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

GÜNDEMİN 1. MADDESİ

BAŞKAN :01ağan toplantımızın devam bölümüyle ilgili
toplanmış bulunuyoruz. Meclisimizde lütfen, bulunan Kıymetli Meclis Üyelerimiz, 
Başkanlarımız önce 1 sonra okey nolu tuşa basarak Meclise katıldıklarını beyan etmeleri 
gerekiyor. Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır.

AK Parti Meclis Üyeleri; Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil 
ÇELÎK, Ümit ÖZTEKÎN, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, 
Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet BAŞARAN, Esat 
GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil 
BAYAZ, 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, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali 
IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, 
Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan AVCI, 
Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, 
Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Kaan Osman SARIOĞLU'nun CHP Meclis Üyeleri; Şükrü 
SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep 
TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, 
Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal 
BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Faik ÇITAK, Arzu YILDIRIM, Erdal Ramazan ALTACA'nın 
MHP Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Mustafa GÜL, Ali Baki 
SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Ergüven 
YILMAZ, Ahmet YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ahmet 
ÇAM'ın hazır oldukları,

AK Parti Meclis Üyesi, Hakan TÜTÜNCÜ, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Süleyman 
TOPÇU, İsmail TOSUN, Ali Rıza ZORLU'nun CHP Meclis Üyesi; Ümit UYSAL, Turgay 
GENÇ, Ali COŞKUN, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet 
TOK, Serdal ÇAVUŞOGLU'nun MHP Meclis Üyesi; Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim 
AYDOĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Haşan Nusret BAYSAL, Ertürk YAZAR, 
Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet 
SALUR'un hazır bulunmadığı anlaşıldı.
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(12.01.2015 tarihli olağan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı ’na katılımı 
tespit etmek için yapılan oylamada 40 Ak Parti, 19 CHP, 12 MHP Meclis Üyesi, toplam 71 
Meclis Üyesi oy kullanmış olup sonradan toplantıya katılanlarla beraber toplam 80 Meclis 
Üyesinin Meclis Toplantısına katıldığı tespit edilmiştir.)

BAŞKAN :Son ekran yansımasını da görelim. Toplantımızı
açıyoruz. Gündemimizin...

(mikrofonsuz konuşmalar)

BAŞKAN :Bakalım. Geriye dönelim.
(mikrofonsuz konuşmalar)
BAŞKAN :Nerde yazıyor 105.
(ımikrofonsuz konuşmalar)
BAŞKAN :Evet. Cenk Halil BAYAZ yukarda da olması

lazım.
Üye Muhammet URAL :Başkanım kaybetmişti o da, şeyini kaybetmişti.

Kumandası, kaybetmişti Cenk Abi.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :8 ile 20 kaybettiler Efendim. Onun yerine 104 ile 

105 verdik.
BAŞKAN :Peki bir saniye. Yani toplam 105 kişi yok. Yine

103 kişi var.
Yazı işl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMÎ : 103 kişi var efendim.
BAŞKAN :Şuanda gördüğünüz gibi 8 boş 20 boş.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet.
BAŞKAN :Tamam.
Üye Muhittin Böcek :Kaç defa kullandım. Yine şey yapmıyor bakınız.
BAŞKAN :Sizi mi?
Üye Muhittin Böcek :52 Numara.
BAŞKAN :Sizi tanımıyor mu?
Üye Muhittin Böcek :Beş defa
BAŞKAN : Sistem.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Oylamayı...
BAŞKAN :Sayın Başkanım Sizi nasıl tanımaz sistem ya...

Sayın Muhittin BÖCEK bakın arkadaş..
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Çalışıyor efendim basın.
BAŞKAN :Muhittin Bey tamam mı? Nerde adınızı bende

göremiyorum. Tamam, tamam, Başkamm, tamam sorun yok. Evet, yeterli çoğunluğumuz 
vardır. Toplantımızı açıyoruz. Gündemimizin 1. Maddesi böylelikle tamamlanmıştır. 
Gündemimizin 2. Maddesi buyurunuz.

(Gündemin 2. Maddesi okunmaya başlandı.)
BAŞKAN :MIPIM, MIPIM, MUBIM değil. MIPIM
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :MIBİM pardon.
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BAŞKAN :MUBİM Muhtarlık İletişim Merkezi. MIPIM
Dünyanın...

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Çok özür dilerim.
BAŞKAN :...En büyük Emlak Fuarı.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :MIBİM, MIBİM Efendim.
BAŞKAN :MIPIM, MIPIM
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :MIPIM 
BAŞKAN :Evet.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Evet.

EXP02016
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GÜNDEMİN 2. MADDESİ 
KARAR NO:74

ÖZÜ: Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek dünyanın en büyük 
gayrimenkul fuarı “MIPIM”, 10 - 13 Mart 2015 tarihleri 
arasında Fransa’nın Cannes şehrinde yapılacak olup, MIPIM 
kapsamında Antalya kentsel dönüşüm projeleri ve Expo 2016 
ile beraber yeni Antalya’nın sergileneceği Antalya Büyükşehir 
Belediyesi standı da kurulacağından 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’ın (08 -14 Mart 
2015 tarihleri arası), Başkan Başdanışmanı Avukat Caner 
ŞAHİNKARA ve Başkan Danışmanları Mehmet URCU, 
Feridun UYAR, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ’ın (09-14 
Mart 2015 tarihleri arası) katılımları için belirtilen tarihler 
arasında görevli sayılmaları; Harcırahlarının ve 
konaklamalarının yurtdışı geçici görev yolluğu ödeneğinden 
ödenmesi, yasal harcırahın ve konaklamanın yurtdışı geçici 
görev yollukları ödeneğinden avans olarak verilmesi ve ayrıca 
Bakanlar Kurulu’nun yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. 
maddesi 2. bendine göre konaklama ücretinin hesaplanmasında 
konaklama faturasının % 40 aşması halinde aşan kısmının % 70 
fazlası ile ödenmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile 
KABUL edildi. (AK Parti: 43, CHP:15, MHP:12 toplam 70 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı “MIPIM”, 10- 13 Mart 2015 tarihleri arasında 
Fransa’nın Cannes şehrinde yapılacak olup, Antalya kentsel dönüşüm projeleri ve Expo 2016 
ile beraber yeni Antalya’nın sergileneceği Antalya Büyükşehir Belediyesi standı da 
kurulacağından, 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 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 edilmiş olduğundan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkam Menderes
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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 SAHİNKARA ve Başkan Danışmanları Mehmet URCU, 
Feridun UYAR, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ’ın 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 hususu ile ilgili
29.12.2014 tarih ve 655 sayılı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı “MIPIM”, 10-13 

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.

Yukarıda bahsi geçen Fuara, 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’ın (09-14 Mart 2015 tarihleri arası) 
katılımları için belirtilen tarihler arasında görevli sayılmaları;

Harcırahlarının ve konaklamalarının yurtdışı geçici görev yolluğu ödeneğinden 
ödenmesi, yasal harcırahın ve konaklamanın yurtdışı geçici görev yollukları ödeneğinden 
avans olarak verilmesi ve ayrıca Bakanlar Kurulu’nun yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. 
maddesi 2. bendine göre konaklama ücretinin hesaplanmasında konaklama faturasının % 40 
aşması halinde aşan kısmının % 70 fazlası ile ödenebilmesi hususu,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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BAŞKAN :Teşekkür ederim. Değerli Arkadaşlar Dünyanın
En Büyük Emlak Fuarı Fransa’nın Cannes şehrinde MIPIM adı altında gerçekleştirilmektedir. 
Ben on sene önce bir kez katılmıştım, sadece ziyaretçi olarak katılmıştım o tarihte tabi bu 
Emlak Fuarında daireler işte vs. tanıtılmıyor. Şehirler tanıtılıyor. Şehirlerin özellikle dünyaya 
takdim edebilecek düzeydeki en önemli projeleri orada dünyanın dört bir yamndan gelen 
yatırımcılar ve yerel yöneticiler tarafından değerlendiriliyor. İlk kez İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden sonra biz de bu fuara katılımcı olarak iştirak edeceğiz inşallah bu sene. 
Özellikle Kepezaltı Santral Dönüşüm Projemiz, Konyaaltı Projemiz, Boğaçayı Projemiz 
burada özellikle dünyanın takdimine sunulacak projeler. Ayrıca, Şahsım da burada dünyanın 
dört bir yanından gelen kendi şehirlerini, kendi şehirlerindeki büyük projeleri tanıtmaya gelen 
Belediye Başkanlarmın da katıldığı bazı kısıtlı sayıdaki katılımcısı olan toplantılarda 
konuşmacı olarak bende yer alacağım. Resmi bir kabul ile orada bulunacağım. Tabi 
arkadaşlarımız orada açacağımız Antalya olarak stant açıyoruz. Açacağımız stant da 
projelerimizin tanıtımı hususunda da en iyi şekilde Antalya’yı dünyaya takdim edecek 
çalışmaları gerçekleştirecekler. Fevkalade önemli bir proje dolayısıyla Antalya’nın böylesine 
önemli bir fuarda temsil ediliyor, katılımcı olarak temsil ediliyor olması ilk kez MIPIM’de 
temsil ediliyor olması Antalya’nın bence fevkalade önemli tabi Meclisimizin takdirine arz 
ediyoruz. Bu arada ben de dün AK Parti İl Başkanlığı’mn yapmış olduğu Kongrede göreve 
seçilen İl Başkanı Sayın Rıza SÜMER ve Yönetim Kuruluna seçilen heyetindeki tüm 
arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanımız 
Garip Bey yanımızda kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Muratpaşa CHP İlçe 
Başkanı Sayın KUMBUL’a görevinde başarılar diliyorum. Başka yeni seçilen veya benim 
atladığımız arkadaşlarımız varsa hatırlatınız onların da hepsine yeni görevlerinde başarılar 
diliyorum. Evet, konuyla ilgili Grup görüşleri, buyurunuz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım. Çok değerli Meclis Üyesi 
Arkadaşlar görüşümüzü beyan etmeden önce ben de bir ufak dilek temenni de bulunmak 
istiyorum. Grubum ve Şahsım adına dün Sayın Başkanınım da ifade ettiği gibi . AK Parti İl 
Başkanlığı Kongresi gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar görev yapan çok değerli İl Başkanımız 
Mustafa KÖSE Bey hakikaten Antalya da çok seviyeli ve herkesim tarafından takdir edilen 
bir İl Başkanlığı sürecini Antalya da ortaya koymuştur. Ben bu örnek İl Başkanlığından dolayı 
hem şahsım hem de grubum adına Sayın Mustafa KÖSE Başkanıma teşekkür ediyoruz, 
emeklerinden dolayı Allah razı olsun diyoruz ve Kongre vesilesiyle de yeni seçilen İl 
Başkanımız Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız olan Rıza SÜMER Bey de 
şuan da İl Başkanımız olarak seçilmiştir. Antalya’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı 
uğurlu olsun. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz inşallah. Yine bugün aramızda olan 
CHP Kepez İlçe Başkanı Garip Bey’e ve Muratpaşa İlçe Başkanı KUMBUL Bey’e de 
başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bütün Meclisi ve hazırunu saygıyla 
selamlıyorum. Komisyon kararımız, komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Ruhi Bey buyurun.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkan, Sayın Belediye Meclis Üyelerimiz

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Dün 
5. Olağan Kongresini gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi’ne İl Başkanı seçilen Rıza 
SÜMER Beyefendiye tebrik ediyoruz Grubumuz adına, Yönetim Kurulunu da aym şekilde 
tebrik ediyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçesinde İlçe Başkanı seçilen Garip 
ERDOĞAN’a, Muratpaşa İlçesinde İlçe Başkanı seçilen Ahmet KUMBUL’a, Aksu İlçesinde 
İlçe Başkanı seçilen Kenan YILDIZ’a da buradan başarılar diliyoruz.
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Sayın Başkanım bir maruzatımızı dile getirmek istiyoruz buradan, bu olağan üstü 
yapılan şeylerden Gündem elimize çok geç ulaşmaktadır. Yani nerdeyse iki ayağımız bir 
pabuca giriyor. Bunu Başkanlığınız olarak ne şekilde düzeltmeyi düşünüyorsunuz? Bu konuda 
yardımınızı desteğinizi bekliyoruz. Bu gelen şeyi de kabul ediyoruz. Uygundur, bizim 
Grubumuzca da, Grubumuza herkese buradan saygılar sunuyorum.

BAŞKAN : Teşekkür ediyorum. Sağolun. Selçuk Bey
buyurun.

Üye Selçuk SENİRLÎ :Sayın Başkanım. Çok Kıymetli Meclis Üyeleri,
dün Olağan İl Kongresini yapan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanım ve İl Yönetim 
Kurulunu tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin de 
Muratpaşa, Kepez ve Aksu İlçe Başkanları ve Yönetim Kuruluna başarılar diliyoruz. Ayrıca 
Milliyetçi Hareket Partisinin önümüzde, dün biten Alanya Kongresinde seçilen 
Arkadaşlarımıza İlçe Başkanı ve Yönetim Kuruluna, ayrıca bir gün önce seçilen Muratpaşa 
İlçe Başkamna ve bu süreçte Kongre yapan ve seçilen bütün siyasi partilerin İlçe Başkanlarına 
ve İlçe Yönetimlerine başarılar diliyoruz. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak 
komisyon kararma uyuyoruz. Sayın Başkanım, Haşan Başkan bir iki dakika bir şey söylemek 
istiyor uygun mudur?

BAŞKAN :Konuyla ilgili mi?
Üye Selçuk SENİRLİ :Özel bir şey, başka bir şey.
BAŞKAN :Tamam.
Üye Haşan GÖKÇE : Sayın Başkanım teşekkür ediyorum öncelikle ve

şahsınız nezdinde Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Tabi konuyla ilgili değil ama size kısa 
bir teşekkür iletmek için söz aldım. Teşekkür öncesinde de konuyla ilişkili olduğunu 
düşündüğüm bir kaç kelime etmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Geçtiğimiz Perşembe günü 
Mecliste Korkuteli’yle ilgili yaşamış olduğumuz bir sorun vardı. Bu sorunun şahsınızla ilgisi 
vardır yoktur bilemiyorum ama özellikle basın biriminiz tarafından Antalya kamuoyuna çok 
yanlış lanse edildiğini düşünüyorum. Bizim buradaki ısrarla vurguladığımız olay kesinlikle 
bunun bir rant tadilatı olduğu ve özel olarak bu konuyla ilgili şifahi ya da resmi olarak bir 
girişimimizin olmadı noktasındaydı. Fakat siz konuyu Korkuteli’ne bir sanayi sitesi istiyoruz. 
Artı imzaladığınız evraktan haberiniz yok şeklinde çok ilginç bir noktaya tıkadınız ve bunu 
kamuoyuna da bu şekilde lanse ettiniz. Biz ısrarla vurguluyoruz. Sizin gibi her daim 
meramımızı anlatma şansımız yok. Bütün basın mensupları da Meclisimizi takip ederken 
öncelikle bu konuda düşüncelerimi ifade etmek istedim. Ayrıca bu haberin içeriğine de 
baktığınız zaman şahsınız tarafından bana bir Belediyecilik dersi verildiği noktasında büyük 
puntolarla hazırlanmış bir haberdi. Birçok haber sitesinde yayınlandı. Yerel gazetelerde 
yayınlandı. Hatta ve hatta Korkuteli’de ki özel bir gazete basımını üç dört misli arttırarak 
bütün vatandaşlara ulaştırdı.

Bu süreçte de bana böyle bir ders verdiğinizden dolayı vatandaşlarımızın çok ciddi 
size teşekkürleri var Korkuteli’deki. Öncelikle o teşekkürü size iletmek istedim. Sizin 
öğretmenliğinizi gerçekten önemsiyoruz Antalya olarak, Meclis Üyeleri olarak, Belediye 
Başkanları olarak Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.

BAŞKAN :Âmin.
Üye Haşan GÖKÇE :Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü

bunu hep ifade ettim. Hicvetmeyi siz bu Meclise bir alışkanlık olarak kazandırdınız. Bunu 
geçen gün de sizlere ifade ettim. Israrla anlatmak istediğimiz konuyu anlamak istememekte 
direniyorsunuz.

1
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Bunun üzüntüsünü ifade ediyorum. Tabi ki. O nedenle İnşallah önümüzde ki günlerde 
bu konuda ki haklılığımız da ortaya çıkacaktır. Bu konuyla ilgili daha derin ve detaylı 
açıklamalar yapacağım. Sizin de yanlış bilgilendirildiğinizi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili 
ve söz hakkı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yüce Meclise de saygılar 
sunuyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum çok sağolun. Tabi biz kimin
yaptığıyla ilgili değiliz. Ne yapıldığıyla ilgiliyiz. O gün Mecliste de konuşuldu. Yan
parsellerde de benzeri talepler söz konusu olursa, ihtiyaç varsa biz herkese bu memlekete bir 
çivi çakanı sırtımızda taşırız dediğimiz için gereken desteği gösterir, gereken yardımda 
bulunuruz. Teşekkürleriniz için ben de teşekkür ediyorum. Çok sağolun. Evet, Gruplarımızın 
görüşleri uygundur. Bu arada Bende konuşmamın ilk bölümünde bugüne kadar Antalya’da 
fevkalade olgun, tevazu sahibi, çalışkan kişiliğiyle her kesimin takdirini toplayan İl 
Başkanımız, görevi devreden İl Başkanımız Sayın Mustafa KÖSE’ye ben de bu vesileyle 
teşekkürlerimi özellikle iletmek istiyorum. Geçmişte görev yapan bütün arkadaşlarımıza, 
bayrağı devreden arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Bayrağı yeni devralan 
Kongrelerdeki tüm siyasi parti temsilcilerine ve Başkanlarına da bir kez daha başarılar 
diliyorum. Gündemimizin 1. Maddesini oylarınıza arz ediyorum.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :2. Efendim. 1. Yoklama açılıştı.
BAŞKAN :Pardon 2. Maddesi, özür dilerim 2. Maddesi. ...

Sizin adınıza baktım da... Orda bir sorun yoksa diğerlerinde de... yok yani.
Ben...unutmuşum...Muhittin Başkanı takip ediyorken kendimi oy atmayı unutmuşum. Evet, 
sayıyı görelim arkadaşlar. Oy birliğiyle 2. Madde kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 3. Madde.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ 
KARAR NO: 75

ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuk
Mahallesi, 157 Ada 13 Parselde bulunan 868,80 
m2’lik çay bahçesinin, 5216 sayılı yasanın 26. 
Maddesine göre 10 (on) yıl süre ile bir yıllığı
2.400,00 TL + KDV bedelle, 2. ve diğer yıllar ÜFE 
oranında artırılması kaydıyla, Ek-Dağ Ekmek 
Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Reklam Mab. 
Yay. Tem. Pez. Özel Eğt. Plas. San. A.Ş.’ye 
verilmesi hususu oylamaya katılanlarm oyçokluğu 
ile KABUL edildi. (AK Parti: 47 kabul, CHP: 11 
kabul, 2 ret, MHP: 13 kabul toplam 73 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

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 EKDAĞ Ekmek 
Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Reklam Mab. Yay. Tem. Pez. Özel Eğt. Plas. San. Ltd. 
şirketine verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.12.2014 tarih ve 1056 
sayılı yazısı.
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuk Mahallesi, 157 Ada 13 Parselde bulunan 868,80 

m2’lik çay bahçesinin, 5216 sayılı yasanın 26. Maddesine göre 10 (on) yıl süre ile bir yıllığı
2.400,00 TL + KDV bedelle, 2. ve diğer yıllar ÜFE oranında artırılması kaydıyla, Ek-Dağ 
Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Reklam Mab. Yay. Tem. Pez. Özel Eğt. Plas. San. 
A.Ş.’ye verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Bu arada az önce Ruhi
Bey’in söylediği konuyla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Zira... Evet şimdi iyi galiba, 
onu da yedekleyelim gerekirse değiştirelim. Değerli arkadaşlar, tabi devam Meclisleri 5 gün 
içinde yapılmak zorunda ve araya 2 gün Cumartesi, Pazar tatil giriyor. Biz çalışıyoruz ama 
tabi ki herkesin çalışmasını beklemek doğru değil. Komisyonlarımız da çalışıyor herkes 
çalışıyor ama tabi günü rutin düzeni içerisinde değerlendirdiğimiz de komisyonların toplanıp 
karar alması ve imza altına alınıp... gerekliliği maalesef... ancak 5. Gününe... 
dağıtılabilmesine imkan tanıyor. Gecikme bundan kaynaklanıyor. Gündemde 
maalesef...elimdeki Meclislerde aynı günün sabahında... geçen dönemde, ondan önceki 
dönemde hep böyle... çünkü yetişmiyor komisyonları... ama... özellikle imar ve bütçe 
ağırlıklı olduğu için komis.... Ben de rica ediyorum. Mümkün olduğunca... raporlarını... 
erken... almalarını istirham ediyorum.... Sağlarlarsa bir gün önce... Bize de... ama haklısınız 
mümkün olduğunca öne çekelim. Komisyonlar biraz daha bunu daha önce bu çalışmalarını 
tamamlayabildikleri takdirde bizim için sorun yok biz yazıyoruz gönderiyoruz ama komisyon 
raporu gelmeden mesela bugün sabah hala Başkanım Konyaaltı Liman Kavşağıyla ilgili 
arkadaşlar Belediyeden evrak toparlamaya çalışıyorlardı. Toparladılar mı bilmiyorum ama 
zaten Muhittin Başkanımız d a . Mecliste olur muhtemelen dedim bir sorun olacağını 
düşünmüyorum. Birde işin bu bürokratik kısmı var. Sizde biliyorsunuz bu devama girmesini 
özellikle istirham etmiştiniz. Ama hala ben de bir kez daha hani bir kazaya kurban gitmesin 
diye sabah sorduğumda Gündem de var mı diye var olduğu Konyaaltı Belediyesi’nden bazı 
belgeleri toplamaya çalıştıklarını arkadaşlarımız söylediler. Sabah erken saatteydi 
zannediyorum. Tamamlanmıştır o evraklar. Dolayısıyla bu koşuşturma bu 5 gün içerisinde 
toplanma mecburiyetinden kaynaklanıyor ama elimizden geldiği kadar haklısınız hiçbir 
itirazım yok öne çekmeye çalışalım.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkanım. Bu devam Meclisi olacak zaten
şeyleri biliyorsunuz. Bu normal Meclislerimiz mesela Cuma günü olup önünde Cumartesi 
Pazar zaten şeye düşüyor, komisyonlar toplanamıyor. Pazartesi, Sah, Çarşamba kalıyor 
mesela Çarşamba günü yapılırsa bu devam Meclisi örneğin ona göre planlama yapılıp 
pazartesi günü komisyonlar toplanır. Sah günü de bu Bize komisyon... hakkı kalır yani bir... 
yapmıyoruz.

BAŞKAN :Şu olur. ... olur. Ama Çarşamba olması için
cumartesi toplanmamız gerekiyor. O olmuyor. Yani 5 günü kurtarmıyor.

Ancak Cuma Salı olabilir. Yani bu sefer Perşembe toplandığımız için pazartesi oldu. 5 
gün dolayısıyla ya Pazartesi Cuma biraz daha bizi rahatlatır. Ama bu seferde İlçe 
Belediyelerimizin Meclisleri hep birlikte karar veriyoruz.
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Ona göre karar verelim. Hep birlikte karar veriyoruz yani, hep birlikte karar veriyoruz. 
Bizim için biz uyarız hiç problem değil. Evet Gündemimizin...

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :3. Maddesi efendim. Okuduk.
BAŞKAN :3. Maddesini okuduk. Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri bildiğiniz

gibi burası ANSAN’m yeri, burası kiraya veriliyor. Sanata ve sanatçıya yapılanları buradan 
şiddetle kınıyoruz. Burada kendi Belediye Meclis Üyelerimiz dâhil olmak üzere kanunsuz bir 
şekilde halen mahkeme süreci devam ediyor bildiğim kadarıyla, mahkeme süreci bitmeden 
alelacele buraya kiraya verilmeye çalışılıyor. Biz Grup kararı olarak buna karşı çıkıyoruz. 
Uygun değildir diyoruz. Bu konuda Songül arkadaşımızın da söyleyecekleri var. Onun da 
dinlenilmesini talep ediyoruz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Selçuk Bey’in de kanaatlerini alayım Songül
Hanıma söz vereceğim.

Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon kararma katılıyoruz.
BAŞKAN :Buyurun Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi

Arkadaşlarım. Şahsım adına söz almış bulunuyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 
Bilindiği gibi ANSAN konusu daha öncede Meclis Gündemimize gelmişti. Aralık ayında 
hatta 1 Aralık günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Kameralarla görüntüleri saptanan Mecliste de 
yoğun tartışmalara neden olan şiddet içerikli bir tahliyeye sahne olmuştu. Bunu esefle 
kınadığımızı o zaman da söylemiştik şimdi de aynı sözlerimizin arkasındayız. Sayın 
Başkanım benim dikkat çekmek istediğim husus ANSAN’la ilgili ilk konu gündeme 
geldiğinde tahliyesi siz bu alanı Şehit Aileleri Demeği’ne verileceğini söylemiştiniz. Biz de 
bu konuyu bu itibariyle biliyorduk. Ama Aralık ayının son gününde basma yansıyan bir 
habere baktığımız zaman EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murtaza TAM YÜREK, 
tıpkı Lara Birliğin devri henüz EKDAG’a yapılmadan proje çalışmaları yapıldığı gibi burada 
da bir ön protokol yapıyor. Kimle yapıyor? Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma 
ve Dayanışma Demeğiyle ön protokol deniliyor. İçeriği çok fazla basma yansımamış ama 
gelirin Demeğe aktarılacağı söyleniyor. Ama takdir edersiniz ki Sayın Başkanım konu 
Gündemimize yeni geliyor yani biz daha devrini bile gerçekleştirmemişiz. Burada Meclis 
iradesine bir saygısızlık söz konusudur. Keşke bu konular Mecliste konuşulup karara 
bağlandıktan sonra elbette ki Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, Mecliste oy çoğunluğuna 
sahiptir. Bu karar zaten böyle çıkacaktır denilebilir. Ama henüz karar daha oluşmadan 
bunların EKDAĞ’m Yönetim Kurulu Başkanı tarafından basma yansıtılıyor olması incitici bir 
durum Meclisimizi açısından. Bu anlayışın artık son bulmasını diliyorum ve bekliyorum. 
Elbette tabi Meclis iradesi denilirken yani Ağustos ayında yaşadığımız Meclis iradesinin 5 
yıllığına size teslim eden bir kararımızda söz... Yargı aşaması... Bu süreçler Meclisimizin 
sağlıklı çalışmasını engelleyen, tıkayan ve bizleri yok sayan, Meclisi bypass etmeye çalışan 
karar ve eylemlerdir diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN rTeşekkür ediyorum. Keşke Songül Hanım siz de
bize bu konu da bir bilgi almak suretiyle sorduktan sonra bu kanaatlerinizi paylaşsaydmız. O 
zaman bu kadar çok yorulmamış olacaktınız.
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Dolayısıyla biz zaten bu konulan Meclisimizle, Meclis Toplantıların da paylaşıyoruz 
ama bu konuşmalarda ilgili tereddütlerinizi Meclisten önce bana sorabilirsiniz. 
Kanaatlerinizde değişiklik yoksa burada ifade edebilirsiniz ama bilgi eksikliği hep işte 
maalesef şimdi içine düştüğünüz yanlış beyan gibi bir duruma düşürüyor ki inanınız bunu siz 
de istemezsiniz ben de istemem. Bizim yaptığımız ön protokol, protokol burada zaten 
protokol imzalandığında Meclise bilgi olarak geliyor biliyorsunuz ve ön protokolün son 
maddesi aynen şöyle diyor bakınız, okuyayım. İş bu Protokolün süresi ön protokol niteliğinde 
olup Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı alındıktan sonra yeni uyarlanacak 
protokolün imzalanmasıyla son bulur. Dolayısıyla burada en ufak bir saygısızlık yok, aksine 
saygı var. Yani Meclis bu kararı almadığı takdir de imzalanmış ön protokolün hiçbir hükmü 
yok. Biz bu konularda dersimize iyi çalışıyoruz hep söylüyorum en ufak bir hukuksuzluğa 
sebep vermemek için kılı kırk yarıyoruz.

Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, ön protokol olduğunu ben de
okurken aktardım ama bu anlayışı tasvip etmediğimizi söyledim.

BAŞKAN :Burada ki anlayışta bir şey yok bakın ne diyor:
Meclis uygun görürse protokol imzalanacak gene. Bizim imzaladığımız ön protokol ve ön 
protokol Meclis kabul etmediği takdirde hiçbir hükmü yoktur diye düzenleniyor. Dolayısıyla 
bunu alıp da keşke bunu öğrenseydiniz bilseydiniz zaten bunları söylemezdiniz. Bizden bilgi 
almak suretiyle bunları söyleseydiniz hiç problem yok. Biz Meclisin iradesine her şeyin 
üstünde tutarız. Bu kadar net söylüyorum. Buna en büyük hassasiyeti bu Meclisin Başkanı 
gösterir. Dolayısıyla...

Üye Songül BAŞKAYA :... çıkacağını biliyorum Başkanım.
BAŞKAN :Burada, burada biz yetkimizi kullanıyoruz.

Dolayısıyla burada imzalanan bir ön protokoldür. Ön protokolün imzalanmasının nedeni de 
bu konu Meclise geldiğinde burada oluşabilecek bir takım tereddütleri endişeleri soru 
işaretlerini gidermek içindir. O da Meclise saygıdan dolayıdır. Yani Menderes Türel ne söz 
verdiyse tutar. Bunu yedi düvel biliyor. Dolayısıyla biz burayı Şehit Ailelerine vermek için 
böyle bir işlemde bulunduğumuzu söylemiştik. İşte buyurun belgesi burada. Ben bu ön 
protokolü imzalamadan buraya gelseydim burada sorulacak soruların önemli bir bölümü 
burayı kime peşkeş çekeceksiniz olacaktı. Şimdi biz bu ön protokolü imzalıyoruz ve Meclis 
iradesinden sonra protokole dönüşmek kaydıyla Meclise saygı göstererek yapılan işlem, 
Meclise tamamen saygıdan ibarettir. Dolayısıyla bunu da bu vesileyle bilgilerinize 
sunuyorum. Ön protokolün içerisinde amacı var. İşte bütün gelirler Şehit Ailesi Demeğine 
aktarılacaktır diyor. Bir tarafta Şehit Aileleri Demeği bir tarafta Belediye şirketi bu ön 
protokolü imzalamış, Meclisimiz uygun görürse İnşallah bunu protokole dönüştürüp ondan 
sonra da zaten o protokolü Meclise bilgi olarak getireceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok 
sağolun.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım. Gelirin tamamı mı Şehit ailelerinin
yoksa belli bir kısmı mı Başkanım?

BAŞKAN :Protokolü Ben okuyayım. Gayet net. Bunların
hiçbir tanesini Biz öyle sizlere, bize olmadık şekilde bir takım haksız iddialarda bulunmanıza 
vesile olmayacak şekilde düzenliyoruz.

Üye Songül BAŞKAYA :Saym Başkanım.
BAŞKAN :Onun için...
Üye Songül BAŞKAYA :Mümkünse o ön protokol okunabilir mi? Uzun

değilse...
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BAŞKAN :Ben bir...
Üye Songül BAŞKAYA :Bizim de bilgimiz olsun.
BAŞKAN :Yani önemli maddelerini okuyayım. Çok zaman

almasın. 1. Maddesini yani işte tarafları ifade ediyor. Arkasından da şunu diyor. 2/1 
Maddesinde söz konusu çay bahçesi EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilip 6 Aylık veyahut 
işletmenin durumuna göre yıllık maliyet hesaplaması yapılacak olup işletmeden elde edilecek 
gelirden işletme giderleri, işletmede çalışan brüt personel giderleri de dahil düşüldükten sonra 
kalan gelir Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma Dayanışma Demeğine 
aktarılacaktır. Tamamı yani, herhalde mesele anlaşılmıştır. Başka bir soru varsa onlarla da 
ilgili maddeleri çok rahatlıkla okurum tabi ki.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım. Bu protokol bizde yok yalnız.
BAŞKAN :Hayır bu sizde olamaz bu ön protokol bunu biz

Meclisimiz uygun gördüğü takdirde...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sizde olduğu için siz Şehit Ailelerine

verileceğini biliyorsunuz.
BAŞKAN :Evet.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Ama Biz Grup kararı alırken burası herhangi

birisine mi verilecek. Kime verilecek soru işareti olduğu için kafamızda...
BAŞKAN :Tabi işte Bende...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Onu söylüyorum.
BAŞKAN :Zaten...
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Ama bakın geçen dönem Selçuk Bey de söyledi.

Sizdeki bazı bilgiler maalesef ki bizde yok. Bizde de olmadığı için yanlış bilgilendiriliyoruz.
BAŞKAN :Haklısmız.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Biz de bu konuda lütfen yani...
BAŞKAN :Tabi ki.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Burada, hep beraber kararlar alacaksak tabi ki

Bizde Antalya’mızın güzelleşmesi için, Şehit Aileleri için, biz Şehit Ailelerine karşı olabilir 
miyiz?

BAŞKAN :Elbette.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Böyle bir şey düşünülebilir mi?
BAŞKAN :Hiçbir tereddüttüm yok o konu da.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Evet yani. Ama bizim de bundan dolayı bilgimiz

olursa Şehit Ailelerine verileceği konusunda en ufak bir şüphe ve tereddüt duymayız efendim 
biz.

BAŞKAN :Şimdi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın...
BAŞKAN :Ruhi Beyciğim. Şimdi Biz bununla ilgili ön

protokol yaptığımızı basında yer aldı. İşte Songül Hanım okumuş. Zannediyorum birçok 
arkadaşımız da haberdar olmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Bunu, bir saniye. Ben bir müsaade ederseniz

bitireyim. Ondan soma ve bununla ilgili bir protokol imzalanması yönünde bir irade
gösterdiğimizde bunun detaylarını çok rahatlıkla beni arayıp sorabilirsiniz. Burada bir sorun
yok.
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Ben bilgilendiririm ama bu henüz Meclis kararı olmadan geçerlilik kesbedecek bir 
protokol olmadığı için bunu Meclise takdim etmedik tabi ki bu bir ön protokol adı üstünde...

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkanım bu açıklamalarınız ışığında
üçüncü şahıslara verilmemesi kaydıyla yani sadece Şehit Ailelerine verilmesi kaydıyla...

BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

diyoruz.
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

yönetmemiz lazım, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

yani üçüncü şahıslara...
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

verilecek o şekilde yani.
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN 

EKDAĞ’a kiralanmasını oyluyoruz. 
Üye Muhittin Böcek 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN

:Kendi Belediye...
:Biz de Grup kararımızı değiştiriyoruz. Evet

:Teşekkür ediyorum. Çok sağolun.
:Bu açıklamalarınızdan dolayı diyorum.
:Çok sağolun.
:Antalya’yı yöneteceksek bu şekilde kararlar alıp

:Teşekkür ediyorum. Çok sağolun 
:Sayın Başkanım.
:Evet.
:Biz.
:Tabi.
:Başkanım Grubumuz şerhli oylanması yönünde

:Şimdi bir saniye 
:Verilmemesi kaydıyla yani Şehit Ailelerine

:Şunu karıştırmayalım.
:Evet.
:Burada bir protokolü oylamıyoruz. Yani burada

lEKDAG’ın da Şehit Ailelerine....
:EKDAĞ’ın da Şehit Ailelerine evet Başkanım. 
:EKDAĞ da Şehit Ailelerine verecek. Evet... 
:Verilmesi kaydıyla.
:Ama ben sizi, sizin temenninizi bir ilke olarak 

şifahi ifade ederim. Onu protokole tercih ederim. Size de önünüze geldiğinde görürsünüz. Biz 
burayı başka bir yere kiralattırmayacağız zaten yani.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Tamam Başkanım. Tamam Başkanım.
BAŞKAN :Ama, ama bu şerhi kayda geçiremeyiz. Çünkü

protokolü oylamıyoruz yani. Onu demek istedim.
Üye Sıtkı SOYDAL : Söylediğinizden burada haberimiz oluyor,

görüyorsunuz bakın bizim bazı durumlardan haberimiz...
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

ilgili aydın...
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Bahattin BAYRAKTAR

:Sorsanız haberiniz olurdu.
:Saym Başkanım. Sayın Başkanım. Bu konuyla

:Evet.
:Şimdi bakınız Değerli Arkadaşlar...
:Ayrıca bakınız. Bir şey daha Affedersiniz.

Bakınız Değerli Arkadaşlar Bizim burada haberimiz oluyor diyorsunuz.
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Şimdi Ben bunları söyleyince yanlış anlıyorsunuz. Lütfen yanlış anlamayın. Müsaade 
edin. Sizin komisyonda temsilciniz yok mu?

Varsın Başkan.
Bak Süleyman Bey orda oturuyor. Ve bunları... 
...De
Ama bir saniye bakın. Ve bunları bildiği için 

:Evet Bizde onları söyleyecektik. Komisyonda

Uye Sıtkı SOYDAL
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ
BAŞKAN 

evet demiş zaten. Evet demiş.
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

bunları söylemiştik.
BAŞKAN : Sizin kendi temsilciniz buna evet demiş.

Dolayısıyla bunları bildiği için evet demiş, önce bir açın kendi Cumhuriyet Halk Partili 
komisyon Üyelerinizle bir zahmet edin konuşun, öğrenin. Yetmiyorsa Beni arayın. Önce 
kendi işinizi tam yapında ondan sonra Bana da burada söz söyleme fırsatı bırakmayın. Ondan 
sonra da Beni itham etmeyin. Önce kendi aranızda bir konuşun, anlaşın. Ondan soma Beni 
itham edin. Lütfen, önce bir bakın, işte orda Süleyman Bey...

Üye Sıtkı SOYDAL :Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Siz kendi aranızda konuşmuyorsunuz. Beni

itham ediyorsunuz.
Üye Sıtkı SOYDAL :Sayın Başkanım. Süleyman Bey burada.

Süleyman Bey dedi ki, sözleşme örneği Bizim önümüze gelmedi dedi.
:Yav...
: Sözleşme örneği değil de Sayın Başkanım.
:Bakm Sayın Başkanım. Şimdi demagoji

:Süleyman Beyle aranızdaki meseleler beni

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Üye Sıtkı SOYDAL 

yapmayalım.
BAŞKAN 

ilgilendirmez.
Üye Sıtkı SOYDAL :Demagoji yaptığınız zaman insanları yanlış

yönlendiriyorsunuz. Algı yönetimi son derece önemli. Sözleşme örneğinin veya taslağının ön 
protokolünün Meclis Üyelerine verilmesinin ne gibi sakıncaları var? Ne gibi sakınca 
duyuyorsunuz?

:Ya, bağırmadan konuş önce tamam mı?
:Hayır Başkanım doğruyu söylüyorum.
:Bak burası, burası Büyükşehir Meclisi, Büyük

BAŞKAN 
Üye Sıtkı SOYDAL 
BAŞKAN 

Şehir Belediye...
Üye Sıtkı SOYDAL 
BAŞKAN

etmem.
Üye Sıtkı SOYDAL
BAŞKAN
Üye Sıtkı SOYDAL
BAŞKAN
Üye Sıtkı SOYDAL
BAŞKAN
Üye Sıtkı SOYDAL
BAŞKAN
Üye Sıtkı SOYDAL

:Sayın Başkanım.
:Meclis Başkanına bağırarak konuşmana müsaade

:Benim, Benim üslubum bu.
:Önce, önce konuşmayı öğren tamam mı?
:Sayın Başkanım, öncelikle...
:Sen Bana bağıramazsm. Sen bana bağıramazsm.
: Sayın Başkanım.
:Edebinle konuş.
:Ben edebimle konuşuyorum.
:Tamam o zaman. Öğren o zaman.
:Alay etmeyin.
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BAŞKAN :Buyurun Süleyman Bey.
Üye Sıtkı SOYDAL :Bize ders vermeye kalkmayın.
BAŞKAN :Bağırma. Buyurun Süleyman Bey.
Üye Süleyman ACAR : Sevgili Başkanım Şahsınızı ve Meclisimizi saygı

ve sevgiyle selamlıyorum. Bu konu daha önce de Gündeme gelmişti. Biz detaylarla alakalı 
bilgi sahibi değildik. Ön protokol olduğu için bunun Mecliste karar verilmesi ve komisyonda 
da konuştuk. Mecliste bilgi verilmesiyle alakalı da biz Komisyon Başkammıza bunu 
paylaştık. Bu açıklamayı ek protokolün Meclise geleceğini, pardon ön protokolün Meclise 
geleceğini ve bunun detaylarının konuşacağını İmar Komis... şey Plan Bütçe Komisyonumuz 
Başkanımız Bahattin Bey belirtti. Diğer bir konu da şuydu: EKDAĞ’m işte basında yer alan 
protokolüyle ilgili de biz buraya gelmeden önce sizin zaten 5 yıllık bir yetkiniz olduğuna 
dayanaraktan bununla alakalı çok da Plan Bütçe Komisyonunda ısrarcı olmadık. Bu sonuçta 
diğer konular da aynı şekilde yani üç dört tane daha Plan Bütçenin konuları var. Bunlarla 
alakalı da koyduğumuz şerhlerde de eksik olan belgeleri belirttik. Bunlar Mecliste tartışılsın 
ve Meclis karar versin diye konuşuldu. Sadece şöyle bir bilgi eksikliği vardı bizde:Verilecek 
olan Demeğin gelir paylaşımının nasıl olacağınla alakalı Biz çok bir bilgi sahibi değildik, ki 
bu ön protokol burada okunup ta bilgi sahibi olunulacağından dolayı da biz evet dedik. Çünkü 
sonuçta kamu yararıdır. Verilecek demek yararıdır diyerekten detayları burada öğreniriz diye 
de bunu Meclise bıraktık. O yüzden yani sonuçta bir demeğe verileceği için de bir şerh
koymadık bununla alakalı ve burada da detayları öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyorum,
saygılar sunuyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Buyurun Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Aslında Sayın Başkanım. Sizin de ifadeniz

benim söylemek istediğimdi. Yani Plan Bütçe Komisyonunda buranın gelirinin Şehit 
Ailelerine verileceğini ifade etmiştik. Ama protokolle ilgili detayında Süleyman Bey’in ifade 
ettiği gibi Mecliste okunacağını, ya sorulan cevap sorularında cevabı alınacağını ifade 
etmiştik. Onu beyan etmek istiyordum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederim, sağolun.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Bir konu uygunsa... Bir şey yapabilir miyim?
BAŞKAN :Buyurunuz. Buyurunuz Ruhi Bey.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım biraz önceki tutumunuz da yüksek

sesle konuştu diye Belediye Meclis Üyemizi diliyle dövme tabir kabul edilirse, dilinizle 
dövmeye kalktınız. Aynı duyarlılığı geçen Meclisimizde ‘ulan’ diye hitap eden iki tane 
Belediye Başkanınız vardı. Aynı duyarlılığı lütfen bundan sonra onlara da gösterirseniz 
Meclisimizin devamlılığı açısından, selameti açısından daha daha iyi olacağını düşünüyorum. 
Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN :Ben bu Meclisin terbiyesini ve edebini bozacak
her kim olursa olsun herkese aynı tepkiyi gösteririm. Bu kadar açık net söylüyomm. Kendi 
Arkadaşlarımız, muhalefetteki Arkadaşlarımız fark etmez. Burada Bana yapılan saygısızlık 
Size yapılan saygısızlıktır. Bu Meclise yapılan saygısızlıktır. Herkes terbiyesini edebini 
takınacak, bir kere bağırmadan konuşmayı öğrenecek. Ben buna müsaade etmem. Bak 
farkındaysanız o günde hep müdahale ettim.

Kesmeye çalıştım. Kendi arkadaşlarımızı hatta kesmeye buradan gücüm yetmeyince 
Grup Başkanımızı oraya gönderip olaya müdahale etmesini istedim.

Dolayısıyla Ben bu konularda en ufak bir taviz vermem. Bu arada giriş bölümünde 
sanat ve sanatçı meselesini ifade ettiniz. _
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Ben de kendi çapında sanatçı olarak kabul edebileceğiniz birisiyim. Sayın Muratpaşa 
Belediye Başkanımızın da o tarafı var. Kendisi gitarist olur, ben piyanist olurum. Dolayısıyla 
bizim sanata ve sanatla ilgili aktivitelere olan düşkünlüğümüz fevkale... Bağlamacımı var. ...

Üye Cansel TUNCER :Darbukacı var.
BAŞKAN :Kim. Darbukacı var. E işte ne güzel sanat dolu

bir Meclisimiz var. Sanatla iç içe olan insanların her zaman çok daha farklı bakış açıları söz 
konusu olur. Dolayı...

BAŞKAN :Efendim. Selçuk Bey Siz ne çalıyorsunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Saym Başkanım... Yok, Ben çalmıyorum Sayın

Başkanım da Siz başka bir havadan çaldınız biraz önce...
BAŞKAN :Ne çaldım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Başka bir havadan çaldınız.
BAŞKAN :Başka bir havadan çaldım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Siz Antalya Büyükşehir’in Meclis Başkamsınız

şuanda iktidarın, muhalefetin değil. Siz iktidar muhalefette de ayrım burada yapamazsınız.
BAŞKAN :Tabi, tabi
Üye Selçuk SENİRLİ :Eli cebinizde belki yapabilirsiniz. Ama burada

yapamazsınız. Burada iktidarında muhalefetinde 103 tane Meclis Üyesi’nin Meclis Başkanı 
sizsiniz Efendim.

BAŞKAN :Hepsi Benim için aynıdır diyorum zaten.
Üye Selçuk SENİRLİ :Efendim ama siz orda başka bir ayrı Bizim

arkadaşların iktidar ve muhalefet diye o kelime uygun olmadı.
BAŞKAN :Eyvallah. Yani hayır ayırdığımı itham ettikleri

için öyle konuşmak zorunda kaldım. Sayın Senirliciğim merak etme.
Üye Selçuk SENİRLİ :Yani başkası ne kadar ayırırsa Siz ayırmamaya

bir dikkat edin. Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Ben ayırmam merak etmeyin. Birinizin

diğerinden hiçbir farkı yoktur Benim için. Dolayısıyla yeter ki burada hoşgörüyle karşılıklı 
saygı sevgi çerçevesinde meseleleri tartışmayı başaralım. Ben bunun için ifade ediyorum. 
Dolayısıyla keşke Bizim kanaatimize göre daha önce tartışıldı. ANSAN da gerçekten 
beklediğimiz sanatsal faaliyetler yapılsaydı da Bizim orada Şehit Ailelerimize bir gelir temin 
edecek bir tercih içerisinde bırakılmasaydık. O yüzden biz tercihimizin bundan dolayı 
kaynaklandığını, sanatla sanatçıyla filan alakası yok bu meselenin. Orada sanat sanatçı adına 
tamamen sanattan farklı sanat adına hiç bir şey yapılmayınca biz bu konuda bir tercih 
kullanmak gibi bir durumu zaten paylaşmıştık. İşte bugün de o söylediğimizi Şehit 
Ailelerimize bir gelir temin edecek noktaya taşımış bulunuyoruz. Onu da özellikle bilinmesini 
istiyorum. Evet, değerli arkadaşlar Gündemimizin 3. Maddesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Evet yansıtalım. Evet. İtiraz var mı? Evet, 3. Maddemiz kabul edilmiştir. 4. 
Madde.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2015)

EXP02016ANTALYA

GÜNDEMİN 4. MADDESİ 
KARAR NO: 76

ÖZÜ: Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü 
görevine Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 
Kentsel Dönüşüm Şube Müdür Vekili Şehir 
Plancısı Süleyman KOCABAŞ’m atanması 
hususu oylamaya katılanlarm oybirliği ile 
KABUL edildi. (AK Parti: 42 kabul, CHP: 14 
kabul, MHP: 8 kabul toplam 64 oy
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü görevine Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı - 
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü / Şehir Plancısı Süleyman KOCABAŞ'm atanması ile ilgili 
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının 23.12.2014 tarih ve 1368 sayılı yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve 

çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, 
birlik ile üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişinin sağlanması, üye 
belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri 
sağlıklı kent konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi, belgeler ve proje deneyimleri aktarılması 
amacıyla, kentler için çok önemli gelişimler sağlayacak, daha sağlıklı kentler yaratılacaktır.

