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Meclis Başkanı :Menderes TÜREL
Divan Kâtibi :HaIiI ÖZTÜRK
Divan Kâtibi :Muhammet URAL
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GÜNDEMİN 1. MADDESİ

BAŞKAN :Çok kıymetli Belediye Başkanlarımız, değerli
Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz, Ocak ayı olağanüstü Büyükşehir Meclis 
Toplantımıza teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Sağolun, 
varolun. Çoğunluk için önce yoklama ve açılış gündemimizle ilgili, l ’e ve Okey’e basmak 
suretiyle lütfen varlığınızı Mecliste işaret buyurunuz. Oy kullanmayan kaldı mı? Evet, 
çoğunluğumuz var toplantımızı açıyorum.

AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin 
ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa 
İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut 
KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet BAŞARAN, 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, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali 
IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN,. Muhammet URAL, Kemal 
SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, 
Ali Rıza ZORLU, Orhan AYCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan 
MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Kaan Osman 
SARIOĞLU'nun CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, Serkan 
KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erol ÖZKARABEKİR, Erkan 
DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Sıtkı SOYDAL, Edip 
Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, Sami 
ALTUN, Serdal ÇAVUŞOGLU'nun MHP Meclis Üyeleri; Ali Baki SARICA, Mehmet 
BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz 
BÜYÜKGEBİZ, Ahmet YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, Mehmet 
KILINÇ, İrfan YILMAZ ve Ahmet ÇAM'm hazır oldukları,

AK Parti Meclis Üyesi; Halil KOCAER, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Erol 
DEMİRHAN 'm CHP Meclis Üyesi; Muhittin BÖCEK, Songül BAŞKAYA, Süleyman 
ACAR, Cansel TUNCER, Ruhi BEŞİKTAŞ, Erdal Ramazan ALTACA'nm MHP Meclis 
Üyesi Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Mustafa GÜL, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin 
Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Ertürk YAZAR, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih 
ŞAHİN'in, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un hazır bulunmadığı anlaşıldı.
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BAŞKAN :Toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
ediyorum. Gündemimizin 1. maddesini böylelikle tamamlamış oluyoruz. 2. maddemiz 
gündemle ilgili tabi, gündem değişikliği hususunda olağanüstü toplantı olduğu için sorma 
şansımız yok. Dolayısıyla gündemimizin 2. maddesi...

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ : 2. madde efendim...

GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:95

ÖZÜ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. 
Maddesi gereğince 5 kişiden oluşması kabul 
edilen Denetim Komisyonu üyeliğine Meclis 
Üyeleri Mesut KOCAGÖZ, Mustafa EROĞLU, 
Halit ÇİLENGİR, Sıtkı SOYDAL ve Mehmet 
Cengiz BÜYÜKGEBİZ seçilmişlerdir.

“5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesinde, Belediye Meclisinin “ .... Belediyenin 
bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimleri için 
....” Denetim Komisyonu oluşturulması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonu 
oluşturulması hususunu meclise havalesini arz ederim.’' deyimli Yazı İşleri ve-Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 69 sayılı yazısı.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Evet, öncelikle komisyonun
kaç kişiden teşekkül edeceğine karar vermemiz lazım. Tabi 3 kişiden teşekkül etmesi halinde 
Milliyetçi Hareket Partisi grubunun bir temsilci denetim komisyonunda bulundurması imkanı 
söz konusu olmayacak. Dolayısıyla ben he parti grubundan 1 temsilcinin en az olmasının 
önemli olduğunu düşünüyorum denetim komisyonumuzda, o yüzden eğer uygun görürseniz 5 
kişiden bu komisyonun oluşmasını şahsen öneriyorum. Böylelikle 3 - 1  — 1 şeklinde bir 
dağılımla meclis, pardon Denetim Komisyonu’nu belirlemiş olacağız. Bu konuda Grupların 
görüşleri...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :5 kişiden oluşması uygundur Sayın Başkanım.
Üye Faik ÇITAK : Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5 kişiden

oluşması uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Milliyetçi Hareket Partisi görüşü 5 kişiden

oluşması uygundur.
BAŞKAN :Evet, değerli arkadaşlar komisyonun 5 kişiden

teşekkül etmesi hususunu öncelikle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?
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OYLAMA
Denetim Komisyonu üye sayısının 5 kişi olması (3 kişi AK Parti, 1 kişi CHP ve 1 kişi 

