılmadığı, yol otopark uygulaması yapılan bazı 
caddelerde de zaman içinde Trafik Müdürlüğü ve Belediyemizce yapılan düzenlemeler 
sonucunda ya tamamen ya da kısmen kapatıldığı, tüm bu gereçler nedeniyle uygulamada 
istenilen verim sağlanamamış olması nedeniyle çok yüksek olan % 25 lik kira bedelinin ve 
diğer sabit maliyetlerin karşılanması imkansız hale geldiği belirtilmektedir.
Bu nedenle Belediyemiz iştiraki bir kamu kurumu olarak, zarar etmeden yukarıda sayılan 
hizmetleri verebilmek için %25 olan kira payının %10'a düşürülmesi hususunda talepte 
bulunmaktadırlar.

ANET A.Ş. ‘nin 05.12.2014 tarih 426 sayılı yazıları ile talepte bulundukları konunun 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " Emlak ve 
İstimlak Dairesi Başkanlığının 3703 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 85. Maddesinde yer alan; " TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü 
17/12/2014 tarih ve 6823 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Konyaaltı İlçesi 
Zümrüt Mahallesi 20410 ada 6 8  parsel nolu 41.039,04m2 yüzölçümlü taşınmazda 121,00m2 
pilon yeri ve 2.273,00m2 irtifak hakkı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Değişik 4650 
sayılı Kanunun 30. maddesine göre kamulaştırma bedeli ödenmek üzere tesis/tescil 
edilmesini talep etmektedir.
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Söz konusu taşınmazda Grup Müdürlüğü Kıymet Takdir Komisyonu tarafından 
belirlenen pilon yeri için 18.150,00TL, irtifak hakkı için 84.987,00TL kamulaştırma bedeli 
karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Değişik 4650 sayılı Kanunun 30. 
Maddesine göre TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve 
İşletme Grup Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’ne satışının yapılıp yapılmayacağı 
hususunun görüşülerek karara bağlamak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Gündemin 8 6 . Maddesinde yer alan; " Antalya ve çevresinde oluşan ve oluşacak 
belediye atıklarının işleme/bertaraf/depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri 
dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 
çalışmaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) 
bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale 
edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Gündemin 87. Maddesinde yer alan; " Alanya ilçesinde oluşan ve oluşacak 
belediye atıklarının işleme/bertaraf/depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri 
dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 
çalışmaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) 
bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale 
edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Gündemin 8 8 . Maddesinde yer alan; " Kaş ve Demre ilçelerinde oluşan ve oluşacak 
belediye atıklarının işleme/bertaraf/depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri 
dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 
çalışmaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) 
bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale 
edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim ." Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Gündemin 89. Maddesinde yer alan; " Kumluca ilçesinde oluşan ve oluşacak 
belediye atıklarının işleme/bertaraf/depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri 
dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 
çalışmaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) 
bendi uyarınca2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale 
edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim ." Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Gündemin 90. Maddesinde yer alan; " Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez ve Santral 
mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 132.7 ha’lık alan 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 
sayılı Bakanlar Kurulu kararma istinaden ilgi (a) 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı resmi 
gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
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İlgi (b) yazı ile 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde 
bulunan yetkilerin Belediyemize devredilmesi talep edilmiş olup; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ilgi (c) yazısı ile 29.12.2014 tarihli ve 10407 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Oluru kapsamında;

a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye 
edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi 
olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya 
işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması,

b)Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, 
muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların 
değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması,

c)Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar 
planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının 
yapılması,

d)Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler,
e)Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması,
f)Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız 

bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya imar 
haklarını başka bir alana aktarma,