Bu kapsamda Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü görevine Kent Estetiği Dairesi 
Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdür Vekili Şehir Plancısı Süleyman KOCABAŞ’m 
atanması hususu komisyonumuzun uygun görüşüyle

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Bu atamayla ilgili Meclis
Kararı mı gerekiyormuş o yüzden, yoksa bununla ilgili Meclis Kararı mı gerekiyor? Peki. 
Bakın Bende bazı şeyleri Mecliste soruyorum, öğreniyorum arkadaşlar. Burada hep birlikte 
çalışıyoruz sonuçta. Peki, buyurun.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

:Ruhi Bey.
:Uygundur Başkanım.
:Uygundur.
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
:4. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Üye Songül BAŞKAYA :Komisyon raporu var mı? Başkanım bu

maddenin.
BAŞKAN
Üye Songül BAŞKAYA 
BAŞKAN

:Benim önümde var. 
:Var mı?
:Var var. Var.
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BAŞKAN rEfendim. Okun... hayır okun... Bu Meclis kararı
gerekiyormuş. Ben de bilgilendirme olması gerektiğini düşündüm. Evet bu Sağlıklı Kentler 
Birliği’yle ilgili herhalde bir şey. Evet, evet herhalde. Evet 4. Madde kabul edilmiştir. 5. 
Madde.

(Gündemin 5. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunmaya başlandı.)

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar oldukça uzun bir rapor.
Okundu kabul edebiliriz ama Süleyman Bey’in şerhi var. Gerekçesi Mecliste okunsun diyor. 
Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız, Hesap îşleri Daire Başkanımız veya ilgili Genel Sekreter 
Yardımcımız bununla ilgili, fiyat artışlarıyla ilgili gerekçeyi, gerekçeyi, Buyurun Süleyman 
Bey.

Üye Süleyman ACAR :Sevgili Başkanım burada bazı bir bölgelerle
alakalı ayrım yapılırken 2. Bölge malum Turizm Bölgesi olduğu için ticari taksilerin özellikle 
yoğun çalıştığı bir bölge. Burayla alakalı merkezle çok farklı tutulması konusunda bir 
endişem oldu. İkincisi de bazı kalemlerde çok ciddi anlamda esnafı da zor duruma sokacak 
kalemler var. Bunlar neye göre belirlendiğini biz komisyonda arkadaşlar bize rapor olarak 
sunmadı. Örnek veriyorum. Karayolları taşıma güzergâhı izin belgesi 2 yıllığına verilen bir 
belge 4 milyon liradan 2 yıllık tutarı...

BAŞKAN :4 Bin.
Üye Süleyman ACAR :4 Bin liradan 7 Bin liraya çıkarıldı. Çok bu fahiş

bir rakam. Bunu diğer Büyükşehir Belediyesinde ki rakamlara göre mi belirlediler. Yoksa 
neye göre belirlediler. Bununla alakalı bir sıkıntımız oldu. Birde devir ücretinde ciddi 
anlamda yüzde otuzluk bir artış var. Yüzde otuzluk artış da toplu taşıma araçları hat devir 
ücretlerinde bunların gerekçelerini de bir almak istiyoruz. Meclis de bu konuda bilgilensin 
istediğim için oraya bir şerh düştüm. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN : Teşekkür ediyorum. Çok sağolun, tabi bu şimdi
Bizim fiyat tarifelerinde 4 Bölgeye ayırıp Antalya’yı, her bölgenin kendi konumu içerisinde 
farklı bir fiyatlandırma yapılması zaten hukuken de mümkün. Daha önceden yaptığımız bir 
uygulama çünkü işte Akseki’de, Gündoğmuş’ta ki bir fiyat tarifesiyle Serik’teki, 
Manavgat’taki, Antalya’daki, Kaş’taki Finike’dekinin aynının olması takdir edersiniz ki çok 
adaletli olmuyor. Bu ilçeleri dörtlü bir bölgelendirmeye ayırarak bu tarifeleri belirliyoruz. 
Kademeli olarak tedricen işte en yüksekten en düşüğe doğru rakamları belirliyoruz ama 
fiyatlarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi verebilecek Sayın Komisyon Başkanımız veya Hesap 
işleri Daire Başkanımız veya Genel Sekreter Yardımcımızdan söz isteyeceğim.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ben kısaca bir şey bahsetmek istiyorum.
BAŞKAN :Buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Aslında yani iki üç ilde baz alabileceğimiz

illerde ki yapılan araştırmalarda daha yüksek oranda olduğunu gördük. Bize hatta o şekilde bir 
öneri gelmişti. Biz komisyonda arkadaşlarımızla değerlendirip bunları bu şekilde düşürerek 
bu seviyeye çektik ve bu şekilde de nihai kararı vermiş olduk. Tabi Meclisin takdirine daha 
değişik önerisi olan varsa onu da değerlendiririz.

BAŞKAN :Tabi bu arada bu gibi fiyat tespitleri ilgili
odalarla da görüşülüyor. Yani hani onların da kanaatleri alınmak kaydıyla, çünkü onlar direk 
bu konunun Meslek Odası olduğu için onların da fiyatları, şey, görüşleri alınmak suretiyle bir 
kanaat ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu da özellikle belirtmek isterim.
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Yine de bununla ilgili bir bilgi istiyorsanız Süleyman Bey, Genel Sekreter 
Yardımcımıza söz vereceğim. Yoksa okunmuş kabulünü oylarınıza arz edeceğim.

Üye Süleyman ACAR :Başkanım. Ben sadece şunu öğrenmek istiyorum.
Diğer bölgelerde şimdi diğer ilçelerde, şey illerde, Büyükşehir olan illerde bizim 
kapsamımızda olabilecek yer kıyasta girebilecek yerle alakalı ticari taksiler olabilir ama 
özellikle izin belgeleri, artı küçük tesisler ve işletmelerle ilgili geçiş yolu izin belgesi ücretleri 
bunları neye göre belirlediler. Yani bir kıstası nedir bunun? Özellikle bunu öğrenmek 
istiyorum. Bir diğer konu da burada yeni başlayacak olan ilk defa alman ücretler var. 
Ulaşılabilirlik raporu ücreti, hastane vb. demiş. 15 bin lira belirlenmiş burayla alakalı bölge 
ayrımı yapılmaksızın. Bununla alakalı neye göre belirlendi? Diğer bölgelerle diğer illerle 
alakalı elbette bir kıstas vardır ama Antalya biliyorsunuz turizm bölgesi yani bununla alakalı 
ne kıstas alındı. Sadece bunu merak ediyorum.

BAŞKAN : Şimdi buradaki çalışmada benim bilgim
dahilinde yapılan bir hususu sizlerle paylaşayım. Bugüne kadar bazı konularda hiçbir tarife 
söz konusu değildi. Ancak burada muradımız bir gelir elde etmek değil bu tarifelerle meseleyi 
disipline almak. Yani şimdi bir güzergâh da bir araç seyrediyor. Bizden herhangi bir tarife de 
ödemediği için en ufak bir izin de almadan burada bu çalışma yürütülüyor. Tabi bu takdir 
edersiniz ki bir disiplin altında tutulması gereken bir husus ve bizde tarife olmayınca açıkçası 
bununla ilgili gelmiyor kimse o yüzden burada onu özellikle ben de arkadaşlarımızla 
görüştüm. Bazı tarifesi olmayan güzergâh talepleriyle ilgili bir tarifeye bağlanması hususu 
Gündemimize geldi ve Bende onu Arkadaşlarımıza uygun gördüğümü dile getirdim. Evet, 
konuyla ilgili eğer buyurun.

Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım, ben şey diyeceğim. Bu az önce de
konuşuldu ama devam meclislerinde gündem sadece ancak yetişiyor dediniz zaten atılıyor. 
Komisyon Raporları ve ek bilgiler, belgeler internette de göremiyoruz incelemek adına 
Gruptan önce. Şu anda bu konuştuğumuz raporda aynı şekilde yani Plan Bütçe 
Komisyonumuzdaki arkadaşlar bu konuya hâkim ama şimdi okundu kabul edeceğiz. Biz çok 
hâkim değiliz. Onun için en azından meclisten sonra bile olsa bu ilave gündemlerle ilgili 
mailler internete yüklenebilir mi veya kendimize de mail olarak ulaştırılabilir mi?

BAŞKAN :Yükleniyor tabi zaten. Tabi tabi. Bizim,
arkadaşlar internet sitemizde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınmış bütün meclis kararları 
ve komisyon raporları yer alıyor. Hemen girseniz görürsünüz yani bundan önceki meclislerde 
orada hiçbir tereddüt yok, hepsi var.

Üye Erkan DEMİRCİ : Öncesinde geliyordu ya, mesela olağanlarda
öncesinde geliyor.

BAŞKAN :Tabi öncesi maalesef bunu bundan sonra bu 5
günlük süreyi iyi düşünerek bir pazartesiye denk gelmeyecek şekilde ayarlayalım. Pazartesiye 
denk geldiğinde maalesef yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Evet, Süleyman Bey? 
Arkadaşlarımız bilgi versin mi yoksa okunmuş... Peki, o zaman bununla ilgili kim görüş 
verecekse Mehmet Bey, Bedrullah Bey, Hülya Hanım?

Üye Selçuk SENİRLİ :Efendim, benim bir görüşüm var bu konuda.
BAŞKAN :Buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Bir, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz

yapılan zamların enflasyon oranında yapılmasından taraflıyız. İki, Yeni tarifelerinde taksici 
veya dolmuşçu ilgili esnafında görüşü alınarak onlarla ortaklaşa yapılmasını istiyoruz. Onun 
için isterseniz...



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI EXP02016

(12.01.2015) A N T A L Y A

BAŞKAN :Onu söyledik zaten. Odalarla görüşüyoruz. Onu
görüşüyoruz.

Üye Selçuk SENİRLİ :İsterseniz dairesine geri gönderelim. Dairesi
tekrardan görüş çıkarsın yani.

BAŞKAN :Şimdi devama getirdiklerine göre, muhtemelen
bunu arkadaşlar özellikle talep ettiler devama gelmesini, bunun zamanla ilgili bir hukuki bir 
sıkışıklığı olduğu için gelmiştir. Yoksa benim için bir sakıncası yok, gönderebiliriz.

Ulaşım Daire Bşk. V. H.ATALAY :Gönderebiliriz. Gönderebiliriz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Göndermesine gönderelim Sayın Başkanım,

gönderelim tabiî ki de.
BAŞKAN :Daire Başkanım. Peki o zaman... Yok, yok

diyorlar arkadaşlar. Aciliyeti yok. Peki. O zaman değerli arkadaşlar, önce raporun okunmuş 
olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Tabi tabi. Burada gözüküyorsa 
kaydediliyor hepsi. Onda bir problem yok. Oybirliği ile okunmuş kabul edilmiştir.

(Gündemin 5. Maddesinin okunmuş kabulü hususu, oylamaya katılanlardan Ak Parti 
39 kabul oyu , CHP 7 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiş olup 
toplam 58 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 5. MADDESİ 
KARAR NO: 77

ÖZÜ: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler 
Dairesi Başkanlığı 2015 yılı Gelir Tarifesinin 
yeniden belirlenmesi . hususu yeniden, 
değerlendirilmek üzere Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığına iade edilmesi hususu oylamaya 
katılanlarm oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 36 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP:9 Kabul 
oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

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 ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklif yazısı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 2015 yılı Gelir Tarifesinin 
yeniden belirlenmesi hususu komisyonumuzun uygun görüşüyle, işbu rapor imza altına 
alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.



•C. # »A* •.i »9e* ■; ■ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ j y - y

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI e x p û 2016

(12.01.2015) A N  T A L Y A

2014 Yılı 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge
1
Ticari Taşıt Tahsis Belgesi 
Ücreti 165 TL 250 TL

Toplu Taşıma Aracı Hat Devir 
Ücreti

■

1. Bölge: 7.000 TL
2. Bölge: 5040 TL'
3. Bölge: 4.760 TL
4. Bölge: 4.200 TL

9.000 TL 8.000 TL 6.500 TL 6.000 TL

Toplu Taşıma Elektronik Şoför 
K im lik Kartı Ücreti YENİ 50 TL

Toplu Taşıma Aracı Ruhsat 
Tasdik Ücreti 500 TL 700 TL |650 TL 625 TL 550 TL

Toplu Taşıma Aracı Durak 
Aidatı 500 TL 700 TL Jö50 TL 625TL 550 TL

Servis Araçları Güzergah İzin 
Belgesi Ücreti ( C1, C2, C4, 
C5 - Y ıllık )

17 Koltuğa Kadar 17 Koltuğa Kadar

180 TL-130 TL-122 TL-108 
TL 250 TL 235 TL 225 TL 210 TL

18-23 Koltuk 18-23 Koltuk

250 TL-238 TL- 225 TL- 
213 TL 375 TL 355 TL 335 TL 315 TL

24 ve Üzeri Koltuk 24 ve Üzeri Koltuk

475 TL-451 TL-428 TL-404 
TL 550 TL 520 TL 495 TL 465 TL

Ücretsiz Müşteri Servis Aracı 
Güzergah İzin Belgesi Ücreti 
(C3)

1. Bölge: 800 TL
2. Bölge: 760 TL
3. Bölge: 720 TL
4. Bölge: 680 TL

1.800 TL 1.700 TL 1.600 TL 1.500 TL

Umum Servis Araçları Devir 
Ücreti

1. Bölge: 2.360 TL
2. Bölge: 2.242 TL
3. Bölge: 2.124 TL
4. Bölge: 2006 TL

3,000 TL 2.850 TL 2.700 TL 2.550 TL

Umum Servis Aracı Sürücü 
Tanıtım Kartı Ücreti YENİ 50 TL

Ticari Taksi Çalışma İzin 
Belgesi Harcı YENİ 400 TL 380 TL 360 TL 340 TL

..
Ticari Taksi Devir Ücreti YENİ 1.000 TL 950 TL 900 TL 850 TL

Büyük Tesisler ve İşletmeler 
Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti 
( Akaryakıt, LPG İst. Otel, Motel 
vb. / Yol cephesi 50 mt. 
ve üzeri T es is le r)

24.000 TL 30.000 TL 28.500 TL 27.000 TL 25.500 TL

.
Küçük Tesisler ve İşletmeler 
Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti 
(Yol Cephesi 49 mt.'ye kadar 
olan te s is le r)

12.000 TL 15.000 TL 14.250 TL 13.500 TL 12.750 TL

Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 
Ücreti 6.000 TL 7.500 TL 7.125 TL 6.750 TL 6.375 TL

Trafik Sinyalizasyon Sistemleri, 
Trafik İşaret ve Levhalara 
Verilen Hasar Bedeli

*** *** *** *** ***
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Sepetli Araç Kiralama Ücreti ( 
Saatlik) 300 TL 450 TL

Hizmet Verilmez
Sepetli Araç Kiralama Ücreti 
( Mesai saatleri harici, saatlik ) 350 TL 500 TL

Karayolu Taşıma Güzergah 
İzin Belgesi ( 2 yıllık ) 4.000 TL 7.000 TL

Ulaşabilirlik Raporu Ücreti
( Hastane vb.) YENİ 15.000 TL

Kamu Kurum Kuruluş ve vatandaşlar tarafından Trafik Sinyalizasyon Sistemlerine, tra fik işaret ve levhalarına 
yerilen hasarlar, o günkü rayiç bedellerin üzerine % 25 işçilik  maliyeti uygulanarak hesaplanır ve kaza tahrip bedeli 
tahsil edilir.

BÖLGE DAĞILIMLARI

I. BÖLGE : Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, 
Aksu İlçeleri
I
2. BÖLGE Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Serik, Manavgat, Alanya, Kemer İlçeleri

3. BÖLGE Elmalı, Gazipaşa, Korkuteli İlçeleri

4.  BÖLGE İbradı, Akseki, Gündoğmuş İlçeleri

NOT:
a) Veraset yolu ile intikal eden devirlerde (hak sahiplerinden) vefat halinde varislerin 
tamamından hat devir ücreti alınmaz.
b) İl genelindeki toplu taşım araçları ve servis araçları devirlerinin Encümence kabul 
edilmesi gereklidir.
c) Devir işlemlerinde encümenin aldığı karar gereği devir ücretinin alınması,
ç) Veraset yoluyla intikal eden devirlerde (hak sahiplerinden) ücret alınmaması (toplu taşıma 
araçları, servis araçları ve ticari taksiler),
d) Veraset yoluyla devir , olup anne baba ve kardeşler arası tek kişi üzerine noter deT,ri 
yapılması durumunda ise devir ücretinin alınması (toplu taşıma araçları, servis araçları ve 
ticari taksiler),
e) Anne baba arasında yapılan devirlerden devir ücretinin alınması (ölüm hali hariç),
f) Kardeşler arası yapılan devirlerden devir ücretinin alınması (ölüm hali hariç),
g) Gerçek kişilerin kendilerine ait farklı şirketlerine yapılan devirlerinde devir ücreti 
alınması,
ğ) Ruhsat ücretlerinin 01-28 Şubat 2015 tarihleri arasında peşin alınması,
h) Durak aidatlarının 2 eşit taksitle tahsil edilmesi,
1. Taksit Ödeme Günü 01-30 Nisan 2015
2. Taksit Ödeme Günü 01-30 Eylül 2015.
ı) Ruhsat tasdik ücreti ile durak aidatlarının son ödeme tarihinde ödemeyenler hakkında 
6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü
Hakkında kanuna göre gecikme cezası takip eden aydan itibaren uygulanır.
i) Umum servis araçlarına verilen Güzergah İzin Belgeleri için 2015-2016 eğitim dönemi 
Eylül ayı başlangıç olup, 30.11.2015 tarihinden sonra ödeme yapmayanlar hakkında 6183 
Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında kanuna göre gecikme cezası takip eden aydan 
itibaren uygulanır.
j) Toplu taşıma araçları, durak katılım payı ödeme günü 01-31 Ocak 2015 tarihleri arasıdır.
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Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :5. maddenin Komisyon Raporu. Değerli
arkadaşlar 5. maddeyi İmar Şehircilik, pardon, Ulaşım Daire Başkanlığına gönderilmek 
üzere...

Üye Süleyman ACAR :Mali Hizmetlerden... Mali Hizmetlerden
gelmişti..

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ M ali Hizmetlerden efendim.
BAŞKAN :Öyle mi? Peki. Mali... Peki. 5. maddeyi Mali

Hizmetler Daire Başkanlığına havale edilmek üzere oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? 
Kabul edilmiştir. Yansıtalım. Evet. 6. madde.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO: 78

ÖZÜ: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve 
Reklam Şube Müdürlüğü’nün Gelir Tarifesinde yer 
alan İlan ve Reklam Vergilerinin 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun 16. Maddesi “İlan ve 
Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde 
ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi 
tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık 
ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit 
taksitte almaya yetkilidirler.” Hükmü gereğince 01- 
28 Şubat tarihleri arası 1. dönem ve 01-31 Temmuz 
tarihleri arası 2. dönem olmak üzere, 2 eşit taksitte 
tahsil edilmesi hususu oylamaya katılanlarm 
oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 38 kabul, 
CHP: 11 Kabul, MHP: 12 kabul oyu ile toplam 61 
oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

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 ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığının teklif yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’nün Gelir 

Tarifesinde yer alan İlan ve Reklam Vergilerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
16. Maddesi “İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki 
belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara 
ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. ” Hükmü gereğince 01-28 Şubat 
tarihleri arası 1. dönem ve 01-31 Temmuz tarihleri arası 2. dönem olmak üzere, 2 eşit taksitte 
tahsil edilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,

fi
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Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet. Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞÎKTAŞ :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENÎRLÎ rKomisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN rKomisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz

ediyorum. Kabul edenler? Yansıtalım. Kabul edilmiştir. 7. madde...

GÜNDEMİN 7. MADDESİ 
KARAR NO: 79

ÖZÜ: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam 
Şube Müdürlüğünün Gelir Tarifesinde yer alan “İlan ve 
Reklam C) Geçici İlan ve Reklam Yeri Ücretleri 4. 
Maddesi ”Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu 
altında bulunan ana arterlerde Reklâm amacı ile yaya, 
motorlu, motorsuz ve mobil dolaşarak yapılan reklâmın 
m2 ücreti" olup, maddenin sonuna GÜNLÜK, ibaresinin 
eklenmesi hususu oylamaya katılanlarm oybirliği ile 
kabul edildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 13 Kabul, 
MHP: 12 Kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğünün; 22/12/2014 
tarih ve 571 sayılı yazısı gereği 2015 Gelir Tarifesinde yer alan İlan ve Reklam C) Geçici İlan 
ve Reklam Yeri Ücretleri 4. Maddesinde ibare değişikliği yapılması ile ilgili Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğünün Gelir 

Tarifesinde yer alan “İlan ve Reklam C) Geçici İlan ve Reklam Yeri Ücretleri 4. 
Maddesinde”; MEVCUT İBARE olan,

4) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Reklâm 
amacı ile yaya, motorlu, motorsuz ve mobil dolaşarak yapılan reklâmın m2 ücreti’ne,

4) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Reklâm 
amacı ile yaya, motorlu, motorsuz ve mobil dolaşarak yapılan reklâmın m2 ücreti GÜNLÜK, 
ibaresinin eklenmesi komisyonumuzun uygun görüşüyle,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet. Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

\ C' W ° İ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Ex p o 2û16

(12.01.2015) ANTALYA

Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle 7. maddeyi

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Arkadaşlar bir 50’yi geçtikten sonra yansıtalım her 
zaman. Bekleyelim. Evet, şimdi yansıtalım. Kabul edilmiştir. 8. madde...

GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO: 80

ÖZÜ: Belediyemizce ANET A.Ş.’ye kiraya 
verilen Konyaaltı bölgesinde Arapsuyu, 12767 
ada 10 parselde bulunan Akdeniz Kent Parkının 
ve içindeki 2 adet çay bahçesi (kafeterya) ile 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 ve 2014 yılı 
için tahakkuk etmiş kiraların ANET A.Ş.’den 
tahsil edilmesi koşuluyla fesih edilmesi hususu 
oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL 
edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 10 Ret, MHP:2 
Çekimser oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

ANET A.Ş.’nin Akdeniz Kent Parkın hakkında bulunduğu talep ile ilgili; 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 ile ilgili Emlak ve İstimlâk 
Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Belediyemizce ANET A.Ş.’ye kiraya verilen Konyaaltı bölgesinde Arapsuyu, 12767 

ada 10 parselde bulunan Akdeniz Kent Parkımn ve içindeki 2 adet çay bahçesi (kafeterya) ile
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 ve 2014 yılı için tahakkuk etmiş 
kiraların ANET A.Ş.’den tahsil edilmesi koşuluyla fesih edilmesi komisyonumuzun uygun 
görüşüyle,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, Süleyman ACAR’m “Söz konusu kiralanacak yerlerin geçmiş zararları 
ne kadardır? Kiralanacak yerlerin kira bedelleri ve kiraya verilme usulleri belirtilmemiştir.” 
Şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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BAŞKAN :Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, grupların
önerileri?

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ : Sayın Başkanım Komisyon üyesi Süleyman

Acar’ın da burada çekinceleri var. Biz o çekincelere katılıyoruz, uygun bulmuyoruz bunu. 
Ayrıca burada eski sözleşmenin metni filanda yok bizde. Koysaydınız (mikrofonsuz 
konuşmalar) burada 450.000 TL artı KDV ile kiraya verilmesi yazıyor. Siz getirmiş 
olduğunuz şeyle bu karşılıklı feshediyorsunuz bunu yeni yapacağınız şeyde bu kâra mı 
geçecek? Belediyemiz kâra mı geçecek yoksa bunun altında mı olacak, bunda hiçbir şey 
belirtilmemiş. Ayrıca burası işletilmemiştir. İşletilmediği içinde kâr etmediği gözüküyor. 
Bunlar olmadığından dolayı Grup görüşümüz uygun değildir efendim.

BAŞKAN :Buyurunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Biz Grup olarak çekimseriz.
BAŞKAN :Evet, değerli arkadaşlar, tabii bunun kira

maliyetleri oldukça yüksek, geçmiş dönemde kiralanmış ve bunun hiçbir şekilde çıkması 
mümkün değil. Dolayısıyla Belediyenin kendi kiraladığı hem de kendi şirketine kiraladığı bir 
yerde tazmin, tazmin edilemez bir zarar oluşursa bu zaten yarın -  biliyorsunuz - Sayıştay 
denetçilerine de açık artık belediye şirketleri. ‘Neden zarar ediyorsunuz?’ diye soruşturma 
meselesi oluyor. O yüzden belki de geçmişte büyük bir beklenti, bir gelir beklentisi ile 
buraları yüksek kirayla kiralanmış olabilir. Yani neden yüksek kirayla kiralandığını 
bilmiyorum. Ama, uygulamada teori birbirine oturmamış ve şimdi o yüzden dolayı biz bunu 
burada bu şekliyle meclise arz ediyoruz. Yoksa dediğim gibi belediyenin kendi şirketinin... 
Başka bir şey söyleyeyim. Yani, bu parkın yapımı belediye şirketi tarafından geçen dönemde 
gerçekleştirilmiş. Belediye şirketi bu parkın yapımından ya 3 ya 4 milyon, 4 trilyon lira zarar 
etmiş.