MHP'den olmak üzere) Meclis Başkanı tarafından önerilerek oylamaya sunuldu.
Denetim Komisyonunun 5 kişiden olması (3 kişi AK Parti, 1 kişi CHP ve 1 kişi 

MHP’den olmak üzere) oylamaya katılanlarm oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 42 K abul, 
CHP: 19 Kabul ve MHP: 12 Kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Evet. Denetim Komisyonunun 5 kişiden
oluşması oy birliği ile kabul edilmiştir. Şimdi 5 kişilik komisyonda 3 AK Parti, 1 CHP, 1 
MHP Grubundan arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Gizli oylama zorunluluğu var herhalde. Evet, 
önerileri arkadaşlarımız, adayları lütfen önersinler.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar
öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun hem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcümüzle 
hem Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcümüzle görüştük. Ortak bir öneri yapıyoruz. Bu 
bağlamda AK Parti olarak Mustafa EROĞLU, Mesut KOCAGÖZ, Halit ÇİLENGÎR; 
MHP’den Cengiz BÜYÜKGEBİZ; CHP’den de Sıtkı SOYSAL, SOYDAL pardon.

BAŞKAN :Evet. Evet, grupların ortak önerisi anladığım
kadarıyla.

Üye Faik ÇITAK : Ortak öneri Başkanım.
BAŞKAN :Evet, evet peki. Başka bir arkadaşlar aday var mı

Denetim Komisyonu için? Evet, olmadığına göre bu 5 arkadaşımızın isimlerini lütfen ekrana 
yansıtalım...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :İsimleri ekrana yazdı, yansıtırsanız...

BAŞKAN :Evet, ben tabi oylama devam ediyorken bu hafta
içerisinde hakkın rahmetine kavuşan AK Parti Büyükşehir Grubu Sözcümüz, Bütçe 
Komisyonu Başkammız Bahattin BAYRAKTAR’a, babasımn vefatı vesilesiyle başsağlığı 
dileklerimi bütün arkadaşlarımız adına iletiyorum. Mekanı cennet olsun. Allah sabırlar versin. 
Yine Büyükşehir Meclis Üyemiz Sayın Bahadır YANTAÇ’ın da halasının vefatı vesilesiyle 
kendisine ve ailesine başsağlığı diliyor, halasına da Allah’tan rahmet temenni ediyorum. Oy 
kullanmayan eğer yok ise bir tasnif heyeti oluşturmaya gerek yok. Başkanlık Divam’ndaki 
katiplerimiz, Yazı İşleri Daire Başkammız tasnif heyeti olarak... Mükerrer yok değil mi? 
Mükerrer yok değil mi? Denetim Kurulu üyeleri oy tasnif işlemi tamamlandı. Böylelikle 
sandıktan çıkan zarf sayısı 77, zarftan çıkan oy sayısı 77. Mustafa EROĞLU 70 oy, Halit 
ÇİLENGÎR 69 oy, Mesut KOCAGÖZ 70 oy, Sıtkı SOYDAL 67 oy, Mehmet Cengiz 
BÜYÜKGEBİZ 66 oyla Denetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Hayırlı ve uğurlu olsun, 
arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Böylelikle gündemimizin 2. maddesini tamamlamış 
bulunuyoruz. Gündemimizin 3. maddesi...