g)Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı 
usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme, 
h)23/6/l 965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, 
payları ayırma veya birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme hususlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
geçici olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (c) yazının (c) bendinde belirtilen hususlar için İLBANK’a, 
a,b,d,e,f,g,h bentlerinde belirtilen hususlar için ANTEPE - İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye yetki 
devirlerinin yapılması, işbirliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanma yetki 
verilmesi hususunda gereğini arz ederim ." Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Gündemin 91. Maddesinde yer alan; " Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler 
Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan alanın Belediye Hizmet A lanina dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisine havalesi 
hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 5909 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 92. Maddesinde yer alan; " Antalya İli, Manavgat İlçesi, Değirmenözü 
Köyü yerleşim alanı sınırlarında kalan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 15.12.2010 
tarih ve EÜ/2922-5/1754 sayılı üretim lisansma istinaden yapılmak istenen Kasımlar Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Plam ve 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı teklifine ilişkin olarak; söz konusu alanda hidroelektrik santralinin kurulması ile 
ilgili görüşün verilmesi için Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 5912 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 93. Maddesinde yer alan; " Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarih 557 sayılı karan ile uygun bulunan ve 04.12.2014/05.01.2015 tarihleri
arasında askıya çıkartılmış olan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayj^-Çgndır Çayıİ
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arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım imar Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun Belediye 
Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 5915 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 94. Maddesinde yer alan; " Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarih 558 sayılı karan ile uygun bulunan ve 04.12.2014/05.01.2015 tarihleri 
arasında askıya çıkartılmış olan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- Çandır Çayı 
arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun Belediye 
Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 5919 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 95. Maddesinde yer alan; " Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarih 556 sayılı karan ile uygun bulunan ve 04.12.2014/05.01.2015 tarihleri 
arasında askıya çıkartılmış olan Bahtılı Mahallesi sınırlan içerisinde yer alan bölgenin 
Karayolları Bölge Miidürlüğü’nün talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’ne askı süresi içerisinde gelen 
itirazların değerlendirilmesi konusunun Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 5921 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 96. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 028D- 
22C nolu imar paftasında yer alan Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parselin ticaret ve park 
alanından ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5868 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 97. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün 
ve 274 sayılı kararı ile uygun bulunan, 028D-22C-4A nolu imar paftasında yer alan Kestel 
Mahallesi 1006 ada 9 parselin ticaret ve park alanından ibadet alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 7631,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5876 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 98. Maddesinde yer alan; " Demre Belediyesi sınırlan içerisinde, P23C- 
02C nolu halihazır paftasında yer alan Yavu Mahallesi 128 ada 6  parselin mezbaha yeri ile 
ilgili ihtiyaçları karşılamak amacı ile hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha)” 
kullanımına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
31.12.2014 tarih ve 5877 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 99. Maddesinde yer alan; " Demre Belediyesi sınırlan içerisinde, P23C- 
02C-2A nolu halihazır paftasında yer alan Yavu Mahallesi 128 ada 6  parselin mezbaha yeri 
ile ilgili ihtiyaçları karşılamak amacı ile hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha)” 
kullanımına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak
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üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5878 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 100. Maddesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
N25D-23A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Mahallesi 1243 ada 3 parselin konut 
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5880 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 101. Maddesinde yer alan; " Döşemaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
29K-III nolu imar paftasında yer alan Dağbeli (Mellidağ) Mahallesi 418 ada 24 ve 25 
parsellerde 2 2 A çalışmaları sonucu hat çizgilerinde oluşan sıkıntı nedeniyle hazırlanan 1 / 2 0 0 0  
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye 