Yani böyle bir mantık nasıl olur ya? Kaç? Ne kadar zarar? 4. Akdeniz Parkı’nı 
ANTEPE A.Ş. yapıyor geçen dönemde, yaptığı işten 4 trilyon zarar ediyor. Yani sağ cep, sol 
cep ikisi de Belediyenin. Dolayısıyla yani tabi bu hesapsızlık kitapsızlıkları biz yani tolere 
edemeyiz. Yani burada uygulama ne ise onu yürütmek zorundayız ve bu kira bedelleri burada 
uygulanabilir değil, onun için getirdik. Takdir tabi ki sizin yine. Ben oylarınıza arz ediyorum. 
Buyurun. Buyurun Süleyman Bey.

Üye Süleyman ACAR :Başkanım burada Akdeniz Kent Parkı’nm ve
içersinde iki adet çay bahçesi yani parkın da kiralanması söz konusu zannedersem. Bir de
burada yeniden Belediyemizce planlanması diyor. Burada yeniden bir planlama mı olacak? 
Yani biz bununda bir açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Komisyonda da bunu tartışmıştık ama... 
Yani tekrar burada bir planlama olacak mı?

BAŞKAN :Yani şu anda biliyorsunuz Konyaaltı Projesi bir
fikir yarışma projesi olarak ortaya çıktı. Yani ortada bir proje fikrî olarak var. İşte Kolokyum 
geçen hafta yapıldı. Bundan sonra meslek odalarında tartışılacak, Kent Konseyi’nde 
tartışılacak ve nihai şekli orada çıkacak. Dolayısıyla belki o proje kapsamında buradan farklı 
bir amaçla istifade edilebilmesi çıkar mı diye onu söyledik. Şu anda o konuda somut bir şey 
yok açıkçası. Ama çıkabilir, yani çıkarsa da zaten paylaşırız. Ama şu anda öyle bir şey söz 
konusu değil. Evet.

Üye Ahmet YAŞAR :Sayın Başkanım, Ahmet YAŞAR ben.
BAŞKAN :Buyurun Ahmet Bey.
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Üye Ahmet YAŞAR : Sayın Başkanım buradaki 3-4 milyon zarar, ben
komisyonda yoktum o yüzden soruyorum, 3-4 milyon lira zarar Belediyenin kira bedelinden 
dolayı mı yoksa işletmeden dolayı mı?

BAŞKAN :Yok yok, hayır hayır, inşaat efendim. Buradaki
inşaatı bizden önceki dönemde ANET A.Ş. yüklenmiş. Yani bu olayla ilgisi yok 
söylediğimin. Sadece Belediye şirketlerinin Belediyeden zarar etmesine yönelik bir örnek 
olsun diye söyledim. İnşaatı yapan belediye şirketi, bu inşaatı yaparak 4 milyon lira zarar 
ettirmiş şirketi.

Üye Ahmet YAŞAR :Anladım, teşekkür ederim.
BAŞKAN :Yani onu ifade etmeye çalıştım. Bu işletmeyle

alakalı bir konu değil. Evet, arkadaşlar oylarınıza arz ediyorum başka bir soru yoksa takdir 
Meclisimizin, buyurunuz. Evet yansıtalım. Gündemimizin 8. maddesi kabul edilmiştir. 9. 
madde...

GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO: 81

ÖZÜ: Anet A.Ş.’ye kiraya verilen 100. Yıl Bulvarı, 
Yener Ulusoy Bulvarı, Haşan Subaşı Caddesi, Güllük 
Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Muratpaşa Camii 
önünde bulunan yol cep otoparklarının, Adnan 
Menderes Bulvarının Mevlana Kavşağı ile Şair Erdem 
Dede Caddesi arasındaki kuzey kısmında, Cumhuriyet 
Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, 
Konyaaltı Caddesi, Teoman Paşa Caddesi, Atatürk 
Caddesinin Dönerciler Çarşısı bölümünde bulunan cep 
otoparklarının, Hüsnü Karakaş Caddesi, Tarık Akıltopu 
Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Yıldız Caddesi, 
TRT Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Defterdarlık 
Bulvarında yol ve cep otoparkların, Tekelioğlu ve 
Fener Caddesinde, İsmet Paşa ve Recep Peker 
Caddesinde yol ve cep otoparkları ANET A.Ş. 
tarafından işletilerek tahsil edilen otopark bedellerinden 
Belediyemize verilen % 25’lik kira payının % 10’a 
düşürülmesi hususu oylamaya katılanlarm oyçokluğu 
ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 2 Kabul,
2 Ret, MHP: 8 Kabul oyu ile toplam 54 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ANET A.Ş.’nin; 100. Yıl Bulvarı, 
Yener Ulusoy Bulvarı, Haşan Subaşı Caddesi, Güllük Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve 
Muratpaşa Camii önünde bulunan cep otoparklarının işletmeciğinden tahsil edilen kira 
payının % 25 den %10’a düşürülmesi hususu ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi 
Başkanlığının teklif yazısı.
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Belediye Meclisinin değişik tarihli kararları ile Belediyemiz iştiraki olan Anet A.Ş.’ye 

kiraya verilen 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Haşan Subaşı Caddesi, Güllük 
Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Muratpaşa Camii önünde bulunan yol cep 
otoparklarının, Adnan Menderes Bulvarının Mevlana Kavşağı ile Şair Erdem Dede Caddesi 
arasındaki kuzey kısmında, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, 
Konyaaltı Caddesi, Teoman Paşa Caddesi, Atatürk Caddesinin Dönerciler Çarşısı bölümünde 
bulunan cep otoparklarının, Hüsnü Karakaş Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesi, Kazım 
Karabekir Caddesi, Yıldız Caddesi, TRT Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Defterdarlık 
Bulvarında yol ve cep otoparkların, Tekelioğlu ve Fener Caddesinde, İsmet Paşa ve Recep 
Peker Caddesinde yol ve cep otoparkları ANET A.Ş. tarafından işletilerek tahsil edilen 
otopark bedellerinin Belediyemize % 25’lik kira payının ödendiği ancak, ANET A.Ş. 
sözkonusu cep otoparklarının trafik düzeni nedeniyle yol otopark uygulaması yaptırılmadığı, 
yol otopark uygulaması yapılan bazı caddelerde de zaman içerisinde Trafik müdürlüğü ve 
belediyemizce yapılan düzenlemeler sonucunda ya tamamen kapatıldığı yada kısmen 
kapatıldığı belirtilmektedir. Bu nedenlerle cep otoparklarının tam olarak rantabl çalışmadığı 
anlaşıldığından % 25’lik kira payının % 10’a düşürülmesi hususu komisyonumuzun uygun 
görüşüyle,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ederim. Bu da az önceki konuyla
ilgili, yani birbirine benzer konular. Biliyorsunuz bu yol otoparkları bizden önceki dönemde 
ANET A.Ş.’ye ihale tarafından kiralanmış bir % 25’lik bir pay ödenmesi kaydıyla. Ancak 
maalesef planlanan yolların bir kısmı tahsis edilememiş, bir kısmında da uygulamaya 
açılamamış. Tabi bu olunca, bu sefer ona göre yapılmış olan bir hesap, açıkçası evdeki hesap 
çarşıya uymadığı için oturmamış ve burada da şimdi çok ciddi bir şekilde yine Belediye 
şirketinin bir zararı söz konusu oluyor. Aslında planlanan yolların tahsisinin tamamı 
yapılabilseydi belki veya uygulamasının tamamı yapılabilseydi böyle bir indirim talebi söz 
konusu olmayacaktı. O yüzden Belediye şirketinin bunda çok ciddi yine az önce ifade ettiğim 
gibi hepsi uygulanamadığı için zararları söz konusu ve bundan dolayı bir indirim talebi 
meclisimizin gündemine geldi. Ben takdirlerinize sunuyorum.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Bir de tabi arkadaşlar buyurunuz Ruhi Bey

isterseniz söyleyin. Yani bu uygulamayla ilgili o kadar inanılmaz yüksek sayıda bir ücretsiz 
kart dağıtımı söz konusu ki. Yani sayıyı ben söylemeyeyim. Sorarsanız söylerim mesele değil. 
Ya bu kadar çok passkartın olduğu bir sistemin zaten kazanmasını beklemek de kolay değil. 
Biz bunu inşallah disipline etmek istiyoruz. Elbette ki Büyükşehir Meclis üyelerimiz, 
efendim, belediye çalışanları, belediye personeli buralardan istifade etmelidir. Buna hiçbir 
itirazımız yok. Ama...

Üye Songül BAŞKAYA :Peki Basın yer alıyor mu Başkanım? Basın
mensupları...

BAŞKAN Muhtemelen basında var. Evet. Basında... Basın
mensupları da istifade etmeli. Buna da itirazım yok.
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Üye Songül BAŞKAYA :Ama bildiğim kadarıyla basın plakası olan
araçlara 15 dakika ücretsiz, sonrası ücretli diye uyarı yapıldığını biliyorum.

BAŞKAN : Onunla ilgili bir passkart uygulaması var. Onu
alırlarsa... Müracaat etsin, Sayın Genel Müdür arkadaş söylüyor. Bir problem olmaz. Ama o 
passkart’ı almazsa üstünde basın var diye almıyor olmuyor anladığım kadarıyla uygulamada. 
Öyle mi Gökalp Bey? Abonman kartı alması gerekiyor basın mensubunun, almazsa öndeki 
basın levhasıyla bir uygulama yapılması mümkün değil. Dolayısıyla orada da böyle bir şey 
var. Ruhi Bey buyurun, sizde kalmıştık söz.

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım Grubumuz, kararı uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz

ediyorum. Kabul edenler? Evet, oy kullanmayan arkadaşlarımız... Evet yansıtalım. Evet, 
gündemimizin 9. maddesi kabul edilmiştir. 10. madde...

GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO: 82

ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz
Konyaaltı İlçesi Zümrüt Mahallesi 20410 ada 68 
parsel nolu 41.039,04 m2 yüzölçümlü taşınmazda
121,00 m2 pilon yeri ve 2.273,00 m2 irtifak 
hakkının TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme 
Grup Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’ne 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Değişik 
4650 sayılı Kanunun 30. maddesine göre gerekli 
işlemlerin yerine getirilmesi için Belediye 
Encümenine yetki verilmesi hususu oylamaya 
katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 39 Kabul, CHP: 7 Çekimser, MHP: 8 Kabul 
oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Konyaaltı İlçesi Zümrüt Mahallesi 20410 ada 68 
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 edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığının teklif yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Konyaaltı İlçesi Zümrüt Mahallesi 20410 ada 68 

parsel nolu 41.039,04 m2 yüzölçümlü taşınmazda 121,00 m2 pilon yeri ve 2.273,00 m2 irtifak 
hakkının TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme 
Grup Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’ne 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 
Değişik 4650 sayılı Kanunun 30. maddesine göre gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için
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Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon Raporuna çekimseriz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :10. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.

Yansıtalım. Evet, 10. madde kabul edilmiştir. 11. madde 11, 12, 13, 14 dahil...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN : l l ’den sonra mı yapalım? Peki. O zaman 11.

madde. Buyurunuz.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 83

ÖZÜ: 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 5393 sayılı Belediye Kanununun
18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) bendi 
uyarınca çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek 
üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi 
hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL
edildi. (AK Parti: 40 Kabul, CHP: 10 Kabul, MHP: 10 
Kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

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 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 Belediye 
Encümene yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklif 
yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 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 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı 
maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi 
hususunun uygun olduğu görüşüyle,
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Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN : Grupların görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Size söz vereceğim.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Buyurun Başkanım.
Üye Şükrü SÖZEN :Sayın Başkanım, şahsınızda tüm meclisi saygıyla

selamlıyorum. Öncelikle Antalya ölçeğinde, büyük Antalya ölçeğinde doğru bir çalışma 
olduğunu bu doğrultuda da teşekkür etmem gerektiğini ifade ederek sözlerime başlıyorum. 
Fakat okuduğumda diğer maddelerde de, süreçte, Kaş’ta, Demre’de, Kumluca’da, Alanya’da 
bu tarz istasyonların yapılması gerektiği doğrudur. Fakat eksik olan da bir şey var Sayın 
Başkanım. Geçen malumunuz Manavgat’la ilgili, Manavgat, Alanya ve Finike miydi? Finike 
ile ilgili caddelerin tasarrufu sürecinde bizim belli taleplerimiz olmuştu takdir Meclisindi. 
Meclis takdirini uyguladı. Akabinde belli sıkıntılar baş gösterdi. Mutlaka kulağınıza gelmiştir 
efendim. Bu alman caddelerin temizliği, bakımı, her türlü hizmeti vermek Büyükşehir’e, yasa 
gereği Büyükşehir’in uhdesine geçti. Dolayısıyla orda bir kavram karmaşası yaşandı bir iki 
gün kadar...

BAŞKAN :Çöplerin toplanması hariç ama Başkanım.
Üye Şükrü SÖZEN :İzah edeceğim efendim, izah edeceğim. Evet,

doğrudur. O süre zarfında öncelikle bir hata olarak, bir eksiklik olarak gördüğüm bir şeyi 
ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Yasa diyor ki; öncelikle Büyükşehir Belediyesi katı atık 
yönetim planını oluşturur. Katı atık yönetim planı içerisinde 5216’nm 7. maddesi ‘n’ 
bendinde derki aktarma istasyonları ilgili belediyenin çevresinde uygun gördüğü yerlere 
aktarma istasyonları kurar, aktarma istasyonundan sonra da bertaraf istasyonları oluşturulur. 
İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi toplanan çöpü Büyükşehir’in kent içindeki kendine ait 
caddelerindeki çöpleri, toplanan çöpleri aktarma istasyonuna İlçe Belediyesi götürür, aktarma 
istasyonundan ayrıştırma istasyonlarına da Büyükşehir götürür der.

BAŞKAN :Doğru.
Üye Şükrü SÖZEN :Şimdi biz orada bir yanlış süreç yaşadık.

Büyükşehir’in bu cadde tasarrufundan sonra bir kere etik bir sıkıntı yaşadık biz ilk etapta. 
Büyükşehir’in bize böylesine bir katı atık planı gelmeden, çalışma planı bize gelmeden. Artı, 
bu istasyonların, hem aktarma hem ayrıştırma istasyonlarının yerleri bu plan çalışması 
içerisinde bizlere tebliğ edilmeden bir sabah geldik o malum caddelerde Büyükşehir ekiplerini 
çalışır gördük. Yani etik olan nedir? Şahsınızla ilgili değil ama işleyişte bir sıkıntı vardı. İlgili 
Belediye’ye ‘biz şu tarih itibariyle giriyoruz.’ Bırakın yazıyı, çalışma adabı gereği bu bir 
mecburiyettir diye düşünüyorum. Bize tebliğ bile edilmeden, bildirilmeden, bir sabah 
arkadaşlarımız gördü Büyükşehir ekibini ve arkadaşlarımıza herhangi bir çelişki doğmasın 
diye çekilin dedik. Öğrenelim bu konuyu, ilgililerden öğrenelim. İki gün ya da yanlış 
hatırlamıyorsan üç gün çöpler alınmadı. O da bir sürü polemiklere yol açtı. Şu anda hala, 
başlangıçta ifade ettiğim gibi bu tarz istasyonların bölgemize, Antalya’mıza elzem olduğuna 
ben de inanıyorum. Ama yöntemde, uygulayışta bir yanlışlık var.
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Manavgat’ta henüz hala bize ulaşan bir katı atık yönetim planı yok ve bu plan 
çalışmasının içerisinde de Büyükşehir’in bize göstermesi gereken aktarma istasyonları yok 
efendim. Şu anda biz ne yapıyoruz? Büyükşehir bu malum caddelerde çöplerini topluyor, biz 
alıyoruz, aktarma istasyonu olmadığı için Sayın Başkanım, 45 kilometre yukarıdaki 
MATAB’m tesislerine çok zor koşullarda, asli görevimiz olmamasına rağmen, benim 
ekibimin bana verdiği bilgiye dayanarak, bunu götürmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu bize 
ne getiriyor? Sayın Başkanım bakın, Manavgat bildiğiniz gibi 250.000 yatak kapasitesine 
hitap eden devasa bir ilçe. Yazın günlük 700 ton çöp toplanıyor efendim Manavgat’ta. Bu da 
aylık 16.000 tona tekabül ediyor önümdeki notlara göre. Kışın bu %40 oranında geriye 
geliyor. Ama yılın 8 ayı böyle bir tempoda çalışıyoruz. Günlük 17-18 TIR 45 kilometreyi çöp 
götürüyor Başkanım. Bu yaptığımız ihalelerde biz kilo başına TIR’larımıza bedel ödüyoruz.

Ama Manavgat’ta bu çalışmanın içine dâhil edilip bir aktarma istasyonu sistemi 
kurgulansa bizim bu yükümüz bu mevcut yasayla kısalan gelirlerimize ciddi bir katkı 
yapacaktır. Biz aktarma istasyonuna kadar götürme selayetimizi yerine getireceğiz. 
Dolayısıyla oradan alıp 45 kilometreyi götürmeyi de Büyükşehir üstlendiği takdirde böylesine 
devasa bir yükten kurtulmuş olacağız. Böyle bir, böyle bir serzenişim var. Dolayısıyla neden 
bu sözü aldım? Bu çalışmanın içinde aktarma istasyonları Manavgat’ta kurgulanmadığı için 
hala bu süreç sonuna kadar bizim o uzun mesafeye bu çöpü götürme mecburiyetimiz bize 
sıkıntı verdiği için bunu ifade etmek istedim.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Sayın Başkanım şimdi çöpleri
Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki caddeler de dahil toplamak malumunuz İlçe 
Belediyeleri’nin görevi. İşte Antalya’da Büyükşehir’in bütün caddelerini Muratpaşa, 
Konyaaltı Belediyelerimiz çöpleri topluyor ve bizim... Anlatacağım şimdi hepsini ve bizim 
Kızıllı’daki çöp depolama alanına götürüyor. Şimdi burada aktarma istasyonu terfi veya 
çevrim istasyonu çok uzak olduğu takdirde zaruret ise yapılmak durumunda. Bu konuyla ilgili 
30, 40, 50 kilometreler, bugüne kadar siz zaten buraya götürüyordunuz. Bir problem yoktu. 
Bugüne kadar hep aynı depolama... Ben çünkü MATAB zamanında yapılmış o ...

Üye Şükrü SÖZEN :Gelirlerimiz rantablken problem yoktu. Şu an
problem var.

BAŞKAN :Tamam, tamam. Eyvallah. O...Gelir meselesi
ayrı. Uygulamada bugüne kadar, 5 senedir belediye başkanıydımz. 6. senenizdesiniz. Hep 
aynı yere götürüyordunuz, şimdi yine aynı yere götürüyorsunuz. Burada uygulamada bir 
değişiklik yok ve bununla ilgili, 30, 40, 50 kilometreden daha yakma bir aktarma istasyonu 
kurduğunuzda bu zaman, o zaman şehre yakm alanlarda çevrede çok ciddi sıkıntılar yarattığı 
için bunun uygulanabilir olması mümkün değil. Ama 100 kilometre ötede bir terfi istasyonu 
var ise mecbursunuz 30, 40 kilometreye bir tane aktarma istasyonu kurmaya. İşte Muratpaşa 
Belediyemizde (mikrofonsuz konuşmalar) 30, 40 kilometreden aşağı değil. 40 kilometre. Her 
gün oraya taşıyor. Yani siz bize eğer her şeye rağmen aktarma istasyonu gerekiyor 
Manavgat’a diyor iseniz, diyor iseniz, yer gösterin, yer gösterin. Ama o yeri gösterdiğinizde, 
ben size söyleyeyim, onun yerini göstermek çözüm değil, size de sıkıntı yaratır. O yeri 
gösterdiğinizde oradaki çevre halkı çok ciddi, kokudan bir kere, başta ciddi şikayetlere maruz 
kalır ki, onu siz eğer bize önerirseniz sıkıntıya düşersiniz. Biz onu da istemeyiz. Dolayısıyla 
bunun, yani, uygulanabilirliği 40 kilometreler, 50 kilometrelerdedir ki hep aynı şekilde. İşte 
şimdi Alanya’da benzeri bir problem yaşıyor, Saym Başkanla görüşüyoruz.
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Dolayısıyla, bunun daha yakında bir aktarma istasyonuna dönüştürülmesi şehre yakm 
alanlarda bir çöp depolama alanı yeni oluşacağından çok ciddi sıkıntılar yaratır. Ama şunu 
söyleyeyim, Manavgat’a özel, tabi biz şimdi bu yetkiyi şunun için alıyoruz. Yasa otuz sene 
diyor. Biz Antalya’nın bölgesel olarak işte 2/c ortalamasında yakm coğrafya olarak filan 
birçok yerinde şimdi atık çevrim tesisleri kuracağız. Yani çöpümüzden elektrik elde edeceğiz. 
Enerji elde edeceğiz. Manavgat’ta zaten bu var. Şu anda bir tek Manavgat’ta ... Çünkü bir atık 
çevrim tesisi en azından yani şu anda bir faaliyet gösteriyor. Anlatabildim mi? Ama tabi ne 
kadar idealdir ona girmeyeyim. Yani. Sıkıntılı değil en azından. Ama Alanya’da bunu 
yapacağız. Demre -  Kaş arasına bunu yapacağız. Yani, birçok farklı bölgelerde en az 6 tane, 7 
tane atık çevrim tesisi yapacağız. Bunu istememizin nedeni bu. Sizinki tabi bu konunun 
dışında bir talep. Atıkla ilgili olduğu için dile getirdiniz muhtemelen.

Ama dediğim gibi aktarma istasyonlarını şehre çok yakm yerlerde de yapamayız. 40 
kilometreye taşıyacağız. Bugüne kadar taşıyordunuz. Şimdi Büyükşehir geldi taşımıyoruz, ne 
kadar sağlıklı bir mantık onu takdirinize bırakıyorum. Bugüne kadar hep taşıdınız çünkü. Siz, 
yeni bir şey de değil. Yani alıp ta bugüne kadar taşıdığınız istasyonu 10 kilometre daha uzağa 
götürsek, hani belki o zaman hakikaten yeni bir yük gelir diyorsunuz ama zaten. Eski yasada 
yapıyorduk. Gelirimiz iyiydi diyorsunuz, o zaman hiçbirimiz yapmamamız lazım. Eski yasada 
gelirlerimiz iyiydi bu görevi yapmayayım diye. Anlatabiliyor muyum? Yani. O da çok benim 
bakış açımla çok makul gelmiyor bana. Dolayısıyla böylelikle, yani bu vesileyle bunu da 
aramızda görüşmüş oluyoruz. Bu şekilde bunu devam ettireceğiz. Manavgat’ta da zaten atık 
çevrim de yapıldığı için uygulama aynen devam edecek Başkanım.

Üye Şükrü SÖZEN :Saym Başkanım...
BAŞKAN :Ama illa ki maliyetlerimiz düşsün diyorsanız

uygun bir aktarma istasyonu alanı bize gösterin, illa ki Manavgat Belediyesi’ne ait bir 
mülkiyet filan olacak değil, hazine mülkiyeti olur, orman olur, ne olursa olur. Bize yer 
gösterin...

Üye Şükrü SÖZEN :Son derece önemli...
BAŞKAN :Bize yer gösterin. Biz onun tahsis talebinde bulunalım.

Açık konuşayım. Ben hiç öyle lafı eğip bükerek konuşmayı sevmem. Onun siyasi 
sorumluluğunu siz bize resmi bir yazı yazarsanız, alırsanız ben o istasyonu da kurarım.

Üye Şükrü SÖZEN :Şimdi hukukçularımız burada, İbrahim Bey’de
var. Yanılıyorsam düzeltsin. Biz de hata yapabiliriz ama

BAŞKAN :Estağfurullah.
Üye Şükrü SÖZEN :Yasa, açık değil midir bunda? Bir ayrıştırma

istasyonu artı bir de terfi istasyonu kurmak zorundadır diyor Büyükşehir. Bunda 45 kilometre 
veya 50 kilometre diye bir ayrım var mıdır? Böyle bir şey... 1 7 - 1 8  TIR’dan bahsediyorum 
Başkanım. Yakıtını düşünün. İki çıkışımızda...