(Gizli oylama için oy pusuluları dağıtıldı ve yapılan gizli oylama sonucu;
Denetim Komisyonu üyeliği için Meclis iiyesi Mesut KOCAGÖZ 70 oy, Mustafa EROĞLU 70 
oy, Halit ÇİLENGÎR 69 oy, Sıtkı SOYDAL 67 oy, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ 66 oy 
aldıkları, divan katipleri tarafından yapılan oy pusulaların tasnifi sonucu anlaşıldı.)
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Üye Faik ÇITAK : Sayın Başkanım bir söz almak istiyorum
müsaade ederseniz.

BAŞKAN :Buyurunuz.
Üye Faik ÇITAK :Biraz önce sizin konuşmanız üzerine Ak Parti

Grup Sözcümüz ve Meclis Üyemiz Bahattin BAYRAKTAR Bey’in babasının vefatını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Siz sözlerinizde tüm Meclis adına başsağlığı dilediniz am a...

BAŞKAN :Evet, hay hay, teşekkür ederiz.
Üye Faik ÇITAK :Gruptan gelen istek oldu. Biz de Cumhuriyet

Halk Partisi grubu olarak Bahattin BAYRAKTAR Bey’e başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 
Ölene Tanrı’dan rahmet, BAYRAKTAR ailesine sabırlar, başsağlığı diliyoruz. Teşekkür 
ediyorum.

BAŞKAN :Sağolun, teşekkür ederiz.
Üye Selçuk SENİRLÎ :Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bizde

aynı şekilde başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Sayın Bahattin BARYAKTAR’a.
BAŞKAN :Teşekkür ederiz, sağolun. Buyurun Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerek Bahadır

Bey’e, halasına Allah’tan Rahmet diliyoruz. Bütün ölmüşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Bütün bu nezaket göstererek hem telefonla hem mesajla hem de bizzat gelerek bizleri yalnız 
bırakmayan bütün dostlarımıza yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. 
Bütün hepinizin ölmüşlerine de Rabbim rahmet eylesin. Sağolun, varolun.

BAŞKAN Teşekkür ederim.
Üye Faik ÇITAK :Aynı dileklerimizi Bahadır Bey için de

iletiyorum.
BAŞKAN : Sağolun, sağolun. Bu arada mazeretli

arkadaşlarımızın mazeretlerini oylamıyoruz. Teamül gereği zaten kabul ediyoruz. Yazılı gelen 
mazeretler var. Katılmayan bütün arkadaşların mazeretli kabulünü zaten her zaman teamül 
gereği kabul ediyoruz. Onu da böylelikle kayıtlara geçirmiş olalım. Evet değerli arkadaşlar 
gündemimizin 3. maddesi...

GÜNDEMİN 3. MADDESİ

KARAR NO: 96
ÖZÜ: Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Bölge 
Müdürlüğü’nün 11.08.2014 tarih 3191 sayılı ve
18.09.2014 tarih 3584 sayılı yazılan ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün
06.08.2014 tarih ve 8307 sayılı talep yazılarına 
istinaden yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği çalışmaları doğrultusunda 
1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği 
yapılmasına gerek kalmadığı hususu oylamaya 
katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ak 
Parti;48 kabul oyu, CHP 13 kabul 0 3 0 1 ; MHP 9  

kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.)
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Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut Muratpaşa 
Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25.000 
ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 
İnceleme Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.07.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek imar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan 
mülkiyeti Mazbut Muratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele 
yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun 
bulunmamış olup. Komisyon Raporu imza altına alınarak,