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
31.12.2014 tarih ve 5882 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 102. Maddesinde yer alan; " Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, 
023C-1 İD nolu imar paftasında yer alan Akçay Mahallesi 4900 parselin akaryakıt, LPG, 
ikmal ve servis istasyonu ve ticaret alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim. " İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5883 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 103. Maddesinde yer alan; " Finike Belediyesi sınırlan içerisinde, P24A- 
19D nolu imar paftasında yer alan Sahilkent Mahallesi 341 ada 2 parselin belediye hizmet 
alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5885 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 104. Maddesinde yer alan; " Finike Belediyesi sınırlan içerisinde, P24A- 
18C nolu imar paftasında yer alan Yeni Mahallesi 159 ada 2,3 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye 
Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
31.12.2014 tarih ve 5887 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 105. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19- 
L nolu imar paftasında yer alan Bakılar Mahallesi 335 ada 2 nolu parselde yer alan 
ortaöğretim alanının yurt alanına dahil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5888 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 106. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.11.2014 
gün ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19-L-1D nolu imar paftasında yer alan Bakılar 
Mahallesi 335 ada 2 nolu parselde yer alan ortaöğretim alanının yurt alanına dahil edilmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
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üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5879 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 107. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19- 
L nolu imar paftasında yer alan Bakılar Mahallesi 310 ada 129, 130 parseller ile 311 ada 4,5 
parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5881 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 108. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.11.2014 
gün ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19-K-2B nolu imar paftasında yer alan Bakılar 
Mahallesi 310 ada 129, 130 parseller ile 311 ada 4,5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
31.12.2014 tarih ve 5914 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 109. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20- 
K nolu imar paftasında yer alan Pazarcı Mahallesi 375 ada 5 nolu parselin konut alanından 
"karma kullanım (ticaret+konut)" alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi 
hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5884 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 110. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.12.2014 
gün ve 277 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19-K-3D nolu imar paftasında yer alan Pazarcı 
Mahallesi 375 ada 5 nolu parselin konut alanından "karma kullanım (ticaret+konut)" alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5886 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 111. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 22L 
nolu imar paftasında yer alan Habibler Mahallesi 26650 ada 1 parselin 2500 m2'sinin konut 
alanından Akaryakıt LPG Satış, Bakım Servisi, CNG, LNG Servis İstasyonu ve Elektrikli 
Şarj İstasyonu alanına, geriye kalan 1772 m2'sinin Konut alanından Ticaret alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5900 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 112. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 22J 
nolu imar paftasında yer alan Erenköy Mahallesindeki 6808, 6809, 7219 adalar ve çevresi ile 
Çamlıbel Mahallesi; 7608 ada ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5889 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 113. Maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde, 
025A-18A nolu imar paftasında yer alan Liman Mahallesi 6878 ada 3 nolu narselin “Turizm
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Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut Yerleşme Alanı”ndan “Ticaret-Konut (Karma Kullanım) 
Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi 
hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 5898 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 114. Maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde, 
025A-14A nolu imar paftasında yer alan Pınarbaşı Mahallesi 4024 ve 4025 adaların 
kuzeyinde yer alan park alanının, rekreasyon ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5892 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 115. Maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Arapsuyu Mevkiinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.12.2014 
tarih ve 3221 sayılı karan doğrultusunda koruma alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar 
planına işlenmesi konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine 
havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 
5894 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 116. Maddesinde yer alan; " Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 
026B-24B nolu imar paftasında yer alan Aydınevler Mahallesi 1526 ada 14, 15, 19 ve 20 
parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi 
hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5896 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 117. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
20J nolu imar paftasında yer alan Bahçelievler Mahallesi 12566 ada 2 parsel, Ahatlı Mahallesi 
1477 ada 1, 7, 8 , 9, 10 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine 
havalesi hususunu arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 
5890 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 118. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
18M nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 5771 ada 1 parselin Özel Sağlık 
Tesis alanında Ticaret alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5893 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 119. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
18N nolu imar paftasında yer alan 12511 ada 1 parsel ve 6965 ada 1 parsellerdeki otopark ile 
dini tesis alanında düzenleme yapılamasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5905 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 120. Maddesinde yer alan; " Belediyemiz ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
arasında imzalanan 23.07.2007 tarihli protokol gereğince Gebizli Mahallesinde hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5908 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 121. Maddesinde yer alan; " Belediyemiz ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
arasında imzalanan 23.07.2007 tarihli protokol gereğince Gebizli Mahallesinde hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5913 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 122. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 268 sayılı kararı ile uygun bulunan, P28A-14B-1C, P28A-14B-2D, P28A-14B-3A, 
P28A-14B-3B, P28A-14B-3C, P28A-14C-2B nolu imar paftalarında yer alan Yeşilöz 
Mahallesi Mülga Köy Yerleşik Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı 
süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 6565 Plan 
İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam’mn incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5895 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 123. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 269 sayılı kararı ile uygun bulunan, P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4B 
nolu imar paftalarında yer alan Yeşilöz Mahallesi; 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 
1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516, 1518 nolu parsellere ilişkin 6572 Plan İşlem 
Numaralı 1/1000 ölçekli Yeşilöz İlave Uygulama İmar Planının incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının 5897 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 124. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 272 sayılı kararı ile uygun bulunan, 028D-16D-1C, 028D-16D-1D nolu imar 
paftasında yer alan Bektaş Mahallesi 1826 ada bütününde isteğe bağlı zemin ticaret 
uygulamasına ilişkin 2451,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5899 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 125. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 273 sayılı kararı ile uygun bulunan, 028D-22D-1B nolu imar paftasında yer alan 
Kestel Mahallesi Hanönü Mevkii 849 ada 6 parselde bulunan Han yapısı ile ilgili olarak 
alman 1.10.2014 tarih ve 3121 sayılı Kurul Kararı gereği 10 m. koruma alanının imar planına 
işlenmesine ilişkin 7632,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5990 sayılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 126. Maddesinde yer alan; " Döşemaltı Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025-A-02-C-2D nolu imar paftalarında yer alan 
Yukarıkaraman Mahallesi 1773 parsel üzerinde mevcut planda orman ile olan uyuşmazlığın 
giderilmesi amacıyla hazırlanan 7075,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5907 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 127. Maddesinde yer alan; " Döşemaltı Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 215 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mevkiinde Konut Dışı Kentsel Çalışma 
Alanları üzerinde yer alan m3/m2=4 ibaresinin kaldırılarak Yençok=l 1.50 m yükseklik 
verilmesine ve plan notlarının da düzeltilmesine ilişkin 6367,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
31.12.2014 tarih ve 5906 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 128. Maddesinde yer alan; " Döşemaltı Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 217 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-21-B-4-C, N25D-21-B-3-D nolu imar 
paftasında yer alan Çığlık Mahallesi 267 parselde Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2013/569 
E. 2013/945 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik dava konusu parselin tarım 
alanı olarak planlanmasına ilişkin 5319,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5904 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 129. Maddesinde yer alan; " Döşemaltı Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 226 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-03-C-1-A, 025A-03-C-1-B nolu imar 
paftalarında yer alan Yeşilbayır Mahallesi 2096 ada 1 parsel üzerinde yer alan Belediye 
Hizmet Alam’na “Yeşilbayır 2096 ada 1 parsel üzerinde yer alan Yönetim Merkezi (Belediye 
Hizmet Alanı) içerisinde Döşemealtı Belediyesi ve İlçenin ihtiyacını karşılamaya yönelik 
Asfalt Planti, Kilit Taşı Üretim Tesisi vb. Kent Mobilyası üretecek tesisler yapılabilir 