BAŞKAN : Şimdi şöyle, depolama diyelim buna. O zaman
mesele daha kolay anlaşılacak. Siz depolama alanına kadar götürmek istiyorsunuz.

Üye Şükrü SÖZEN :Sayın Başkanım ilk göreve geldiğim zaman
Manavgat’ta Organize Sanayi’de bir transfer istasyonu kurdum. İnanın çöpü hiç
görmüyorsunuz. Aromalı kokular sıkılarak transfer istas... Bandın üzerinde çöp görünmeden 
TIR’a yükleniyor. Yani çevreye en ufak bir zarar vermiyor. İki noktada Manavgat’ın bir 
doğusunda bir batısında, bizim de yükümüzü azaltacak şekilde bir kamu arazisi olabilir 
söylediğiniz gibi. Bizim yükümüzü azaltacağım ifade ediyorum.
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BAŞKAN
öğrenelim.

Üye Şükrü SÖZEN 
olarak size yazayım Başkanım. 

BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN 
BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN

:Siz bize alan gösterin. Resmi ayrıntıları 

:Hayır, ben bunu çalıştırtayım. Ben bunu resmi

:01ur, olur. Bizde çalışalım üzerinde.
:Bir söz almışken, ben affınıza sığmıyorum. 
:Estağfurullah.
:Çok fazla süre kullandım herhalde. Bir konu 

daha arz edeceğim, çok kısa. Sayın Başkanım serzenişlerimiz oluyor muhtelif zamanlarda, 
Büyükşehir’in paylaşımcı gitmesi gerektiğine, gerçek anlamda Büyükşehir gibi davranması 
gerektiğini ifade ediyoruz.

Umudumuzu kaybetmediğimizi ifade ediyoruz. Son iki tane Büyükşehir’in hamlesi 
oldu. Bilmiyorum bilginiz dâhilinde midir? Manavgat’ta bizim 6 yıl önce, 6 yıl, kentin 
merkezinde bir orman arazimiz var Türkbeleni diye, malumunuz, biliyorsunuz.

BAŞKAN :Evet.
Üye Şükrü SÖZEN :Buraya biz bir kent parkı projesi gerçekleştirdik.

Ön tahsis aşamasına kadar getirdik ve bunu Manavgat’ta siyaset yapan iktidar partisindeki 
arkadaşlarımızın hepsi biliyor. Koordinatör arkadaşımız da dâhil. Bu projeyi ormandan tahsis 
alma mücadelemizi biliyorlar. Bütün işlemleri bitti. Projemiz bütün kamuoyuna yansıdı. Ama 
bir baktık ki Büyükşehir talep etti. Büyükşehir aldı.

BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN 
BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN 

rağmen alamadık. İkincisi, 
BAŞKAN 
Üye Şükrü SÖZEN 

yazımız da var.
BAŞKAN
Üye Şükrü SÖZEN

:Yok almadı. Daha almadı diye biliyorum ben. 
:İkinci... Talebi var. Ben onaylandı diye duydum. 
:Talep diye duydum ben. Olabilir. Olabilir.
:Biz alamadık. 6. yıl oldu hala 5 kere resmi talebe

:Ön tahsis de yok değil mi size daha.
:Ön tahsise bizi çağırdılar efendim. Resmi

İmzalandı mı ön tahsis? Tamam, tamam.
Yok, yok. Çağırdılar bizi. O noktada gerekçesini 

ifade etme ihtiyacı duymuyorum, iptal edildi. Şimdi ikinci hamle, asıl söz almamı gerektiren, 
bakın, Manavgat’ta Sayın Başkanım 17 tane terör şehidimiz var bizim. 70 tane Çanakkale 
şehidimiz var ve Cihan Harbi’nden de 39 tane şehidimiz var. Yine halka taaddüdümüzün bir 
tanesiydi. Orayı da bilirsiniz. Çevre yoluyla kentin içine girilen o kavşakta, çevreyolunda 
ormanın bir arazisi var. Oraya da biz talepte bulunduk defalarca ve şu anda şehitlik yapacağız, 
projemiz de hazır. Şehitlerimize sahip çıkabilmek adına çünkü hepimizin hassasiyetleri bu, 
sizlerin, az önce ifade ettiniz, sizlerin de hassasiyeti ve bir duyduk ki Büyükşehir bu Şehitlik 
arazimizi de talep ediyor Orman’dan. Lütfen. İstirham ediyorum. Bir inceletin.

BAŞKAN :Şimdi. Pardon.
Üye Şükrü SÖZEN :Bitireyim efendim. Bir inceletin eğer Büyükşehir

bunda hazır bir projemiz var, kaynağımız da hazır, uygun görüldüğü takdirde Manavgat 
Belediyesi’nin alması desteklensin ve biz oraya Manavgat halkı adına şehitliğimizi yapalım. 
Çok teşekkür ediyorum. Sağolun.

BAŞKAN :Saym Başkanım bir küçük sorum olacak.
Türkbeleni’ni biliyorum ama sizden teyiden duymak önemli. Kaç dönüm?
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Üye Şükrü SÖZEN :Türkbeleni’ni mi efendim? Bizim o zaman ki
talebimiz 230 dönümdü efendim. 230.000 metrekare. Evet.

BAŞKAN :Şehitlik kaç dönüm? Onu bilmiyorum.
Üye Şükrü SÖZEN :Şehitlikte yanılmıyorsam 20.000 metrekare

civarı.
BAŞKAN :Şimdi Şehitlikle ilgili bir projeniz olduğunu ilk

defa duyuyorum tabii. Şunu söyleyeyim. Şimdi bu Büyükşehir yasasındaki hükümleri eğer iyi 
anlayabilir isek hep beraber, kendim içinde söylüyorum. Arada bu sorunlar kalmayacak 
Başkanım. Bakınız. Çünkü niye? Yasa açık. 30 dönümden büyük parkları Büyükşehir yapar 
diyor. Şimdi siz Türkbeleni’nde 230 dönümlük bir alanı söylüyorsunuz. İlk 5 senedir tahsisi 
çıkmamış. Bundan sonra da çıkması hususu, bu yeni yasayla artık zaten yasaya aykırı bir 
durum. Şehitlik 20 dönümse ona bakacağım.

Projeniz de varsa zaten o bizim yetkimizde değil. Biz onu bırakırız. Ama şimdi 
önümüzde bir yasa var. Yani bu yasayı ben beğenmiyorum, uygulamayacağım diyemeyiz. 
Beğenip beğenmemek takdiri, tabi ki herkesin kendisine aittir. O hak üzerine benim bir söz 
söylemem mümkün değil. Onun takdirini kamuoyu yapar. Ama 230 dönümlük koca bir 
alandan bahsediyoruz. Bunu bir kere, açık konuşayım. Yani Manavgat Belediyesinin 
imkanlarıyla yapabilecek bir ekonomik durumunuz var ise, anlatabildim mi? O zaman bundan 
da mutlu olmanız lazım. O ekonomik imkanınızı artık üstünüzdeki bu yüklerin kalkmasından 
dolayı başka projelerinizde kullanın. Yani bunu ne olur iyi anlayalım. Dolayısıyla şimdi 
Türkbeleni’ne ben proje yapacağım. Yani biz geçmişte Muratpaşa’da o zaman Sayın 
Evcilmen vardı. Düden Park projesinde dahi 30 dönümün üzerinde diye o projeyi yapabildik. 
Tabi geçmişte bunları, bu Büyükşehir yasası, o zaman da aynı hükümler vardı. 30 dönümün 
üstü Büyükşehir’in. 14 metre kaldırım dahi caddeler, bu bir Danıştay içtihadıdır, kanunda 
yazmaz Büyükşehir’in. Ama meclis karar verir diyor. Dolayısıyla şimdi, Türkbeleni bizim 
bakınız size başka bir şey söyleyeyim. Seçimlerden önce proje taahhüdünde bulunduğumuz 
bir yer Manavgat’a. Ama benim o zamanki ilçe belediye başkanı adayım Büyükşehir adına o 
taahhütte bulundu. Çünkü kendisi onu artık yasal olarak yapamayacağını biliyordu. O yüzden 
bunları anlarsak birbirimizi daha az kırarız veya birbirimizi daha az yanlış anlarız. O yüzden 
şimdi, artık biz kendi yetki alanımızda, bana yarın Türkbeleni’ne ne yaptın diye sorarlar. 
Benim sorumluluğumda olan bir yer. Ben burayı Manavgat’a kazandırmak istiyorum, yani 
böyle bir arzum var, heyecanım var. Bunun suç olmaması lazım. Bunun Manavgat’ta takdir 
görmesi lazım. Bunu Manavgat Belediyesi’ne yaptırmıyorsun, sen nasıl Büyükşehir olarak 
yapıyorsun demek açıkça söyleyeyim, yani Manavgat’a haksızlıktır. Aksine bizim sizi, sizin 
bizi bu 30 dönümün üstündedir, ey Menderes TÜREL niye Türkbeleni’ne proje yapmıyorsun 
diye eleştirmeniz lazım. Bunları bir aramızda, inşallah böyle bir sohbette de bir gün otururuz, 
konuşuruz. Yani biz, bu projeler ciddi yatırımlar isteyen projeler. Ekonomik imkan isteyen 
projeler. Yani bu projeleri biz yapmazsak o zaman Büyükşehir yasasının zaten bir anlamı 
kalmıyor. İşte bakın, şimdi bir tane atık çevrim tesisimiz yok Manavgat hariç ilçelerimizde. 
Mezbahalarımız dökülüyor, toptancı haller Allah’a emanet. Hepsini toparlıyoruz şimdi. 
Arıtmalar keza öyle. Bakınız eğer Manavgat ihalesini yaptık. Yer teslimi yapıldı bu hafta, 
inşaat başlıyor arıtmayla ilgili.

Üye Şükrü SÖZEN :Nereye yer teslimi yapıldı efendim?
BAŞKAN :Manavgat arıtmasıyla ilgili.
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Üye Şükrü SÖZEN :Yok yanlış bilgi aktarmışlar, yer teslimi filan
henüz yapılmadı. Arıtma yapacağınız yer, arıtma yapacağınız yer Manavgat Belediyesinin 
arazisi. Bize yazıldı.

BAŞKAN : Arkadaşlara AS AT’la ilgili bir madde var.
Sorarız, alırız bilgiyi. Yani yer teslimi bu hafîta içinde yapılacak diye biliyorum.

Üye Şükrü SÖZEN :Yani mutlaka, mutlaka ortada bir yanlış, eksik
bilgilenme var.

BAŞKAN :Yani inşaatı başlıyor. Bu Hafta olmazsa öbür
hafta olur. İnşaatı başlıyor çünkü.

Üye Şükrü SÖZEN :Manavgat arıtmadan mı bahsediyorsunuz
efendim? ASAT Genel Müdürüm burada bir sorar mısınız?

BAŞKAN : Soralım.
Üye Şükrü SÖZEN : Evet. Nasıl oluyor? Yeri, yeri kendi uhdesine

almadan nasıl bir ihale yapabiliyor? Nasıl kazma vurabiliyor oraya? Bir öğrenelim. Bende 
öğreneyim... Başka şeyden bahsediyorum efendim.

BAŞKAN : Soralım...Hayır hayır yapalım Yani uhdemizde
de neyse onu versin Faruk Bey.

ASAT Gen.Müd. Faruk KARAÇAY:Başkanım, Sayın meclis üyeleri, Manavgat 
arıtmasının yapılacağı planda arıtma tesisi planı olarak gözükmektedir. Turizm bakanlığınca 
da bu onaylanmıştır.

BAŞKAN: Arıtma tesis alanı arıtmadan (anlaşılmayan to«w^/?7a)Büyükşehir
belediyelerince olduğu için tesis alanı...

ASAT Gen.Müd. Faruk KARAÇAY:Biz Valiliğe yazdık efendim.
BAŞKAN :Tamam.
Üye Şükrü SÖZEN '.{anlaşılmayan konuşma) Belediyesinin

tapusunda efendim. Malum arıtma vardır. (anlaşılmayan konuşma) bin metrekare. Üç 
{anlaşılmayan konuşma) Boş {anlaşılmayan konuşma) 25’er bin metrekare {anlaşılmayan 
konuşma) Var. Ve belediyemizin arazisidir. Biz buna {anlaşılmayan konuşma) ifade 
etmiyorum.

BAŞKAN :Tamamlanır zaten. Biz buraya aşağı yukarı
{anlaşılmayan konuşma) trilyonluk bir yatırım yapacağımız için {anlaşılmayan konuşma) 
Manavgat’ta deniz {anlaşılmayan konuşma) ben onu biliyorum zaten. Orada bir eksik varsa 
arkadaşlarım düzeltsinler. Bu arada başka {anlaşılmayan konuşma) yani, {anlaşılmayan 
konuşma)

Üye Şükrü SÖZEN :Sayın Başkanım az önce de ifade ettiğime bir
ilave yapıp bitireceğim. Bir kere şunu {anlaşılmayan konuşma) Manavgat Belediyesi
{anlaşılmayan konuşma)b\x belediye. Manavgat Belediyesi her şeyi {anlaşılmayan konuşma) 
Manavgat Belediyesi {anlaşılmayan konuşma) Yapan bir belediye. Zor şartlar altında 
çalışmasına {anlaşılmayan konuşma) bir belediye Sayın Başkanım. Ben ilk göreve geldiğimde 
de Türkbeleni’ni istedim. 25, 30 trilyonluk {anlaşılmayan konuşma) proje bitirdim dönemin 
sonunda ve Manavgat Belediyesi’nin Türkbeleni’ne uygulayacağı proje, ağaç kesimi, ağaçlık 
var, orman arazine yapabileceğiniz yoğunluk belli bir yoğunluktur. Çok öyle fiziki yapılanma 
gerektirmeyen bir yerdir orası. Dolayısıyla 2- 2,5 trilyonluk bir projedir ve Manavgat 
Belediyesi her halükarda bu projenin üstesinden, örnekleri vardır, gelir.

BAŞKAN :Bizde yardım edersek beraber bitiririz.
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Üye Şükrü SÖZEN Yani onu öyle değerlendirmek, değerlendirmeniz
doğru değil. Aksine, aksine havzanız geniş, 630 kilometre havzanız var. Manavgat Belediyesi 
sizin yükünüzü hafifletmeye, her zaman ifade ettiği gibi, bir kere daha ifade edeyim, hazır 
Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Şükrü SÖZEN :Vereceğiniz her türlü oradaki yetki yasanın size

(anlaşılmayan konuşma) doğrultusunda, hepsine biz hazırız.
BAŞKAN :Mesele yok. Yani beraber de yaparız. Gücümüz

yetmediği yerde imkanınız çok, bize destek olursunuz. Yaparız.
Üye Şükrü SÖZEN :İlginç olan, Sayın Başkanım, ilginç olan,

yanılıyorsam düzeltin, hassas bakıyorsam da düzeltin. Manavgat’ın bugüne kadar taahhüt 
ettiği kitapçığına koyduğu proje alanlarına yönelik taleplerde bulunuluyor hep. Akıl almaz ya, 
ya büyük bir tesadüftür...

BAŞKAN :Ben açık konuşayım, sizin... Ben sizin yalnız
seçim kitabınızı görmedim hiç. Yani. Bir haberim yok yani.

Üye Şükrü SÖZEN :Bürokrat arkadaşlarımız muhtemelen görmüştür.
Dediğim gibi...

BAŞKAN :Evet. Yani burada yasayı doğru okursak sorun
kalmıyor.

Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Sayın Başkanım. Bilgilenmek adına soruyorum. 
5216’nm 7. maddesi Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin görev ve sorumluluklarını 
düzenleyen 7. maddesi ‘n’ bendi, bölge parklarına ilişkin atıfta bulunuyor. 30.000 metrekare 
ifadesi nerede var?

BAŞKAN :0  muhtemelen bir Danıştay içtihat’mda vardır.
Arkadaşlarımız bulur onu, size veririz. Yani, nasıl ki 14 metrelik kaldırım dahil caddeler 
Büyükşehir’e aittir diye bir Danıştay içtihadı var. Oradan neşet ediyor bu ...

Üye Şükrü SÖZEN :Ama meclis kararında ona uymadınız Başkanım.
Alınan meclis kararında caddelere dönersek, hem komisyon kararında hem de Meclis 
kararında bir metraj yok. Biz talep ettik, aldık dediniz ve hala üç ilçenin haricinde bu ikinci 
meclis hala gündem gelmiyor.

BAŞKAN :Şöyle, siz, bakın, hayır, onu, onu da, onu da
lütfen iyi ayırt edin. Eğer 14 metre kaldırım, kaldırım dahil, bütün yolları almaya kalksaydık, 
yasa bunu bize imkan tanıyor. Biz Manavgat Belediyesi’nde doğru düzgün bir tane cadde 
kalmazdı. Bizim... Olur mu öyle şey?

Üye Şükrü SÖZEN :Zaten kalmadı Başkanım. Zaten kalmadı Sayın
Başkanım.

BAŞKAN :Bakm, bizim, bizim arkadaşlarımızın yaptığı
çalışmada, 30 caddeydi Başkan. Yani eleştiriyorsunuz ama Sezar’m hakkını da Sezar’a teslim 
etmek lazım gerektiği yerde. Otuz, otuz met... Biz dedik ki; 14 metre olmasına rağmen 20, 30 
metrelik cadde, bulvarları biz alalım. Bu bir idari tasarruf. Yani kanun bize 14 metre kaldırım 
dahil yetkiyi vermiş. Bunları alalım demedik ve buna rağmen 20, 30 metre cadde, bulvarların 
içerisinde benim önüme gelen, alınması gerek cadde sayısı 30’du. Onu 6’ya, 8’e ben 
düşürdüm yani. Yani, biz illa ki gidelim, Manavgat’ı, işte bütün o caddelerin altına tekerlek 
koyup biz Antalya’ya getirmeyeceğiz. Biz oralara yatırım yapacağız şimdi. Biz oralarda 
Manavgat’a hizmet etmek için biz o caddeleri, o da yasal zorunluluktan, ben onu almazsam 
yarm Manavgat’ta Büyükşehir... İşte geçmişte. Muhittin Başkanım burada. Konyaaltı
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Belediyesine ait caddelerde de biz Büyükşehir Belediyesi olarak ve o dönem Kepez 
Belediyesi, aynı partidendik. 18 caddesini aldım ya da 20 küsur caddesini aldım Kepez 
Belediyesinin. Bunlar kanuni zorunluluk ve ben buradaki bakınız, idari tasarrufumu, Sayın 
Başkan, olabilecek en alt limitlerde kullanıyorum. Ama siz bize haksızlık ediyorsunuz. Bunu 
da bu vesileyle ifade edeyim.

Üye Şükrü SÖZEN :Ben sizi vaktiniz olsa da, bir gezdirme,
gezdirmek isterim, gezdirmek isterim Manavgat’taki aldığınız bütün caddeler hiçbir yatırımı 
gerektirmeyen caddelerdir Sayın Başkanım. Hiçbir yatırımı gerektirmiyor.

BAŞKAN :Daha da güzelleştirmek için söylüyorum bunu.
Daha da güzel şeyler yapacağız orada.

Üye Şükrü SÖZEN :İnşallah... Allah selamet versin Başkanım.
BAŞKAN rTeşekkür ediyorum. Arkadaşlar herhalde, bu

meseleleri aslında konuşmak da gerekiyor zaman zaman. Dolayısıyla bu konularda bir bizim 
yanlı tutum olmasını kimsenin düşünmesini bile istemem. Biz burada üzerimize düşen 
görevleri bütün fedakârlıkları yaparak yapıyoruz. Ama anlaşılabildiğimiz kadar. Yani biz 
hizmet etmek istiyoruz. Bu kadar açık söyleyeyim. Ben Finike Belediyesi’nden de cadde 
aldım. Burada mı Finike Belediye Başkanımız? Finike Belediye Başkanı bana dedi ki hepsini 
al. Samimiyetle söylüyorum hepsini al...

Üye Şükrü SÖZEN :Bir şey soracağım. Bütün samimiyetinize
inanarak, bütün samimiyetinize güvenerek Sayın Başkanım. Samimiyetinize güvenerek, 
Finike Belediye Başkanım, kendisi de buradadır, acaba kendisinden hangi caddelerin 
alınacağını Meclis öncesi biliyor muydu? Konuştuğunuzu ifade ediyorsunuz. Ben size geldim 
bana biraz detay açtırtmaym. Size iki kere yalvardım burada. Oturalım beraber konuşalım, bu 
caddelerde biz de bilgi sahibi olalım hangi caddelerimiz diye ifade ettim. Meclise girdik. 
Olmadığınız mecliste, ben komisyon kararında, hangi caddelerimin alındığını burada gördüm. 
Bu doğru yöntem midir?

BAŞKAN :Şimdi, ayrı bir konu. Orada bir... Ayrı bir
konu...

Üye Şükrü SÖZEN :Ayrı bir konu değil ama, belli konuyu ayrı bir
konu diyorsunuz. Soyutluyorsunuz Başkanım. Ayıp değil mi? Bu bir samimiyet gerektiren bir 
süreçtir.

BAŞKAN :Hayır, o gün benim de burada olamam... Şimdi
bakın, o gün benimde burada, orada olmamam, burada olmamam maalesef önemli bir toplantı 
için Antalya dışındaydım belki bu iletişimsizliği sağlamıştır. Ama bakın... Burada bakın, 
açıldığı için söylüyorum.

Üye Şükrü SÖZEN :Başkanım gitmeden önce istemiştim sizden.
BAŞKAN :Bir, Finike Belediye Başkanı bana niye bütün

caddeleri al diyor? Ben ona işte şu caddeleri alayım mı, almayayım mı diye sorduğum için 
değil. Alabildiğiniz kadar bütün caddeleri alm diyor. Niye? Yükten kurtuluyor. Ben 
geçtiğimiz dönemde, Sayın Süleyman EVCİLMEN o zaman beni eleştirdi bakınız. Sen ilan -  
reklâm gelirleri için benim en güzel caddelerimi alıyorsun diye, ilan -  reklâm gelirleri 
çıktıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne o caddelerin bakım, peyzaj, temizlik masrafı senede 
8 trilyondu. 8 milyondu. Öyle bir yükten kurtardık.
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Bugün Manavgat’ta aldığımız 6 veya 8, kaç cadde? 6 mı, 8 mi? Kaç cadde? 6 veya 8 
cadde. 8 cadde. 8 cadde diyor arkadaşlar. Ben 8 biliyorum. Neyse... Aldığımız caddelerdeki 
ilan -  reklâm gelirleri bizim o caddelere harcayacağımız bakım, temizlik, onarım vesaire 
masraflarının yarısını karşılamıyor, biz bunun hesabını yaptık.

Üye Şükrü SÖZEN :Başkanım, yükü atın üzerinizden, verin bize.
Protokolle verin bize. Biz masraf edelim.

BAŞKAN :Benim bakınız, şunu, şunu ifade etmeye
çalışıyorum. Bizim burada kanuni mecburiyetten kaynaklanan bir takım tasarruflarda 
bulunmamız zarureti var ve biz bunu en asgari düzeyde kullanıyoruz ve ilan -  reklâm gelirleri
o yollara yapacağımız, o cadde, bulvarlara yapacağımız maliyetin, çok açık konuşayım 
yarısını karşılamıyor. Yarısını karşılamıyor. Bu kadar net. Biz yük alıyoruz üstümüze yük. 
Bunu neden alıyoruz, Manavgat’ı daha güzelleştirmek için alıyoruz. Seve seve de alıyoruz 
ama bunun bir siyasi polemik yapılmasını açıkçası anlamakta ben zorlanıyorum. Ben niye 
anlamakta zorlanıyorum, benim kusurumdur belki. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Ama 
samimiyetle söylüyorum ki anlamakta zorlanıyorum. Dolayısıyla şimdi bugün birkaç gazetede 
haber çıkmış; Büyükşehir ilan -  reklâm gelirleri ile ilgili esnafa darbe. Ya daha bir tane fatura 
çıkartmadık, ne zaman darbe oldu bu? Bir tane fatura çıkmadı daha Manavgat’ta devir 
aldığımız caddelere. Ne zaman darbe oldu? Ne darbesi? İnsan biraz doğru konuşur ya. Biraz 
dürüst olur. Bunu yazanlara söylüyorum. Sizinle alakası yok. Bunu o yazanlara söylüyorum.

Üye Şükrü SÖZEN :Kimden bahsediyorsunuz? Aman. Düzeltelim.
Aman.