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve 16.07.2014 tarihli komisyon toplantısında 
görüşülerek karara bağlanmak üzere 08.08.2014 tai'ihli.meclis toplantısı gündemine alınmış 
olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisince yeniden görüşülmek üzere İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan 
mülkiyeti Mazbut Muratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele 
yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım imar Plam değişikliğinin yeniden bir çalışma 
yapılmak üzere dairesine iade edilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22.01.2015 tarihli İnceleme Raporunda:
Belediye : Muratpaşa Belediyesi
Mahalle :Kızıltoprak
Pafta :
Ada/Parsel: 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsel
Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü 28.03.2013 tarih ve 1407 sayılı 

yazısı ile Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak M ahallesrnde bulunan mülkiyeti Muratpaşa Vakfına 
ait 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele (eski 69 ada 129 parsel) yönelik 1/25000 ölçekli 
Nazını İmar Planı teklifi sunmuş ve meclis gündemine alınması talep edilmiştir. Söz konusu 
talep yazısı İmar ve Şehircilik. Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğümün 
29.01.2014/202-389 sayılı yazısı ile birimimize gönderilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisimin 11.02.2014 tarihli toplantısında gündemin 
66. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale dilmiş olup 16.07.2014 
tarihli komisyon raporunda söz konusu plan teklifinin komisyonca uygun bulunmadığı 
görüşüne varılarak imza altına alınmış olup Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisimin
08.08.2014 tarihli toplantısında söz konusu plan teklifi yeniden değerlendirilmek üzere İmar 
ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmiştir. 12.08.2014 tarihli komisyon toplantısında söz 
konusu plan teklifinin yeniden bir çalışma yapılmak üzere dairesine iade edilmesi kararma 
varılmış olup imza altına alınmıştır.
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12.08.2014 tarihli ve 413 sayılı meclis kararı ile Dairemize iade edilmiştir. Daire 
Başkanlığımızca konu yeniden incelenmiş, Daire Başkanlığı raporumuz 29.08.2014 tarihinde 
imza altına alınarak görüşülmek üzere meclise sunulmuştur. Konu Antalya Büyükşehir 
Belediye M eclisrnin 11.09.2014 tarihli ve 433 sayılı karan ile yeniden bir çalışma yapılmak 
üzere dairemize iade edilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü'nün 11.08.2014 tarih 3191 sayılı 
ve 18.09.2014 tarih 3584 sayılı yazılan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
M üdürlüğünün 06.08.2014 tarih ve 8307 sayılı talep yazılarına istinaden yapılan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
çalışmaları doğrultusunda 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği yapılmasına gerek 
kalmadığı anlaşılmış olup konunun görüşülerek karara bağlanması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar
müsaade ederseniz ben tabi bu konuyla ilgili benim dönemimde başlayan bir işlem olduğu 
için bir geçmişiyle de ilgili sizleri bu konunun bilgilendirmek isterim. Malumunuz Antalya’da
33.000 kişilik stadyum, 10.000 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonunu Yüzüncü Yıl’a  yapma 
niyetiyle yola çıktığımız süreçte, Yüzüncü Yıl’da özellikle amatör spor branşları için, 