KAKS:0,60, Yençok:4 Kat olarak uygulanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin 5994,3 Plan 
İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5902 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 130. Maddesinde yer alan; " Döşemaltı Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 227 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-23-D-1-D, N25D-23-D-4-A, N25D-22-C-3- 
B nolu imar paftalarında yer alan K.Yeniköy Mahallesi 1980 ada 1 parselde, Döşemealtı 
Belediye Meclisi'nin 07.04.2014 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen, Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nin 08.08.2014 tarih ve 341 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itirazın kabulü doğrultusunda parselin 
ikiye ifraz yapılarak TİA:2646 m2 ve TİA:1287 m2 olarak düzenlenmesi ve plan notunun 
kaldırılarak planda gerekli düzeltmelerin yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
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havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5911 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 131. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.12.2014 
gün ve 280 sayılrkararı ile uygun bulunan, 19-K-3D nolu imar paftasında yer alan Bakılar 
Mahallesi 312 Ada 61 nolu parselin doğusundaki yolun 62 nolu parsele doğru kaydırılmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5916 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 132. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün 
ve 246 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025B-06D-4A ve 025A-06D-1D nolu imar 
paftalarında yer alan Göksu Mahallesi 27376 ada 1,2,3 ve 4 parsellere “27376 nolu imar adası 
tek ada tek parsel olarak imar uygulaması görmesi şartıyla yol boyu ticaret alanı 
fonksiyonundan yararlanabilir” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
31.12.2014 tarih ve 5917 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 133. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün 
ve 256 sayılı kararı ile reddedilen, Altınova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ek 
Plan Notlarına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5918 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 134. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün 
ve 257 sayılı kararı ile reddedilen, Varsak Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ek 
Plan Notlarına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5920 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 135. Maddesinde yer alan; " Korkuteli Belediye Meclisinin 04.12.2014 
gün ve 163 sayılı karan ile uygun bulunan, N24D-06C-3B nolu imar paftasında yer alan 
Varsak Yaylası Başpınar Mahallesi 24 ila 33 parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına 
ilişkin 6433 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5922 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 136. Maddesinde yer alan; " Korkuteli Belediye Meclisinin 04.12.2014 
gün ve 164 sayılı karan ile uygun bulunan, N24D-07B-4C,4D nolu imar paftalarında yer alan 
Başpınar Mahallesi 9, 16, 42, 43, 1083 ve 2015 parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına 
ilişkin 6432 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5923 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 137. Maddesinde yer alan; " Manavgat Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunan, 026B-12C-3D, 026B-17B-2A nolu imar 
paftalarında yer alan Evrenseki Mahallesi 689 ada 1 parselin doğusundaki 5 m .’lik yaya 
yolunun ibadet yeri alanına dahil edilmesine ilişkin 7852,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
31.12.2014 tarih ve 5924 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 138. Maddesinde yer alan; " Manavgat Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, 027D-01A-2B nolu imar paftasında yer alan 
Şeydiler Mahallesi 802 parselin akaryakıt servis istasyonu alanından "Akaryakıt, CNG ve 
LPG Satış ve Servis İstasyonu" alanına dönüştürülmesine ilişkin 7715,1 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5925 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 139. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2014 
gün ve 517 sayılı karan ile uygun bulunan, 20L-IVA nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak 
Mahallesi 7197 ada 7 parselin kütle nizamı verilmesine ilişkin 5398,14 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 5901 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 140. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 
gün ve 233 sayılı karan ile reddedilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.08.2014 
gün ve 389 sayılı kararıyla 20 metre altında yol kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe 
bağlı) zemin katın ticaret olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar 
içerisinde değerlendirilerek kabul edilen 5766 ada 18 parseldeki plan değişikliğine askı
süresinde yapılan, Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2014 gün ve 516 sayılı karan ile
reddedilen itiraza ilişkin 5460,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğine yapılan itiraz incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih 
ve 5903 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 141. Maddesinde yer alan; BAŞKANLIK MAKAMINA; “İlgi: a) 
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün 14.10.2014 tarihli ve 174430 sayılı 
yazısı

b) Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğün 30.10.2014 tarihli ve 183187 
sayılı yazısı

c) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 11.12.2014 tarihli ve 42347 sayılı yazısı.
Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarihli ve 399 sayılı Kararı uyarınca, Maliye

Hâzinesinden Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğe tahsisli iken, ilgi (a) yazı 
ile Belediyemize tahsisine muvafakat verilen ve ilgi (c) yazı ile Belediyemize hizmetin 
süresince kesin tahsisi yapılan, İlimiz Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi 102 ada 16 parsel 
nolu taşınmaz ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğüne ait iken, 
ilgi (b) yazı ile Belediyemize kullanım hakkı verilen 102 ada 15 parsel nehr-tasınmazlar
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üzerindeki Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait yapıların Belediyemize bırakılması 
karşılığında; mülkiyeti Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait Hacıobası 102 ada 20 parsel 
nolu taşınmaza Belediyemizce 200m2! lik prefabrik bina yapılmasına ilişkin 07.01.2015 
tarihinde protokol tanzim edilmiştir.

Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre protokol hakkında Büyükşehir 
Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim.” Emlak ve İstimlâk Dairesi 
Başkanlığının 07.01.2015 tarihli ve 21 sayılı yazısı okunarak Meclis Bilgilendirildi. (Karar 
No: 2015/3)

Gündemin 142. Maddesinde yer alan; BAŞKANLIK MAKAMINA; “İlgi: ANET 
Antalya Et Süt Gıda Tarım Canlı Hayvan Veterinerlik İnşaat Taahhüt Temizlik Özel eğitim 
Çiçek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 05.01.2015 tarih ve 472 sayılı yazısı ve ekli
25.12.2014 tarih ve 052 sayılı Yönetim Kurulu kararı.

Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANET Antalya Et Süt Gıda Tarım Canlı Hayvan 
Veterinerlik İnşaat Taahhüt Temizlik Özel eğitim Çiçek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ilgi 
yazıya ekli 25.12.2014 tarih ve 052 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, şirket sermayesini 
9.100.000,00 (dokuzmilyonyüzbin) TL’den 4.400.000,00 (dörtmilyondörtyüzbin) TL 
arttırılarak 13.500.000,00 (onüçmilyonbeşyüzbin)TL’ye çıkarılmasını ve Belediyemizin söz 
konusu sermaye artışına katılıp katılmayacağının bildirilmesini talep etmektedir.

Sermaye artırımı talebinde bulunan hissedarı bulunduğumuz ANET Antalya Et Süt 
Gıda Tarım Canlı Hayvan Veterinerlik İnşaat Taahhüt Temizlik Özel eğitim Çiçek Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin söz konusu sermaye artırımını yaptığı takdirde, Belediyemizin bu 
artırım ile ilgili iştirakine isabet eden: 4.292.780,00
(dörtmilyonikiyüzdoksanikibinyediyüzseksen) TL’dir.

Belediyemizin ortaklık oranını (%97,5632’yi) korumak sureti ile sermaye artırımına 
katılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 
18.maddesinin (i) bendi gereği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sermaye artışına karar 
vermesi gerekmektedir.

Konunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim” Kaynak 
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.01.2015 tarihli ve 6 sayılı yazısı

Gündemin 143. Maddesinde yer alan; BAŞKANLIK MAKAMINA; “Batı Antalya 
Çevreyolu’nun Konyaaltı Belediyesi sınırlan dâhilinde kalan kısmına yönelik hazırlanan ve
07.05.2014 gün ve 53 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi ve 12.08.2014 gün ve 417 sayılı 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi karan ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde 2 adet itirazda bulunulmuştur.

Bahse konu itirazlar Konyaaltı Belediye Meclisince görüşülerek red edilmiş olup, 
konunun görüşülmek üzere Meclis gündemine alınmasını arz ederiz.” deyimli Meclis Üyesi 
Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR ve Muhittin BÖCEK imzalı önerge.

BAŞKAN :74 dâhil 143 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin
ilgili komisyonlara havalesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Evet, bir daha 
oyluyoruz anladığım kadarıyla, buyurun. Evet, oybirliği ile 74 ila 143. Maddeler ilgili 
komisyonlara havale edilmiştir.
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(74 dâhil 143 dâhil aradaki sıralı tüm maddelerin ilgili komisyonlara havalesi hususu 
oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup toplam 56 kabul oyu kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Devam Meclisimiz Pazartesi günü saat
15.00’te yapılacaktır. Pazartesi günü saat 15.00’te yeniden toplanmak üzere toplantıyı 
kapatıyorum.

Menderes TÜREL 
B.Şehir Belediye Başkanı

Halil ÖZTÜRK 
Divan

Muhammet URAL
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