BAŞKAN :Anlatabildim mi? Esnafa darbe, Büyükşehir ilan
-  reklam... Ya biz orada bir tespit yapıyoruz. Tespiti yapmamızın nedeni de ne kadar bir yük 
alacağız onu görelim diye. Yani orada bir tespit çalışmasını dahi, daha ölçüm yapıyor 
arkadaşlar, bir tane tahakkuk çıkmamış, ödeme emri çıkmamış, fatura çıkmamış. Esnafa 
darbe. Ya biz esnaf zenginleşsin diye yapıyoruz. Bu kadar olaylar nasıl çarpıtılabilir yani. 
Samimiyetle ifade ediyorum anlamakta zorlanıyorum. Oradaki gelirler bizim masrafımızın 
yarısını karşılamıyor ama biz seve seve yapacağız, seve seve yapıyoruz. Ama bunları sanki... 
Ayrıca ben Antalya Büyükşehir Belediyesiyim ya. Ben farklı bir ilin Belediye Başkanı filan 
değilim. Yani ben Antalya Belediye Başkanı olarak 19 ilçeye hizmet sözü vererek geldim bu 
göreve. Hizmet etmek için alıyorum bu caddeleri. Yani gidip de, böyle yurtdışmdan filan 
falan başka bir ülke filan almıyor bu caddeleri ya.

Üye Şükrü SÖZEN :Sayın Başkanım. Manavgat’ı bildiğinizi...
BAŞKAN :Altına tekerlek takıp Antalya’ya da

getirmeyeceğiz bu caddeleri. Manavgat’ta kalacak ve biz buraları güzelleştireceğiz...
Üye Şükrü SÖZEN :Manavgat’ı bildiğinizi iddia ediyorum,

bildiğinizi iddia ediyorum. Bakın, bildiğinizi iddia ediyorum ama bir farklı şekilde 
yorumluyorsunuz. Manavgat’ta yatırım gereken hiçbir caddeyi almadınız Başkanım.

BAŞKAN :Peki. Başkanım, Başkanım. Peki, o zaman biz o
caddeleri yakında güzelleştirmeye başlayacağız.

Üye Şükrü SÖZEN :İnşallah, inşallah...
BAŞKAN :0  zamanda, o zaman da yatırım gerekmeyen o

caddelerde neler yapılabileceğini ManavgatlIlar da görecek, siz de göreceksiniz, bende 
göreceğim. Bu kadar basit.

Üye Şükrü SÖZEN :Sayenizde Haşan Başkan’m söylediği gibi bende
Belediyeciliği öğreneyim o zaman. Bekleyip öğreneyim. Teşekkür ederim.
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BAŞKAN :Estağfurullah, estağfurullah. Başkanımız hizmet
etti, bize teşekkür ettik ona. Tamam, peki. Evet? Kaçıncı maddede kalmıştık.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :11 efendim.
BAŞKAN : 11. madde, Gruplar görüşlerini söylemişti.

Komisyon Raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon, evet, uygundur. 12, 13, 14 beraber. 

Okunmuş saydık.
BAŞKAN :Evet. 11. madde kabul edilmiştir. 12, 13, 14.

maddelerin toplu oylanması konusunda bir öneri var. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? 
Bitirelim oylamayı. Kabul edilmiştir oybirliği ile.

(12, 13, 14. maddelerin toplu oylanması oylamaya katliamların oy birliğiyle kabul 
edilmiş olup Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN :12, 13, 14. maddelerin Komisyon... Maddelerle
ilgili değil, değil mi Başkanım söz alacağı konu? Maddelerle mi ilgili? Tamam. Oylayalım o 
zaman ondan sonra Sayın Başkanım. 12, 13, 14’ün Komisyon Raporlarının okunmuş olarak 
kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir... 
Yansıtalım. Arkadaşlar yansıtmayı unutmayın da. Gerçi oybirliği ile kabul edilmiştir.

(12, 13, 14. Maddelerin Komisyon Raporlarının okunmuş olarak kabulü hususu 
oylamaya katılanlarm oy birliğiyle kabul edilmiş olup Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul 
oyu, MHP 13 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 12. MADDESİ 
KARAR NO:84

ÖZÜ: 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 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) 
bendi ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 
30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale 
edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususu 
oylamaya katılanlarm oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 43 Kabul, CHP: 11 Kabul, MHP: 7 Kabul oyu ile 
toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
oylama tablosu)
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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 
Belediye Encümene yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 
teklif yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 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 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca 
çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp 
işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun uygun olduğu 
görüşüyle,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ 
KARAR NO:85

ÖZÜ: 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 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı 
maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) 
yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale 
edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususu 
oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. 
(AK Parti: 43 Kabul, CHP: 11 Kabul, MHP: 7 Kabul 
oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

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
Belediye Encümene yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 
teklif yazısı.
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 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 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı 
maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi 
hususunun uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:86

ÖZÜ: 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 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı 
maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) 
yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale 
edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususu 
oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. 
(AK Parti: 43 Kabul, CHP: 11 Kabul, MHP: 7 Kabul 
oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
rapor, 1 adet oylama tablosu)

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 uyarınca 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale edilebilmesi için 
Belediye Encümene yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 
teklif yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 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 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca 
çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp 
işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun uygun olduğu 
görüşüyle,
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Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN : 12, 13 ve 14. maddeleri Komisyon Raporları
doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?

Üye Adem Murat YÜCEL :Saym Başkanım, söz verdiğiniz için teşekkür
ederim. Bu geriye dönüşüm, geri dönüşüm ile ilgili Alanya Belediyesinin benden önceki 
Belediye Başkanımız bir ihale yapmıştı. Eğer o ihaleyi bir gözden geçirirseniz sevinirim 
çünkü gerçekten çok düzgün ve bölgemize hizmet verebilecek bir ihale. Bir de bu...

BAŞKAN :Hemen cevap vereyim mi Sayın Başkanım.
Üye Adem Murat YÜCEL :Tabi.
BAŞKAN :Hemen. Bizde farkındayız. Gerçekten fevkalade

başarılı yapılmış bir çalışma ve ihale. Ancak, Büyükşehir, 6360 sayılı Büyükşehir yasası 
çıktıktan sonra bununla ilgili ihaleyi yapmış Alanya Belediyemiz. Sayın Haşan 
SİPAHİOĞLU. O dönemde Büyükşehir Belediyesi iznine tabii kanun çıktığı için o tip 
ihalelerin yapılması hususu. Sayın Mustafa AKAYDIN, o dönemde izin vermemiş Alanya 
Belediyesine o ihaleyi yapması için ve izin vermediğinden dolayı o ihale aslında bizde 
önümüzde hukuki bir sorun olmasaydı kullanabileceğimiz, faydalı bir Alanya için çalışmaydı. 
Ama Büyükşehir o izni vermediği için o ihalenin hükmü kalmamış oluyor. Dolayısıyla biz 
şimdi orada yeniden bir çalışma başlatmak durumunda kaldık ve başlattık. En kısa zamanda 
İnşallah Alanya’ya ya bir atık çevrim tesisi kazandıracağız.

Üye Adem Murat YÜCEL :Bununla birlikte biliyorsunuz ki ben yaklaşık 3
aydan bu yana Alanya’mızın batı bölgesindeki çöp sorunuyla uğraşıyorum. Buradaki olan çöp 
vahşi depolama yerimiz diyeyim. Yaklaşık bir 15-20 yıldır aynı yer kullanılıyordu. Ama tam
6 ayı doldurduk. 6 aydan bir gün sonra çöp depolama, vahşi depolama tesisimiz kapatıldı. 
Ormanla ilgili. Ama şu andaki düşünülen.

BAŞKAN :Bedrullah Bey burada mı? Sizden o konuyla
ilgili... evet.

Üye Adem Murat YÜCEL :Şu anda ki düşünülen yer Alanya’mıza kuzeyde
Yumrutepesi dediğimiz bir yer. Buraya bizim transfer noktalarımız bile oluşturulsa ne 
dorseler ne de tırların çıkabileceği bir yer değil. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Benim 
çöpten elde ettiğim hepsini tahakkuk ettirebilerek bile, hesaplayarak, tek tek toplasam, 2 
milyonu geçmiyor. Sadece sadece 13 ’le 14 milyon bir maliyet var.

BAŞKAN :Evet.
Üye Adem Murat YÜCEL :Ve bu maliyetle batı bölgesinde 60 kilometre yer

getireceğim, bunun gelen aracı gönderiyoruz. Batı bölgesinden Yumrutepesi’ne gidiş saati 3 
saat, 3 saatte dönüş 6 saat. Zaten bir işçinin çalışma saati 8 saat. Yani bu derecede 
zorlanıyoruz ve maliyette şu anda yaz maliyeti ile kış maliyeti hemen hemen aynı şimdi 
aklıma geldi.

BAŞKAN :Başkanım orada, o geçmişte dökülen yere
dökülememesiyle ilgili bir hukuki sorun var. Ben de iyi tetkik ettim o konuyu. Daha önce de 
bana inceletmiştiniz. Şey, ifade etmiştiniz. Bedrullah Bey o konuyla ilgili bir bilgi var ise 
paylaşalım Başkanla yoksa temin ettikten... Efendim? Mikrofona.
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Gen.Sek.Yrd. B.ERÇİN :Şu anda Alanya Belediyemiz tarafından daha
önce izni alman ve çöp düzenli depolama sahası olarak kullanılan alan yasal bir alandır. Oraya 
dökülmesi gerekir. Şu anda Türkler beldesinden eski Türkler Belediyesinin izin almış olduğu 
yerde henüz izni yoktur. İzinsiz bir sahadır. Biz orayla ilgili de gerekli izinleri yapmak üzere 
Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi yaptık. İzinsiz bir 
saha olduğu için Orman Bölge Müdürlüğümüz buraya izin vermiyor.

BAŞKAN Yani öyle bir hukuki sorun var. Geçmişte
döktüğünüz yerin tahsisi veya izni yok olduğu için bu alan izinli. Oraya dökülmesi zarureti 
Orman’ın tasarrufuyla ortaya çıktı. Ama bizde size yardımcı olmak için orada gereken 
girişimlerde bulunduk hatta yarın Ankara’ya bunlarla ilgili bizzat takip etmek üzere ben de 
dahil arkadaşlarımla gideceğiz.

Üye Adem Murat YÜCEL :Bir yardımcı olursanız çok minnettar oluruz.
BAŞKAN : Çalışıyoruz.
Üye Adem Murat YÜCEL :Ama bertaraf tesisinin yapılacağı yerle ilgili

genel olarak bir...
BAŞKAN rBertaraf tesisi o Başkammın söylediği

kamyonların çıkmayacağı yerde mi düşünülüyoruz yoksa...
Gen.Sek.Yrd. B.ERÇİN :Hayır. Alanya Türkler’de daha önce ihalesi

yapılan alan, ihale iptal edildi. Tabi burası bir başka ihaleye konu edildi...
BAŞKAN :0  alanda mı yapılacak?
Üye Adem Murat YÜCEL :Bakm, Yumrutepesi. Eski yapılan yer

Yumrutepesi. Şimdi ki, yeni yapacağınız yer Türkler. Doğru mudur? Tamam.
Gen.Sek.Yrd. B.ERÇİN :Doğru. Doğru, doğru.
BAŞKAN :Yani Başkanım o başarılı dediğiniz ihalenin

yapıldığı yerde yapacağız.
Üye Adem Murat YÜCEL :Orası Yumrutepesi. Yanılıyor.
BAŞKAN :0  zaman nasıl başarılı? Yer kötüyse filan? Ona

da nasıl başarılı diyoruz? Onda da problem varmış.
Üye Adem Murat YÜCEL :Şimdi merkez olarak orası.
Gen.Sek.Yrd. B.ERÇİN :Şimdi, önceki ihale yapılan yerde, firma ismi

zikretmek istemiyorum ama Türklerdeki yerdi. İptal edilen yer de Türkler’deki yerdi.
Üye Adem Murat YÜCEL Yumrutepesi.
BAŞKAN Y ok Türkler dedi. Alanya Belediyesi’nin daha

önce ihale ettiği...
Gen.Sek.Yrd. B.ERÇİN :Alanya Türklerde... Alanya Belediyesi Türkler’e

dökmüyordu. Alanya Belediyesi kendi düzenli depolama sahasına döküyordu. Şu anda da biz 
yine Alanya’daki düzenli depolama sahasının kullanılmasını istiyoruz. O eskiden...

BAŞKAN :Başkanım biz çalışalım bu konuyu.
Üye Adem Murat YÜCEL :Orası da şu anda tam doldu. Bir ay sonra iki ay

sonra Sayın Başkanım çöp dökecek yerimiz yok.
BAŞKAN :Birlikte biz çalışalım bu konuyu.
Üye Adem Murat YÜCEL :Tamam, tamam.
BAŞKAN :Yani, kamyonun çıkmayacağı yere de tesis

yapmanın bir anlamı yok. Yani bir bakalım ona İnşallah. Tamam, sağolun.
Üye Adem Murat YÜCEL :Ben teşekkür ederim, sağolun.
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BAŞKAN :Evet. 12, 13, 14’ü oylayıp kabul etmiştik. 15.
madde.

Yazı îşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :15. madde efendim.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ 
KARAR NO:87

EXP02016

ÖZÜ: Kepez ilçesi, Kepez ve Santral mahalleleri sınırları içerisinde bulunan
24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararma istinaden 25.12.2014 tarihli 
ve 29216 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 132.7 ha’lık alanda 
gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.12.2014 
tarihli ve 10421 sayılı yazısı ile 29.12.2014 tarihli ve 10407 sayılı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Olur’u 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) 23/6/1965 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 
yetkilerden (c) bendinde belirtilen “Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana 
ilişkin her tür harita, imar planı” hususları için İLBANK’a, (c) bendine belirtilen “tasarım 
projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması” hususu 
ile 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 YETKİ 
VERİLMESİ hususu oylamaya katılanlarm oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 41 
Kabul, CHP: 2 Ret, 2 Çekimser, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
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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
25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiş 
olup, İLBANK’a ve ANTEPE -  İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye yetki devirlerinin yapılması, 
işbirliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanma yetki verilmesi ile ilgili Kent 
Estetiği Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2015 tarihli raporunda;
Kepez İlçesi, Kepez ve Santral mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 

tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararma istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 
sayılı resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 132.7 ha’lık alanda 
gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.12.2014 
tarihli ve 10421 sayılı yazısı ile 29.12.2014 tarihli ve 10407 sayılı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Olur’u 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) 23/6/1965 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 yetkilerden (c) bendinde belirtilen “Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli 
alana ilişkin her tür harita, imar planı” hususları için İLBANK’a, (c) bendine belirtilen 
“tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması” 
hususu ile 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 hususu komisyonumuzun uygun görüşüyle,

Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Sami ALTUN, Ahmet YAŞAR 
toplantıya katılmadı, Süleyman ACAR’ın “Bakanlar Kurulu kararının gerekçesi (Afet Risk 
Raporu)” şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Kısa bir bilgilendirme
isterseniz öncelikle yapayım. Değerli arkadaşlar bu hepimizin çok yakından bildiği hemen 
arkamızdaki Kepezaltı Santral Bölgesiyle ilgili bir kentsel dönüşüm projesini ilgilendiren bir 
madde. Çok uzun zamandır geceli gündüzlü çalışıyoruz 8 aydır ve Bakanlar Kurulu’ndan 
riskli alan ilan edilmesi hususundaki kararımız çıktı. Hatta bunu da büyük bir memnuniyetle 
söyleyeyim Bakanlar Kurulumuza ve Başbakan’ımıza ve Başbakan Müsteşarımıza bu 
vesileyle teşekkürü bir borç biliyorum. Bakanlar Kurulundan riskli alan ilan edilenler 
içerisinde en kısa zamanda kararı çıkan bir, tabi bizde çok yakından takip ettiğimiz için, 
durum söz konusu oldu. Evet, bu kadar kısa sürede riskli alan ilanı bugüne kadar rekor 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bundan zannediyorum hepiniz mutlu olmuşsunuzdur. 
Bakanlar Kurulundan bu karar çıktıktan sonra Şehircilik Bakanlığı da Büyükşehir 
Belediyemize resmi yazıyla yetkiyi devretti. Bu çalışma iki koldan yürüyor; birisi Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, birisi de Çevre Şehircilik Bakanlığı. Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi, ANTEPE, sorumlu ve yetkili kılınmak 
durumunda. Bunu bütün İstanbul’da, diğer şehirlerde yapılan kentsel dönüşüm 
uygulamalarında hep benzeri uygulamalar var. Mesela İzmir’de CHP’li Büyükşehir 
Belediyesi de benzer uygulamalarla gerçekleştiriyor.

Bir şirketini yetkilendiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da İlbank’ı, İller Bankası’m 
yetkilendiriyor. Biz de zaten bir ön protokolü İller Bankasıyla 3-4 ay önce, yani baya bir süre 
önce imzalamıştık. Aramızda bir protokolle yapmıştık. Dolayısıyla İller Bankası’nın garantisi 
altında, yani devletin garantisi altında bu projeyi Antalya’ya kazandıracağız. Tabi bu yetki 
Şehircilik Bakanlığından yeni geldiği için bizim de şirketimize yetki verilmesi hususu hemen 
çok hızlı bir şekilde Meclisimize aktardığımız konulardan bir tanesi. Bu Kepezaltı- Santral 
çok açık söyleyeyim, az önce dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi olan, şehirlerin 
tanıtıldığı fuarlarından bir tanesi olan MİPİM’de Fransa’da, Cannes’da bizim adeta bir gurur 
projemiz olarak takdim edeceğimiz bir proje ve bugünkü görünümünden çok farklı bambaşka 
bir hale dönüşüyor orası. Antalya’nın en güzide mekânlarından birisi olacak ve hakikaten o 
bölgenin halkına çok önemli bir müjdeyi de bu vesileyle iletmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu az 
öncede ifade ettiğim yetki zaten ilgili kanunun içerisinde de bulunan bir husus. 6306 sayılı 
afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkmdaki kanunun 8. -kaçıncı maddesi, gözler 
de görmüyor ki- 8. maddesinin 2. fıkrasında 4700... Anlatıyor uzun uzun. İmar uygulaması 
işlemleri, işte az önce sayılan uygulamalar 4734 sayılı kanun kapsamındaki idareler ile 
akdedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayılı kanuna tabii olmaksızın hizmet 
uygulamaları, yani hizmet uygulamalarından kasıt şirketler, İlbank gibi kurumlar tarafından 
suretiyle de gerçekleştirilebilir diyor. Bu da geçici 15. maddede yer almış bir hüküm. Bunların 
hepsi dediğim gibi daha önce yapılan uygulamaları da çok ince eleyerek sık dokuyarak tetkik 
etmek suretiyle Meclisimiz takdirine sunduğumuz hususlar. Çok hızlı bir şekilde sizlerin de 
destekleriyle Kepezaltı -  Santral’i, Antalya kanatlanacak diye benim bir sloganım vardı 
seçimde, hep birlikte kanatlandıralım Kepezaltı -  Santral’i hep birlikte inşallah. Sizlerinde 
destekleriyle uçuralım diye düşünüyoruz. Buyurun Süleyman Bey. İstiyorsanız, buyurun, önce 
size Komisyon Üyesi olarak söz vereyim.

Üye Süleyman ACAR :Saym Başkanım, bu konu 24.12... zannedersem
Resmi Gazete’de yayınlandığında biz seçim bölgesi olmamız münasebetiyle de korkunç 
derecede telefonlar aldık.
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BAŞKAN :Evet.
Üye Süleyman ACAR : Şimdi en büyük buradaki merak edilen konu;

daha önce biliyorsunuz, daha önceki Belediye Başkanı burada bir referandum yapmıştı,
buradaki insanlara taaddütler vermişti ve siz de geldiniz burayla alakalı projelerinizi seçim
vaadi olarak da, tapu dağıtılacak, işte herkes hakkını alacak diye de...

BAŞKAN :Fazlasım, fazlasını... İki katını alacak. Öyle
olacak.

Üye Süleyman ACAR : Şimdi İnşallah öyle olur. Çünkü uzun yıllardır
buradaki insanlar gerçekten hak mahrumiyetine uğramışlar ve mağdur dürümdalar. Sadece 
bize gelen telefonlarda...

BAŞKAN :Yani değeri itibariyle iki katını alacak
söyleyeyim yani. Evet.

Üye Süleyman ACAR :Şimdi ben sadece şunu söylemek istiyorum.
Burada şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha önce bu işin içerisinde değildi. Yani sizin 
proje...

BAŞKAN :Yok baştan beri onlarla gittik.
Üye Süleyman :Siz gittiniz. Baştan beri gittiniz ama benim 1.

sorum şu: bilgi amaçlı.
BAŞKAN :Tabi tabi, buyurun.
Üye Süleyman :Bakanlar Kurulu Afet , Risk Raporuyla alakalı

burası kentsel dönüşüm yapabilmek için mi bu raporu almak zorunda? Birincisi bu. 2.si de: 
şimdi insanlarımızda şöyle bir endişe var. Biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
telaffuzu başladıktan sonra ve Resmi Gazete’de bu yayınlandıktan sonra özellikle kentsel 
dönüşüm yapılır ve buraya herkesin endişesi TOKİ gelir diye bir endişesi var. Herkes 
elimizden bu yerleri alacak mı diye bir endişesi var ve bununla alakalı da gerçekten bir 
kavram kargaşası yaşanıyor mahallelerde. Çok hususi telefonlar alıyoruz. İnsanlar siyasi rant 

. için mi bunları söylüyor diyerekten de ben bu konunun daha detaylı bir şekilde oradaki 
insanları rahatlatmak adına yapılacak projeyle alakalı da kısa bir bilgi verilmesi taraftarıyım. 
Çünkü çok da önemli bir konu. Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Tabi, şöyle söyleyeyim. Kanunun adı zaten şu:
6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkmdaki kanun. Yani kanunun adı 
bu. 63 06’dan istifade ediyoruz burada. Dolayısıyla afet riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi hükmüne dayalı olarak bir çalışma yürüttüğümüz için Çevre Şehircilik 
Bakanlığı bunun ayrılmaz parçası. Bu alanları Çevre Şehircilik Bakanlığı bizim teklifimizi 
onaylıyor ve onayladıktan sonra Bakanlar Kurulu’na sevk eden ilgili kurum Çevre Şehircilik 
Bakanlığı. Dolayısıyla Bakanlığın olmaması ihtimali yok. TOKİ’ye yönelik burada bir 
düşüncemiz söz konusu değil. Ben bunu defalarca söyledim. Buraya TOKİ’yi getirip, burada 
bir çalışma yapılmasına yönelik hiçbir düşüncemiz söz konusu değil. Zaten o yüzden 
ANTEPE’ye bugün yetki alınması hususu tamamen Belediyenin iradesi, kontrolü, denetimi 
altında olması içindir. Üçüncü husus da şu: vatandaşlarımız hiçbir şekilde tereddüt etmesinler. 
Ben bu arazideki, bu alandaki vatandaşlarımızı topladım, kendileriyle konuştum. 
Düşüncelerimizi paylaştım. Grup Başkanımız, Grup sözcümüz Sayın Bahattin BAYRAKTAR 
da o mahallenin bir sakinidir. Yani %100 neredeyse bir mutabakatla bizim bu yola çıkmamızı, 
daha ben bu yola ilk çıkıyorken topladım. Bu yola çıkmamızı vatandaşlar bizden talep ettiler. 
Ancak, zaten yasa gereği 2/3 muvaffakat gereği var. Yani oradaki vatandaşlar, 2/3’si bize 
muvaffakat vermezse biz zaten orada bir şey yapamayız. Onun için biz vatandaşlarla şimdi
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tabi tanıtım ofislerimiz başladı orada çalışmaya. Onların sayısını da arttırabiliriz ileride 
ihtiyaç halinde. Teker teker, metrekare hesabına kadar kime ne istiyorsa sorusunun cevabını 
vereceğiz. Onları ikna bizim birinci önceliğimiz. Onları ikna etmiyorsak zaten orada bir proje 
uygulamaya da gerek yok. Ben çünkü bunu hep söylüyorum işte, raylı sistem, kentsel 
dönüşüm gibi hususlarda biz vatandaşlarımıza soracağız diye seçimlerden önce söylemiştik. 
Yap derlerse başımızın üstüne. Yapma diyorlarsa da gideriz başka projelerle uğraşırız, illa o 
projeyi yapacağız diye bir ısrarımız filan da söz konusu değil. İşte Expo raylı sistem hattında 
da gittik halka sorduk. Fevkalade başarılı bir referandum oldu. 8500’e yakın vatandaşımız 
gitti, aynı bir seçim kurulu disiplini içerisinde oy kullandı. 98.42 yap dedi bize. Yapıyoruz. 
Dolayısıyla burada zaten bir yasal mecburiyetten kaynaklanan bir muvaffakat alınması 
zarureti var. Onu zaten sağlayacağız.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet. Bir...
BAŞKAN :İsterseniz gruplan ben komisyon üyesi için söz

verdim. Siz komisyonda değilsiniz değil mi? Hak geçmesin.
Üye Bahattin BAYRAKTAR Y ok değilim Başkanım.
BAŞKAN :Peki, buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR : Sayın Başkanım, çok değerli Meclis Üyesi

arkadaşlar burayla ilgili biraz ben de bir şeyler söylemek istiyorum.
Kepezaltı -  Santral Kepez ilçesinin aslında kurucu mahallelerinden olan bir yer. Yani 
Erenköy ve Kepez, Kepez ilçenin kuruluşundaki şekillenmesinde temel taşları olan bölgemiz. 
Yıllardır Kepezaltı-Santral tapu beklemiştir, yıllardır burada bir çözüm noktasında bir beklenti 
oluşmuştur. Sayın Başkanınım bir önceki dönemde işte burayla ilgili bir yapmış olduğu bir 
çalışma vardı. O zamanda çok hayırlı bir adım atmıştı, emsal yükseltmek kaydıyla tapuların 
verilmesi yönünde bir çalışması vardı. O zaman yine buna benzer söylemlerle TOKİ 
yapılacak noktasında ifadeler kullanmak suretiyle oradaki vatandaşlarımızın maalesef 
reaksiyonu sağlanmıştı ve süreç yetmedi tapuyu verememiştik. Daha sonra Sayın 
AKAYDIN’m başkanlığında burada tapular verilecekti. Ama 5 yıl boyunca yapmış oldukları 
çalışmanın neticesinde biraz önce Sayın Başkanmda ifade ettiği gibi benim babamın da orada 
yeri vardı. Orada vermiş oldukları, yani verecek oldukları tapuyu analiz ettiğimiz zaman 
arkadaşlar, anlaşılması adına söylüyorum bunu, biz orada bir daire alabilmemiz için kat 
karşılığı verdiğimiz zaman bir 25.000 lira bir tapu parası vermemiz gerekiyordu. Üstüne bir 
daireyi tamamlamak için 30.000 lira da para ödememiz gerekiyordu ki bir daire alabilelim. O 
projede o daire 110 ya da en fazla 120.000 lira yapabilecek bir daireydi. Şimdi, şu anda Sayın 
Başkanımızm burada çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Bakanlar Kurulu’ndan bu 
kadar hızlı geçmesi gerçekten hem Antalya için hem Kepezaltı -  Santral için müthiş bir 
avantaj olduğunu düşünüyorum.