kulüpleri için çok önemli hizmet veren bir alanın farklı bir noktaya taşınması bir zaruret 
haline gelmişti ve bu çerçevede oraya stadyum ve kapalı salon yapılacağından dolayı 
Yüzüncü Yıl’daki amatör spor kulüplerinin kullandığı alanı bir başka yere taşımak üzere bir 
alan arayışına geçtik ve yanlış hatırlamıyor isem 250 dönüm civarında bu Vakıflar’a 
mülkiyeti ait olan ancak planda da spor alanı olarak planlanmış bu alanı bulduk ve mülkiyet 
sahibi Vakıflar. Mülkiyeti spor alam olarak kiralanmış bir şekilde biz de buraya spor alanı 
olarak kullanmak isteğimizi hem Vakıflar hem Spor Genel Müdürlükleriyle görüştük ve o 
dönemde bir ortak mutabakatla bir protokol imzaladık. Vakıflar, mülkiyet kendisine ait 
olduğu için alanın %70’inin spor alanı olması kaydıyla yaklaşık 30 dönümlük bir alanın da 
ticarete çevrilmesi halinde burada bu mülkiyet kullanımınla, kullanımıyla ilgili gereken 
kolaylığı, müsaadeyi vereceğini bize söyledi ve bir üçlü protokol imzaladık o dönemde, 
benim Belediye Başkanlığım ilk döneminde ve sonuçta Vakıflar Genel Müdürlüğü burası da 
bir kamu hizmeti gören bir kurumumuz ve tabi ki mülkiyetinin 2/3’sini devrediyor iken 
kendisine de böylesine bir gelir getirecek bir kolaylık sağlanması oradaki Bürokrat 
arkadaşlarımızın da hesap verebilmek açısından bir talebi olarak ortaya çıktı ve bu protokol 
çerçevesinde biz adımlarımızı attık. Yüzüncü Yıl’da ihalemizi tamamlamıştık hatırlıyorsanız. 
Vakıflarla ilgili de gereken protokoldeki edimlerimizi yerine getirerek bu 30 dönümlük 
araziyi ticaret alanına çevirdik. Ancak daha sonra bu yargıya taşındı ve yargıya taşınması 
neticesinde de yaptığımız ticaret alanı yargı tarafından, idare mahkemesi tarafından iptal 
edildi. Tabi idare mahkemesinin gerekçeleri önemliydi. Emsal alan vesaire... Aslında biz 
onları plan bütünlüğü içerisinde elbette karşılayarak bunları yapmıştık ama bir bölgesel plan 
mantığıyla değerlendirildiğinde o bölgede bir karşılık konması gereğinden hareketle bir iptal 
kararı ortaya çıktı. Bu bölgede zaten 30 dönümlük emsal bir spor alanı değil hiçbir alan 
gösterebilecek bir imkânımız söz konusu değildi. Halbuki yaptığımız plan da bir bölgesel 
amaçlı bir semt spor sahası değil, bütün Antalya’ya hizmet edecek Yüzüncü Yıl’da 30.000’lik
10.000 kişilik iki tane kapalı salon ve stadyum ve diğer tarafta Antalya’da tüm amatör 
sporlara hizmet edecek bir amatör spor kompleksi adeta Gençlik Spor İl Müdürlüğü hizmet 
binasının da bulunduğu bir proje ortadaydı.
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Tabi yargının kararı karşısında boynumuz kıldan ince. Velhasılı bu iptal gerçekleşti. 
Daha sonra tabi biz oradaki spor alanı içerisinde amatör sporlara 4 futbol sahası, 2 tenis kortu 
ve Belediye Gençlik Spor hizmet binası, bunların hepsini tamamladık yükümlülüklerimizi 
Belediye olarak yerine getirerek ve bu plan, bu alanda biz eski Dilek Sabancı Kapalı Spor 
Salonu ve kapalı yüzme havuzu da Yüzüncü Yıl’da hatırlıyorsanız yarım kalmış bir kapalı 
yüzme havuzu inşaatı vardı ve Dilek Sabancı Spor Salonu vardı. O iki tesisi de yine bu 
Vakıflar’m alanı içerisinde yapmayı planlamıştık. Ancak hatta hafriyatına başlamamıza 
rağmen o dönemde yargı kararı karşısında bu maalesef durdu. Yapılamaz hale geldi. Tabi biz 
görevden ayrıldıktan soma bu konuyla ilgili işte karşılıklı protokol fesihleri söz konusu oldu 
ve protokoller ifa edilemez hale geldi dolayısıyla iş bir duraksamaya vesile oldu ve bu konu 