Bu projeyle aynı yerdeki daire arkadaşlar bir kuruş para vermeden dönüşüm sayesinde 
yapılıp teslim edilinceye kadar kira bedeli alınacak ve taşınma masrafı ödenecek, orada ortaya 
çıkacak olan dairede en az, en kötü şartlarda 250, 350.000 lira civarında bir daire elde edilmiş 
olunacak. Sayın Başkanım 2 katı dedi ama ben maddi olarak bunun neredeyse 3 katı bir 
kazanım orada vatandaşa sağlamış olacak. Ben bundan dolayı hem şahsım hem Grubum hem 
de Kepezaltı -  Santral mahalle sakinleri olarak, hem şahsınıza hem de bütün Meclis 
Üyelerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir konuya vesile oldukları için ve en önemlisi 
Antalya’da Kepezaltı -  Santral mahallesindeki proje sadece Kepez’in değil Antalya’nın da 
dönüşümünde lokomotif olacağına inanıyorum ve Antalya için müthiş bir proje olacağını, 
prestij bir proje olacağını şimdiden ifade ediyorum.



t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI EXP02016

(12.01.2015)

\ ° v /

ANTALYA

Bütün bu çalışmalarda emeği geçen, bütün bürokrat arkadaşlarımıza ve şahsınıza 
teşekkür ediyoruz. Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum, sağolun. Buyurunuz.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Saym Başkan, sayın Meclis Üyeleri bu konudaki

grup görüşümüzü Mustafa Reşat OKTAY arkadaşımız anlatacaktır. Sayın Başkanım. Ayrıca 
kendi şahsıma da sonra söz isteyeceğim Başkanım.

BAŞKAN :Buyurun Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi

arkadaşlarım Grup görüşümüz açık, grup görüşümüzü açıklamak üzere çok önem verdiğim bir 
konu olduğu sebebiyle, Grubumun da iznini alarak bu görüşleri ortaya koyma noktasında söz 
almış bulunuyorum. Meclisi saygıyla selamlıyorum. Antalya Belediyesi, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi belki en tarihi kararlarından bir tanesini alıyor şu anda. Antalya kenti yıllar 
itibariyle plansız, projesiz göç alan, birçok bölgesi deprem yönetmeliğinden önce oluşmuş, 
ciddi anlamda önümüzdeki günlerde de sıkıntılı bir süreç yaşayacak bir durum gösteriyor. 
Sadece Kepezaltı ve Santral Mahalleleri değil Antalya kentinin bugün merkezdeki pek çok 
semti ortalama betonarme ömrünü tamamlamış yapı stoklarıyla doludur. Antalya kentinde 
merkezde özellikle atık sorununun yıllarca zerzemin adını vermiş olduğumuz fosseptikler 
yoluyla da ortadan kaldırılmaya çalışılmış olması da mevcut yapıların temellerinin pek 
çoğunun kolonlarının zerzemin çukurları içerisinde bulunması sebebiyle maalesef özellikle 
Bahçelievler, Yüzüncü yıl, Deniz mahallesi gibi Antalya’nın ilk yapı stoklarının olduğu 
bölgeler maalesef ekonomik ömrünü doldurmuş bulunuyor.

Doğal olarak bunların afet anlamında, Allah hiçbirimizin başına böyle bir afeti 
vermesin, ülkemiz iki üç kere iki üç noktada çok ciddi bu konuda afet yaşadı. Kocaeli’ni 
hepimiz hatırlıyoruz. Doğal olarak Antalya da jeolojik anlamda deprem yönünden en riskli, 
haritada en riskli alanlar arasında artık yer alıyor. Doğal olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, takdire değer çalışmalar var ki, 
bugün Kocaeli yeniden yaratılmış bir şehirdir. Antalya Kentimizin de artık bölgesel anlamda 
kentsel yenileşmeye, yenilenmeye ihtiyacımn olduğu apaçık ortadadır. Bu bir numune 
olacaktır, bir örnek olacaktır ama sonuç itibariyle Antalya’nın tamamının bence Bakanlar 
Kurulu kararıyla İstanbul’da, Ankara’da olduğu gibi artık kent anlamında, kent bütününde, 
kentsel yenileme, afet anlamında yenileme bölgesi olarak ilan edilmesini çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu bunun belki anahtarı olacaktır. İlk, ilk etapta. Dolayısıyla 
Kepezaltı ve Santral mahallelerimiz 1318 bin metrekarelik bir alanda da kurulu, yaklaşık 
olarak 17.700 civarında vatandaşımızın yaşadığı 6000 küsur seçmeni olan, hepimizin çok 
saygı duyduğu hemşerilerimizin oturduğu, akrabalarımızın da oturduğu, yıllardır oturduğu bir 
bölgedir. Antalya’da DOKUMA A.Ş.’nin, Pil Fabrikası’nm, Ferrokrom Fabrikası’nın 1960’lı 
yıllarda kurulmasıyla buraya işçi göçü nedeniyle bölgemizde maalesef devletimizin, 
belediyemizin bu insanlara imarlı arsa sunamaması sebebiyle gecekondulaşmanın olduğu da 
bir gerçektir. Bu insanlarımız her gün evlerinde akşam yemeğini yedikten sonra önlerinde 
yerel televizyonu seyrederken, mutlaka hepsi yerel televizyon seyreder arkadaşlarım, bu 
evlerin en büyük özellikleri yerel televizyonların her gün seyredilmiş, seyredilir evler 
olmasıdır. Beklentileri şudur; ne olacağız? Akıbetimiz ne olacak? Her gün tapuyla otururlar, 
tapuyla kalkarlar. Onların güncel hayatları bunlar üzerine kuruludur. Bununla ilgili geçmiş 
Belediye Başkanlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haşan SUBAŞI’ndan 
başlamak üzere.



T S-İ.L. "̂o#° \
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

I  o \ Ö /  O  ‘

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Ex p 0201G

(12.01.2015) ANTALVA

Sorunun çözümü noktasında 1993 yılında, buranın Vakıflar İdaresinden 
kamulaştırılması işlemi Haşan Bey döneminde yapılmıştır. Haşan SUBAŞI Başkanımız 
döneminde yapılmıştır. Burası Vakıflar İdaresinden metrekaresi 1 liradan kamulaştırılmıştır. 
Bir kere şunun bilinmesini özellikle Meclis Üyesi arkadaşlarımdan özelliklede rica ediyorum. 
Burası Antalya Büyükşehir Belediyesinin hukuken malıdır. Herhangi bir tahsis alanı değildir. 
Tapulu bir alandır. Bu kamulaştırma bedeline Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu 
yıllara sarih süren mahkemeler neticesinde bu 1 lira 2 lira olarak, yani iki katma çıkarılmıştır. 
Tezyidi bedel dedikleri bir dava sonucunda ve Antalya Büyükşehir Belediyemiz bu tezyidi 
bedel davasından dolayı bugün net rakamı bilemiyorum Sayın Başkanın önünde vardır bu 
rakam ama 65 milyon lira civarında da bu kamulaştırma farkından dolayı da Vakıflar 
İdaresine de ödemekle yükümlü olduğu bir meblağ olduğu malumumuzdur. Şimdi burada 
vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz.

Onların en maksimal, en iyi şartlarda, rantabl, onlara konutlar sunacağız. Burada 
isteğimiz şudur; bir önceki belediye yönetimimiz döneminde burada 25.000’lik, 5000’lik ve 
1000’lik nazım planlar yapılmıştır. Vatandaşa sorulmuştur, ‘ne istiyorsunuz?’ diye. Vatandaş
o günün koşullarında ben burada müstakil parsel istiyorum demiştir. Bu vatandaşımızın 
takdiridir. Ona da saygı duyuyoruz. Belediye bir önceki yönetim burada küçük parselasyon 
uygulamalarına yönelik bir uygulama da yapmıştır. Hatta tapuları tescil aşamasına da 
getirmiştir belki, onu çok net bilmiyorum. Tapular tescil aşamasına geldi mi, gelmedi mi 
bilmiyorum ama sonuçta modem şehircilik anlayışına uygun olmayan, bunun 30 sene 
öncesinin, arada 7 metrelik yollardan müteşekkil oluşan, dar, verimli olmayan bir imar planı 
uygulamasını bir popülist yaklaşımla vatandaşlarımıza parsel bazında sunmak üzere bir 
yaklaşım... Başkanım... konunun... evet...Ama grup görüşüm 20 dakika söz hakkım var 
Başkanım.

Grup sözcüsü olarak konuşuyorum. Şimdi burada bizim önerimiz şudur; emsal 1,3 
düşüktür, her zaman söyledik. Yani 1,3 emsal ne kamunun menfaatini sağlamaktadır, ne 
vatandaşımızın isteğini gerçekleştirmektedir. Arzum her zaman için, bundan önceki 
Meclislerde de söyledim; burada emsalin en az 2 olmasıdır. Yani 2 emsalle hem Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin mali yükümlülüklerini çözebilecek bir sorunu ortadan kaldırırız, 
hem de vatandaşımıza daha fazla miktarda konut arz etme imkânını buluruz diye 
düşünüyorum. Fakat şimdi bunu raporda incelediğimiz zaman yetkinin, bilhassa imar planı ile 
ilgili yetkinin İlbank’a devredileceğini görüyoruz. Bu Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ni de yeni imar planları yapma noktasında devre dışı bırakan bir nokta olduğunu 
düşünüyorum. Bu noktada Meclisin, zatıâlinizin mutlaka hassasiyeti olacağını, en az benim 
kadar bir hassasiyeti olduğunu da biliyorum. Ama ne şey ki, bunu artık İlbank’a devrediyoruz 
verdiğimiz yetkiyle.

Yani aynı şeye veriyoruz. Keşke biz bu, bu şerefe yani oraya iki emsal vermeye, orayı 
modem bir şehircilik anlayışında planlama yetkisini, bizim Meclisimiz, bu değerli meclis 
keşke bunun kararını verseydi. Biz de bu şerefe nail olsaydık, daha iyi olurdu diye 
düşünüyorum. Ama yetki bu şekilde getirilmiş. Biz şunu talep ediyoruz Sayın Başkanım. 
Bütün Meclis Üyeleri parti ayrımı gözetmeksizin, yani bütün meclis üyesi arkadaşlarımın da 
arzusunun bu olmasını düşünüyorum. Ankara’da, İstanbul’da hepimiz görüyoruz. Yüksek 
tüksek rezidanslar var, yüksek yüksek fiyatlarla satılıyor. Yani acaba aklıma geliyor. İstanbul 
ayrı bir imar planıyla mı yönetiliyor veya Ankara ayrı bir imar planıyla mı yönetiliyor? Veya 
Antalya’da neden biz kadük kalıyoruz bu noktada. İkinci kattan deniz gören son derece 
Antalya’nın muhtena bir semtinden bahsediyoruz. 1318 dönümlük bir araziden bahsediyoruz.
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Doğal olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz şudur Sayın Başkanım: 
emsali bir miktar yükseltmemiz gerekiyor, tabi ki bunu afaki noktalara getirmek anlamında 
söylemiyorum ama asgari ölçüde bu 1,8’le 2 bandında bu emsal olmalıdır. Vatandaşımızın, 
hak sahibi olan vatandaşımızın, özellikle metrekare inşaat olarak hak sahibi olduğu 
metrekareler kadar inşaat sahibi olması lazım. Yani 240 metrekare hak sahibi olan 
vatandaşımıza en az 240 metrekare daire verebilmeliyiz. Bir de Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin malı olması sebebiyle hiçbir ödeme yapmamış vatandaşlarımız var. Bir de 820 
civarında zamanının kamulaştırma bedeline katkı koymuş, 3200 lira ödeyerek o dönemde, her 
biri 3200 metrekare kamulaştırma bedelinin parasını ödemiş vatandaşlarımız da var Sayın 
Başkanım.

Doğal olarak adil olmamız gerekiyor. Bu adaleti sağlamamız gerekiyor. Bu 3200 
liralar Antalya’da Pamukbank hesabına yattı. Kapatılan Pamukbank hesabında bunlar var. Bu 
vatandaşlarımızın paralarını iade etme anlamında değil ama en adil bir şekilde para verenle 
vermeyeni ayırmamız gerekiyor. Çünkü o insanlar o zamanın parasıyla bugünün değer olarak 
söylüyorum, asgari 30, 35.000 lira civarında bir bedeli Antalya Belediyesinin kasasına 
yatırdılar. Maalesef bu hep göz ardı edildi. Sizin döneminizde inşallah, sizin tarafınızdan bu 
bedellerin halkımıza en azından hesaplaşmada, mahsuplaşmada artı yönde yansıtılması 
noktasında da bir beklentimiz olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamanın başlangıç olarak 
Antalya’ya, Kepezaltı -  Santral’e hayırlar getireceğini düşüyorum. Ama Antalya’nın diğer 
bölgelerinin de yenileşme anlamında acilen planlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Reşat Bey detaylı anlattınız.
Çokta güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Siz ne diyorsanız biz de onu yapıyoruz zaten bu işin 
içinde.

Yani bu kadar net söyleyeyim. Şimdi, bir; burada, en sondan başa doğru gideyim ya da 
sırasıyla gideyim. Vatandaşlarımız bir tek kuruş, kanundan dolayı, tapu bedeli ödemeyecek. 
Bu bir. İki; geçmişte o Pamukbank’a yattı denilen vatandaşlarımızın hakkını onlara değeri 
üzerinden daha fazla metrekare vermek kaydıyla karşılıyoruz ve çok adaletli bir uygulamayı 
yapıyoruz. Üç; vatandaşlarımıza proje boyunca kira yardımı yapılıyor taşındıkları için. Hatta 
taşınma giderleri de karşılanıyor bununla beraber. Dört; metrekareleri kesinlikle mevcuttan 
düşük olmayacak. Emsal meselesi mümkün olduğunca üst limiti aşmamaya çalışıyoruz. Şu 
anda yaptığımız çalışmalarda sanki 1,8’le bu projeyi kurtarabiliyormuşuz gibi gözüküyor. 
Muhtemelen de o civarda bir şey olacak. Biz bu projenin tam göbeğindeyiz Büyükşehir 
Belediyesi olarak. Yani planla ilgili çalışmaların Bakanlıkça yapılıyor olması bizim hariçte 
kalmamız değil; bir yasa düzenlemesi gereği. Biz her adımını sizinle paylaşıyoruz. Hiç orada 
bir tereddüt yok yani.

Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Zaten işte bu sizin söyledikleriniz bizim de bu 
açıklamaları yapmamıza vesile oluyor. Böylelikle hem Meclisimiz bilgileniyor hem de 
kamuoyu halkımız bilgileniyor. O yüzden geçmişteki ve de en önemlisi vakıflara olan bu 
alanla ilgili tezhip, bedel Belediyemizce karşılanabilir hale geliyor. Vatandaşlara oradan da 
bir yük getirmiyoruz. Yani, hani deriz ya biz; bundan iyisi can sağlığı. Dolayısıyla burada 
tamamen vatandaş gözetilmekte, vatandaş korunmakta, vatandaşa hem de mevcuttaki 
değerinin 3 misli dedi Bahattin Bey, ben en az iki diyorum. Ama 3 mislini bile aşabilmesi 
ihtimali olduğunu düşünüyorum. Açık konuşayım yani. Çünkü şu anda oradaki metrekare 
fiyatları taş çatlasın 1000 dolarlar civarındaysa, bugün bu proje geldiğinde en az 2000 dolar 
seviyesine çık
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Dolar dedim özür dilerim. Benim dolarla da işim çok olmaz da. Nedense öyle dedik. 
1000 lira civarındaysa en az 2000 lira olacaktır. Eşit metrekare aldığında gene en az iki misli 
değer artışı kazanmış olacaktır. Az önce değer artışı en az iki misli olacak dedim. Dolayısıyla 
biz burada bu çalışmayı vatandaşlarımızın zaten rızasını almadan yapabilmemiz hukuken 
mümkün değil. Kanunen mümkün değil. Zaten biz meclis olarak benim bildiğim kadarıyla 
galiba oybirliği ile bu alanın riskli alan ilan edilmesiyle ilgili kararımızı aldık ve Bakanlar 
Kurulu’na Meclisten geçirmek suretiyle gönderdik. Yani bu aldığımız ilk karar da değil. 
Önceki aşamaları da var. Bugün bir aşaması daha inşallah gerçekleştiriliyor. Böylelikle o 
bölge halkına geçmişteki yapılmış arsa esaslı planı yapsa idik bunların hiç birisini yapabilmek 
mümkün değil bir, fevkalade kısıtlı yeşil alanların, sosyal donatı alanlarının olduğu fevkalade 
çarpık kentleşmeyi ortaya çıkartacak, Antalya’nın en güzel yerinde, girişinde bir orada 
görüntü olacaktı. Şimdi yeşilleri bol, meydanları bol, okulları yaya gidilebilecek her türlü 
sosyal imkânı da en güzel şekilde olan bir proje. Projeyi daha önce ben göstermiş miydim 
burada onu hatırlamıyorum ama projenin bir aslında, bir filmi de var vatandaşlara 
göstermiştik. Onu ben Erdem Beyazıt’ta ... Orada gösterdiğimiz bir film de var. İstiyorsanız 
onu da arkadaşlarımız temin edebilirlerse... Ömer Ali Bey burada mı? O, Kepez’de Erdem 
Beyazıt’ta yaptığımız toplantıdaki tanıtım filmimiz vardı bununla ilgili. Belki sonunda 
gösteririz. Yetişirse şimdi gösteririz. Yani ne yapacağımızı da çok iyi ifade eden bir filmimiz 
var. Onu meclise herhalde göstermemiştik değil mi? Bahattin Bey? O filmi Mecliste 
göstermedik. Yani onu da hemen arkadaşlar bulabiliyorlarsa çokta güzel bir orada ne 
yapacağımızı ifade eden film. Onu da size anlatırız. Yani burası hakikaten Antalya’nın 
kanatlanacak, Antalya’da Kepezaltı -  Santral’i uçuracağımız bir proje olarak ortaya çıkıyor. 
Meclisimizin katkısı önemli hep birlikte desteklerseniz tabi ki çok güzel bir mesaj da bölge 
halkına vermiş oluruz. Takdir sizlerin. Evet. İrfan Bey Grup adına mı konuşuyorsunuz?

Üye İrfan YILMAZ :Evet Başkanım.
BAŞKAN :Peki buyurun.
Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, öncelikle söz verdiğiniz için

teşekkür ederim. Sayın Başkanım... Sayın Başkamm. Öncelikle Antalya özelinde merkez 
ilçeleri dikkate aldığımızda devletimizin çıkarmış olduğu afet riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi hakkındaki kanuna bir teknik insan gözüyle baktığım zaman en uygun 
bölgenin bu bölge olduğunu düşünüyorum. Bu bölgedeki geçmişten gelen hukuki problemler, 
hak problemleri gibi problemleri aslında tam anlamıyla çözme adına çıkarılmış olan bu 
kanunun burada uygulanacak olması da çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunun 
için de şahsınızda bu işe emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çünkü bu alanın kısa sürede 
Bakanlar Kurulu kararı alınmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum Başkanım. Burada bu 
alınan Komisyon Raporuyla ilgili birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum Başkanım. Ben bu 
kanunla ilgili yönetmelikler ve diğer illerde yapılan uygulamalara bir miktar inceleme şansı 
buldum. Meclise gelmeden önce de baktım. Aslında biraz önce belki yanlış bir bilgilendirme 
yapılmıştır şahsınıza diye düşünüyorum. Kanuni olarak bizim bunu İlbank’a yaptırmamıza 
gerek yoktur. İdare olarak bu imar planını yapıp Bakanlar... Bakanlık yetkili Şehir... 
Şehircilik Bakanlığına sunma şansımız vardır Başkanım. Bunu idareniz eğer organize edip 
yapsaydı sizin eliniz daha güçlenirdi diye düşünüyorum Başkanım. Bu birazcık da Büyükşehir 
Belediyesinin bu işin içerisinde daha aktif olması adına böyle bir düşüncemiz var. İsterseniz 
buna bir baktırın Başkanım. Bu birinci husus. İkinci husus da Başkanım...
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BAŞKAN :Şöyle söyleyeyim. İlbank’la yaptığımız
protokolde o görev İlbank’a düştüğü için İlbank’la yapıyoruz bir. İkincisi yani İlbank’m plan 
yapması hususunda uygulamaya yönelik çok büyük kolaylıkları olduğu da ifade ediliyor. Ama 
biz zaten planın tam içindeyiz tam merkezinde, sıklet merkezinde olacağımız için bilgimiz 
dışında zaten bir şey yaptırmayız yani. Ama Meclisle de paylaşırız tabi ki.

Üye İrfan YILMAZ : Çünkü, çünkü Başkanım, yani sonuçta örnek bir
proje yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçeleri de kapsayan sınırı adına 
örnek bir hamle olacak bu. Onun için Büyükşehir Belediyesi’nde tecrübe etme adına planını 
kendisi yapsa daha uygun olabilirdi diye düşünüyorum ama takdir sizindir. İkinci husus da 
Başkamm, ben aslında burada yapılacak olan planla ilgili daha önceden belli görsellerin 
hazırlandığını söyleyecektim. Onu da siz biraz önce ifade ettiniz. Onları görebilir miyiz 
diyecektim. Çünkü katılacak olduğunuz fuarda da sanırım bunun sunumlarını yapacaksınız 
bildiğim kadarıyla. Bunu talep edecektim. Siz de temin ettiniz. Yapılacak olan Başkanım 
özellikle hassasiyet anlamında dikkat etmenizi rica ettiğim bir konu var. Yönetmeliği 
okuduğum zaman hak sahiplerinin ilk elde edecekleri değerlerle bu hak sahiplerinin 
gayrimenkullerinin şu anda değerleri tespit edilecek. Süreci takip eden, sürecin, sürecin 
devamında da bu, buraya yapılacak olan projenin maliyetleri bildiğim kadarıyla bu hak 
sahiplerinin şu anda tespit edilen haklarından düşülerek alacak ya da borç ilişkisi doğacak. 
Yönetmelikte böyle bir ifade var. Bununla ilgili oradaki hak sahiplerinin ceplerinden para 
çıkmadan hak sahibi olmaları yönünde hassas bir çalışma yapılması gerekiyor Başkamm. Bu 
konuda bir gerekli hassasiyeti göstereceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Başkanım. 
Grup kararımız da böyle bir projeye olumludur Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Sağolun. Ruhi Bey
görüşüyorsunuz diye sizi atlamıştım. Şahsınız adına söz isteyeceğinizi söylemiştiniz.

Üye Ali Baki SARIC :Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Eğer istemiyorsanız filmi... Uygundur

gösterebiliriz. 7 dakikalık bir film. İzlemek isterseniz. Arkadaşlar buyurun filmi izletelim. 7 
dakika. Sabrınızı istirham ediyoruz. Buyurun. Işıkları da arkadaşlar bir kapatırsak herkes... 
Komple kapatmayın, karanlık olmasın ha. Sesi biraz açalım. Sessizlik olursa... Işıklar 
arkadaşlar.

(7 dakikalık film sunumu)

BAŞKAN :Evet bu arada kat yüksekliğiyle ilgili en yüksek
bina aşağı yukarı 6-7 katı geçmeyecek diye biliyorum. Belki... Biraz daha geçecek mi? Peki. 

Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkan.
BAŞKAN :Buyurunuz Ruhi Bey.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Saym Başkamm Sayın Meclis Üyeleri, konunun

önemine binaen aslında bu, Antalya’mızda bulunan Kepez Bölgesi’nde bulunan, 13500 kişiyi 
ilgilendiren 3443 adet bina 4132 tane bağımsız bölümü ilgilendiren çok önemli bir konu. 
Gönül isterdi ki bu konuda Büyükşehir Meclis Üyelerine ayrı bir brifing, daha detaylı bir bilgi 
verilsin. Burada bu konu 15-20 dakikada çözülecek tam anlatılacak bir konu falan değil. 
Yoksa bizler kentsel dönüşe karşı değiliz; aksine birçok yerde kentsel dönüşüme kesinlikle 
gereksinim olduğunu da biliyoruz. Fakat Türkiye’deki uygulamaları siz de biliyorsunuz. 
Mesela örnek vermek istiyorum.
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Konuşurken tamam çok güzel konuşuyorsunuz diyorsunuz ki: komşuları birbirinden 
ayırmayacağız, herkes tapusunu aynı bölgesinde alacak. Bana çıkıp buradan bir Meclis 
Üyemiz söyleyebilir mi İstanbul Sulukule’de Roman vatandaşlarımız darmadağın olmadı mı? 
Orda bugün oturan bir tane Roman vatandaş kaldı mı? Bunun gibi yani veya Ankara’nın 
girişindeki... Yani oralarda komşular hepsi darmadağın oldu. Biz burada vatandaşımızın 
mağdur edilmemesi istiyoruz. Vatandaşa verilen taahhütlerin de mutlaka ki hem zaten 
takipçisi olacağız. Zaten orada kanun maddeleri falan yazıyor, sizin de Beyazıt Salonu’nda 
vermiş olduğunuz beyanatlar falan var, onlar da elimizde. Hani burada zaten kanun gereği 
bunlar eğer böyle bir şey yapılacaksa kira yardımı yapılması lazım, bunların olması lazım 
falan. Fakat işte burada sıkıntımız bazı şeyler tam açıklığa kavuşmamış, bundan dolayı Grup 
görüşümüz çekimserdir efendim.

BAŞKAN :Peki, şunu söyleyeyim Sayın Başkanım, çok
kıymetli Başkanlar, değerli Meclis Üyeleri 45 dakikadır bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani 
sadece 10 dakika film ve aşağı yukarı 20 dakika Reşat Bey’in sunumu, dolayısıyla...

Üye Ali Baki SARICA :Saym Başkan benim de iki sorum var, onu da
dinleyin hepsine cevap verin olmazsa.

BAŞKAN :Buyurun, buyurun tabi.
Üye Ali Baki SARICA :Şimdi, teşekkür ederiz, güzel bir proje, inşallah

hayata geçer; ancak vatandaşların şöyle bir şeyi var. Hemen komşu mahalle diyor yerini 
müteahhide kat karşılığı %45 oranında, verdi diyor. Bizim oranlarımız ne olacak?

BAŞKAN :Onu açıkladık, bundan önce...
Üye Ali Baki SARICA :Veya bizim artı bir cebimizden para çıkacak mı?
BAŞKAN :Çıkmıyor.
Üye Ali Baki SARICA :Tamam, teşekkür ederiz.
BAŞKAN :Evet şunu söyleyeyim...
Üye İrfan YILMAZ : Sayın Başkanım başlamadan önce bir şey

söyleyebilir miyim Başkanım müsaadeniz varsa? Buna da cevap verme adına... Şimdi 
Başkanım bu uygulayacağımız yönetmelik bana ulaştı da... Biraz önce aslında soru 
yöneltmiştim, biraz da belgeli olsun diye yönetmeliği talep ettim arkadaşlardan, göndermişler. 
Bir size kısaca iki madde iki bendini okuyacağım Başkanım. Bununla ilgili nasıl bir çalışma 
yapacağımızla ilgili. Uygulama alanındaki taşınmaz maliklerin hakları ve tapuya tescil 
işlemleri. Yapılacak olan konut ve işyeri niteliği ve büyüklüğü ilgili kurumca belirlenmek 
kaydıyla uygulama alanındaki taşınmaz maliklerine öncelikle uygulama alanında yapılacak 
olan konut ve iş yerlerinden verilmek üzere bunlarla sözleşme adledilir. İki: uygulama 
alanında taşınmazın 12. Maddeye göre tespit edilen bedeli malike verilecek konut veya 
işyerinin inşaat maliyet bedelinden düşülür. Bu şekilde yapılacak hesaplama neticesinde 
taşınmaz malikinin ilgili kuramlardan alacağı olur ise bu alacağı konu mebla taraflar arasında 
yapılacak anlaşmaya istinaden nakdi olarak veya ilgili kurumun kamu hizmetine tahsis 
edilmemiş olan taşınmazlardan verilerek ya da imar hakkının başka bir alana aktarılması 
suretiyle ödenebilir. İlgili kurumun borçlu olması halinde bu borca konu mebla taşınmaz 
maliklerine taksit ile de ödenebilir. Taksit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili kurumca 
belirlenir. Bunlar kurumumuz borçlu çıkması halinde... Bir de taşınmaz sahibinin borçlu 
çıkma durumu var Başkanım.

BAŞKAN :Bunu niye okuyorsunuz?
Üye İrfan YILMAZ :Efendim?
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BAŞKAN : Şimdi bunu niye okuyorsunuz? Onu anlatırsanız
dinlemeye devam ederiz, sorun yok.

Üye İrfan YILMAZ :Şimdi Başkanım niye okuyorum... Başkanım
hemen...

BAŞKAN :Bunlarla ilgili cevap açık zaten, bu konularda bu
okuduğunuz hususlarda vatandaş kaç metrekare alacak nerede alacak nasıl alacak, muvafakat 
sözleşmesi imzaladıktan sonra zaten uygulamaya geçiliyor. Dolayısıyla yani bu 
söylediklerinizin hepsi vatandaşa izah ediliyor tek tek.

Üye İrfan YILMAZ :Başkanım bir bendi daha var.
BAŞKAN :Dolayısıyla bu okuduğunuzu zaten uyguluyoruz

yani.
Üye İrfan YILMAZ :Hayır hayır Başkanım şöyle: buralarda

vatandaş... Kurumun borçlu olması durumunda bir de bu taşınmazın yani... Şuanda mevcutta 
orada hak sahibi olanların -  hani özetlemek gerekirse- mevcuttaki yerlerinin bir bedeli var. 
Şuanda sizin... Bir Komisyon oluşturacaksınız idari olarak. Bu yer hak sahiplerinin şuandaki 
haklarının bedeli belirlenecek. Daha soma buraya uygulanacak olan proje, onu da burada 
açıkça belirtmiş. Onu da hemen okuyayım Başkanım. Projenin maliyetleri bu vatandaşlardan 
düşülerek vatandaş borçlu da çıkabilir vatandaş alacaklı da çıkabilir. Nelerdir bu maliyete esas 
konular, bunu da belirtmiş. İlgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedeli 
uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen ihale bedeli, arsa 
edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti 
masrafları, iyileştirme giderleri, müşavirlik giderleri gibi giderler dikkate alınarak hesaplanır 
diyor. Şimdi burada- sadece açıklığa kavuşturma adına soruyorum Başkanım- burada 
vatandaşın şuandaki oradaki mevcuttaki değeri düşük çıkacak sonuçta. Şuandaki mevcut 
durum dikkate alınacak. Lâkin siz böyle bir proje uyguladığınızda yeni çıkacak inşaat 
maliyetleri ve yapılacak hizmetlerin bedelleri şu anki vatandaşların taşınmaz değerlerini 
karşılamayabilir ki yüksek ihtimalle karşılamayacak. Bununla ilgili bir tedbir düşünüyor 
musunuz? Bununla ilgili bir çalışmamız var mı? Sadece bunu hatırlatmak istedim Başkanım, 
teşekkür ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederim, bunu zaten açıkladık. Herkes
hak ettiği metrekaresi kadar metrekare -hatta üstünde de verebiliyorsak üstünde bir metrekare- 
alacak. Vatandaş bunlar için bir lira para ödemeyecek.

Üye İrfan YILMAZ :Başkanım metrekare değil de bedel üzerinden
gidildiği için soruyorum Başkanım.

BAŞKAN :Bedel üzerinden gidersek zaten değeri 1000
lirayken 2000 lira 3000 lira oluyor. Vatandaş ondan zararlı çıkar. Biz vatandaşa metrekare 
üstünden hesap ederek daha çok kazanım sağlıyoruz. Bunların hepsini yani ince eleyerek sık 
dokuyarak düşündük. Dolayısıyla burada metrekare esaslı bir çalışma yapılacak. Vatandaşa da 
nerden kaç metrekare nasıl alacak ne alacak, bunların hepsi anlatılacak. Sözleşmeleri 
imzalanacak, muvaffakatı alınacak, bundan sonra çalışma başlayacak. Ali Baki Bey’in 
sorusunu söyleyeyim: burada bizden önce bu değer paylaşımı 35-65 esasına göre yapılmış. 
Bölgenin aşağı yukarı zaten -  tabi 45’e de veren olabilir, 55’e de veren olabilir ama- bölgenin 
işte bütün arkadaşlarımız iyi biliyor ki bugünkü hani müteahhitle paylaşımı mülk paylaşımı 
aşağı yukarı - 35-65’leri zaten tarifliyor. Dolayısıyla 35-65 esası bizden önce de zaten tespit 
edilmiş bir rakam.
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Biz aynen onu uygulamayı uygun gördük. Bir sorunuz daha vardı, bir sorunuz daha 
vardı Başkanım. Ödemeyecekler... Onu söyledim, ödemeyecekler. Kira yardımı yapacağız, 
taşınma yardımı yapacağız, bunların hepsini yapacağız.

Üye M. Reşat OKTAY :Başkanım bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN :Buyurun.
Üye M. Reşat OKTAY :0  bölgede 42 dönümlük bir AVM alanını

koruyacak mısınız Başkanım?
BAŞKAN :Planda ne çıkacağını bilmiyorum şuanda, yani

hiç gündemimize gelmedi, açık konuşayım yani, hiç gündemimize gelmedi.
Üye M. Reşat OKTAY :42000 metrekarelik bir AVM alanı.
BAŞKAN Vardı orada öyle bir şey. O tabi Büyükşehir

Belediyesi için de özellikle gelir olması için geçmiş dönemde konulmuş bir yer. Artık plan 
A’dan Z’ye yenileceği için, yani şuanda hiç gündemimize gelmeyen bir konu, cevap 
veremiyorum, bilmiyorum ama ortaya çıktığında paylaşırız tabii ki.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım bir husus daha arz etmek
istiyorum. Tabi değerli Meclis Üyesi arkadaşlar, bu bölgenin aşağı yukarı 80 trilyona yakın da 
bir tapu borcu var Vakıflara. Bu projenin içerisinde bu para da ödenmiş olacak. Vatandaşın 
cebinden bir kuruş para çıkmayacak, bu bir. İki, orada %35-65 oranı, yani diğer yerlerle 
kıyaslamamak lazım. Diğer yerlerdeki oran ya da müteahhitin aldığı oran, müteahhite 
vermeden önce hak sahibi, Belediye ya da ilgili kuruma ödediği tapu paraları var. Yani bunu 
da gözden kaçırmamak lazım. Burada vatandaş cebinden bir kuruş çıkmamak kaydıyla artı 
para alarak böyle bir müthiş bir projeye kavuşuyor. Onun da özellikle altını çizmek istiyorum, 
teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Evet, son olarak size- buyurun- söz veriyorum.
Üye Süleyman ACAR :Başkanım, Bahattin Başkanım bir şey söyledi 80

trilyon bir borçla alakalı.
BAŞKAN :Aşağı yukarı.
Üye Süleyman ACAR :Aşağı yukarı. Bir de bildiğim kadarıyla ilk

Belediye’de Plan Bütçe Komisyonu’na başladığımızda şöyle bir şey vardı Daire Başkanımız 
Selahattin Bey’den duyduğum kadarıyla: o arsanın üzerinde alacaklı olan bir firmanın bir 
alacağı söz konusuydu. Bununla alakalı çözüm ulaşıldı mı veya çalışılıyor mu? Bir de bu ...

BAŞKAN .'Çözeriz, sorun değil, projeyi tıkamaz, projeyi
tıkamaz.

Üye Süleyman ACAR :Tamam, peki.
BAŞKAN :Son demiştim ama...Buyurun.
Üye Faik ÇITAK :Bir dileğim olacak, yani bu kadar güzel bir proje

diye anlattınız. Biz de gördüğümüz kadarıyla gayet güzel, umarım uygulamanın sonunda da 
böyle olur. Bu kadar güzel bir projeyi düşündüğünüz yerde hala cezaevinin durması 
konusunda bir düşünceniz var mı?

BAŞKAN :Bu temenninizi Cezaevi Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü’ne ileteceğim efendim.

Üye Faik ÇITAK :Teşekkür ederim.
BAŞKAN Yani o takdir tabi bizim değil ama taşınmak

isterlerse biz çok memnun oluruz yani hiçbir problem yok. Dolayısıyla tabi değerli arkadaşlar 
Ruhi Bey söylediği için söyleyeyim Sulukule örneğini verdi. Tabi kötü emsal kötü örnek 
örnek değil ve de biz yerinde vereceğimizi ifade ediyoruz.



.i-'. '̂vO • O o
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İl?®..%  a

\ e'W°7
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI EXP02016

(12.01.2015) ANTALYA

Burada bütün söylediklerimizi zaten siz de söylediniz, kayıt altına aldınız. Onların 
hepsinin arkasında şükürler olsun bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirmiş bir Belediye 
Başkanı olarak duracağız. Oralarda hiçbir tereddüt yok, onların gereğini yaparız. Dolayısıyla 
vatandaşlara biz yerinde tercih kullandıracağız. Zaten onu yerinde dediğimizde görmezse 
önünde imzalamaz yani vatandaş. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu taahhütlerimizin hepsi söz 
konusu. Olması gerekenlerdir ve olacak. Onu da söyleyeyim. Evet, yeteri kadar herhalde 
tartıştık.

Üye Selçuk SENÎRLİ :Sayın Başkanım siz bizim Manavgat’ın
caddelerini almayı da mı söz verdiydiniz siz?

BAŞKAN :Ben Büyükşehir Yasasını en güzel şekilde
uygulayacağıma dair Antalya’ya söz verdim yani, onu söyleyeyim. Evet değerli arkadaşlar 
Komisyon Raporu doğrultusunda gündemimizin 15. maddesini oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Oy kullanmayan var mı? Yok, yansıtalım. Evet, gündemimizin 15. maddesi- son 
sayıyı görelim, değişenler oldu- gündemimizin 15. maddesi kabul edilmiştir. Hayırlı olsun, 
uğurlu olsun. 16. Madde. Toplu oylayabileceğimiz maddeler var mı arkadaşlar? Ruhi 
Beyciğim yeteri kadar bilgilenemedik dediniz ama bir saatten fazladır bilgilendirmeye 
çalışıyoruz. Onun için biraz hızlanalım isterseniz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Bizim hepsi.. .Oy birliği var aslında hepsinde...
BAŞKAN :Efendim? Kalan tüm maddelerde mi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Biz... Tamamına oy birliği var. Komisyondan

geldiği şekliyle... O zaman 21 ’e kadar... Olur.
BAŞKAN :21’e kadar, 16 dahil, 20 dahil oylayabiliriz

uygunsa. Bütün gruplar?
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Uygundur Başkanım.
BAŞKAN : 16 dahil, 20 dahil değerli arkadaşlar toplu

oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Evet, oybirliği ile kabul 
edilmiştir. . . . .

(16 dahil, 20 dahil maddelerin toplu oylanması hususu oylamaya katılanların oy 
birliği ile kabul edilmiş olup, Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

16 dahil, 20 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin raporlarının okunmuş olarak kabulü 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

(16 dahil, 20 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin raporlarının okunmuş olarak kabulü 
hususu oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 
kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:88

ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Belediye 
Hizmet Alam’na dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
oylamaya katılanlarm oybirliği ile KABUL edildi. (AK 
Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile 
toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
oylama tablosu)

Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın 
Belediye Hizmet Alam’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli toplantısında gündemin 91. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, Kepez 
İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Belediye Hizmet Alam’na 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlananl/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Kerim BAŞKAPTAN toplantıya 
katılmadı, diğer üyeleri imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 17. MADDESİ 
KARAR NO:89

ÖZÜ: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- 
Çandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde 
alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlardan 9 
nolu itirazın KABULÜ; diğer itirazların REDDİNE 
oylamaya katılanlarm oybirliği ile Karar verildi. (AK 
Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile 
toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet 
oylama tablosu)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 557 sayılı kararı 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 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde gelen 
itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli toplantısında gündemin 93. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 557 sayılı Kararı 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 
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlardan 9 nolu 
itiraz Komisyonumuzca uygun; diğer itirazlar uygun bulunmamış olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Kerim BAŞKAPTAN toplantıya 
katılmadı Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR N0:90

ÖZÜ: 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 itirazlardan 9 nolu itirazın 
KABULÜ; diğer itirazların REDDİNE oylamaya 
katılanlarm oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 
41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile 
toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 
adet oylama tablosu)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 558 sayılı kararı 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 Değişikliği’ne askı süresi içerisinde gelen 
itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli toplantısında gündemin 94. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 558 sayılı kararı 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 itirazlardan 9 nolu itiraz 
Komisyonumuzca uygun; diğer itirazlar uygun bulunmamış olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Kerim BAŞKAPTAN toplantıya 
katılmadı Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:91

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.01.2015 
gün ve 16 sayılı kararı ile reddedilen, Batı Çevre 
Yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde 
düzenlenecek kavşakların işlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 
askı süresi içerisinde yapılan itirazların 
Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE 
oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. 
(AK Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 
Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ:
1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)

Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 16 sayılı kararı ile ret edilen Batı 
Çevre yolu güzergâhının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavşakların işlenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 16 sayılı kararı ile reddedilen, Batı 

Çevre Yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavşakların işlenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Kerim BAŞKAPTAN toplantıya 
katılmadı Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız diğer üyeler, imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ 
KARAR NO:92

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarih 556 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 
04.12.2014/05.01.2015 tarihleri arasında askıya 
çıkartılmış olan Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan bölgenin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün talebi 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı 
süresi içerisinde gelen itirazların REDDİNE oylamaya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 41 
Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 59 
oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 556 sayılı kararı ile uygun 
bulunan ve 04.12.2014/05.01.2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olan Bahtılı Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan bölgenin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’ne 
askı süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklif 
yazısı

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarihli toplantısında gündemin 95. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 556 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 
04.12.2014/05.01.2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olan Bahtılı Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan bölgenin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde gelen itirazlar Komisyonumuzca uygun bulunmamış olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Kerim BAŞKAPTAN toplantıya 
katılmadı Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur

BAŞKAN :16 dahil, 20 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Yansıttık. Tamam.

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ : 21. madde efendim.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ 
KARAR NO: 93

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2014 
gün ve 256 sayılı kararı ile reddedilen, Altmova Bölgesi 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ek Plan Notlarına 
askı süresi içerisinde yapılan itirazın Belediyesinden 
geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanlarm 
oyçokluğu ile karar verildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 3 
Ret, 7 Çekimser, MHP: 8 Kabul oyu ile toplam 60 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)

Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 256 sayılı kararı ile reddedilen, 
Altmova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ek Plan Notlarına askı süresi içerisinde 
yapılan 1 adet itirazın değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklif
yazısı.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporunda;
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 
itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Kerim BAŞKAPTAN toplantıya 
katılmadı Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN 
görüşlerine...

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN 

ediyorum. Kabul edenler?
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Sayın Başkanım. Bir söz alabilir miyim bununla

ilgili? Sizin de çok iyi hatırlayacağınız üzere Döşemealtı Belediye Meclisimizin benzer bir 
talebi olduğunda, bunu Bakanlık’tan görüş alalım demiştik.

Aynı plan müdahalelerini içeriyor. Dolayısıyla o görüş gelmeden itirazın karara 
bağlanması çok doğru olmaz kanaatindeyim.

:Evet değerli arkadaşlar 21. maddesini Grupların

:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım. 
:Çekimseriz Başkanım bunda.
.•Uygundur.
:Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz

:Kepez’le ilgili sormamıştık ama. Döşemealtı’yla 

:Efendim? Şey, aynen. İçeriği aynı Başkanım. O 

:Ama o kesinleşmişti. Kesinleştirdiğimiz bir

BAŞKAN 
ilgili sormuştuk.

Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ 
günde gündeme getirmiştik.

BAŞKAN 
karardı. Daha sonra o ortaya. . . .

Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Eğer vaktimiz varsa ki var diye biliyorum. 
İtirazları da o görüş doğrultusunda karara bağlarsak mevzuata aykırı hareket etmiş olmayız 
diye düşünüyorum.

BAŞKAN :Ben oylarınıza arz edeceğim. Farklı bir öneri
varsa onu da oylatırım. Evet. 21. maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Evet, 
kabul edilmiştir. Evet. 22. madde... Hazır mı? Okunmuş mu kabul edelim?

GÜNDEMİN 22. MADDESİ 
KARAR NO:94

ÖZÜ: 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 itirazın Belediyesinden 
geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların 
oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 39 Kabul, CHP: 7 
Kabul, MHP: 5 Kabul oyu ile toplam 51 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama 
tablosu)
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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 değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2015 tarihli raporunda;
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 
itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Kerim BAŞKAPTAN toplantıya 
katılmadı Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ -.Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle 21. maddeyi

oylarınız arz ediyorum. Kabul edenler? Pardon 22. madde. 22. madde oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Hayırlı olsun, Uğurlu olsun. Arkadaşlar Meclisimiz bitmedi. Kimse dağılmasın. 
ASAT, ASAT’ın bir maddelik, ASAT’m bir maddelik hususu var hemen onu inşallah karara 
bağlayacağız. Büyükşehir Belediye Meclisini kapatıyorum. 9 Mart Pazartesi yapalım mı 
arkadaşlar? Uygun mudur? Pazartesi ki böylelikle Cuma’ya devamını yapalım. 9 Şubat 
Pazartesi. Böylelikle, böylelikle devamım hiç olmazsa... 9 Şubat Pazartesi. Pazartesiden 
bahsediyorum.

Cuma’ya da devamını yaparız hiç olmazsa bu işte Komisyon Raporları devamına 
geliyor, gelmiyor derdi biraz daha çözümlenmiş olur ya da isterseniz, Cuma yapalım, 14’ü 
Cuma yapalım. Efendim devamı o zaman Salı’ya olacak. 9 uygun mu? Nasıl? Peki. 9 Şubat 
saat 14:00’te toplanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ni kapatıyorum. Almış 
olduğumuz kararlar hayırlı olsun, uğurlu olsun değerli arkadaşlar.

Menderes TÜREL
B.Şehir Belediye Başkanı

Halil ÖZTÜRK 
Divan Katibi

Muhammet URAL 
Divan Ka/tibi