yeniden gündemimize benim yeniden Belediye Başkanı seçilmemle birlikte geldi. Gelmesinin 
nedeni de şuydu; açık konuşayım, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü değerli arkadaşlar 
Antalya’da işte Muratpaşa Belediyemizin, Kepez Belediyemizin yapmış olduğu kapalı yüzme 
havuzları söz konusu ama devlete ait Antalya gibi bir deniz şehrinde bir uluslar arası 
müsabakaların da yapılabileceği olimpik bir kapalı yüzme havuzumuz senelerdir yok. Bu bir 
ihtiyaç. Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili gereken projeleri tamamladı, inşaata başlayacak, 
ödeneği ayrıldı. Ödeneği ayrılmasına rağmen alan bulunabilmesi hususu önümüze ciddi bir 
sorun olarak benim Belediye Başkanı seçilmemden sonra geldi. Biz de tabi bu geçmişteki 
protokolleri, geçmişte imzalayan kişi olarak dedik ki biz bu konuyu yeniden, madem bir 
kapalı yüzme havuzu yapılabilecek bir alan bulunabilmesi hususunda sıkıntı var, bunları 
yeniden gözden geçirelim ve Antalya’ya bir kapalı yüzme havuzu derdimiz kazandırmak ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Geçlik Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ve hukuk müşavirleri 
bizim arkadaşlarımızla bir araya birçok kez geldiler. Bu arada tabi yaklaşık 20 milyon liralık 
bir kapalı yüzme havuzu yapılmasıyla ilgili bir ödenek de hazır bekliyor. Yani biz bu sorunu 
çözdüğümüzde Genel Müdürlük bütçesi hazır ki bu işlerde en zor iş biliyorsunuz bütçesini 
bulmaktır. Derhal inşaata başlayacak ama biz bu arazi meselesini çözemediğimiz için bu sefer 
bütçe de biliyorsunuz gittikten sonra bir daha ne zaman gelir kim bilir? Hazır bulunmuş bir 
bütçe var ortada ve o bütçe de iptal edilecek. Derhal biz biliyorsunuz bunu daha önce de 
meclisimizin gündemine taşıdık. Hatta Vakıflar’dan da bir müspet yazı o zaman ben 
Meclisimizde birkaç ay önce gelmişti, onu da sizlerle paylaştım ancak orada da farklı hukuki 
sıkıntılar çıkınca bu iş yeniden bir duraksamaya geldi. Vakıflar’m bu konuda ticari alana 
çevrilmesi hususunda buranın ısrarı ve talebi elbette sürdü, sürüyor ve bu konuda 
arkadaşlarımız yeniden malum yüzme havuzu ödeneği de ortadan kaybolmasın ve Antalya’ya 
bir kapalı yüzme havuzunu kazandıralım maksadıyla benimde talimatlarım doğrultusunda 
Vakıflar ve Spor Genel Müdürlüğüyle üçlü görüşmeleri daha da hızlı bir hale getirdik ve nihai 
olarak, çünkü 3 tarafı olunca bir işin ortak bir mutabakat da bulmak kolay olmuyor takdir 
edersiniz. Herkesi memnun edecek bir çözüm hiçbir zaman söz konusu olmuyor. İşte burada 
artık asgari müşterek dediğimiz bir noktada buluşmak hedefiyle yapılan çalışmalarda bugün 
gündemimize gelen plan değişikliği talebi Vakıflar, Spor Genel Müdürlüğü ve Belediyedeki 
arkadaşlarımızın ortak çalışması sonucunda bugün bu şekliyle gündemimizdedir. Dolayısıyla 
burada bir an önce bu sorunu çözersek Antalya’ya hep birlikte fevkalade güzel, medeni, 
çağdaş, olimpik bir kapalı yüzme havuzunu kazandırmanın önünü açmış olacağız. Bu açıdan 
meseleye ben şahsen bakıyorum ve tabi ki bu konuda takdir meclisimizin. Teknik olarak 
mutlaka bu imar planıyla ilgili geçmişteki mahkeme kararlarına da atıfta bulunmak suretiyle 
bazı itirazlar söz konusu olabilir.
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Bunları da saygıyla karşılıyorum ama değerli arkadaşlar biz mahkemelerin gerekçeli 
kararlarını göz önünde bulundurmak suretiyle dediğim gibi üç kurulun, üç kamu kurumunun 
en önemli yetkilileri, genel müdür ve yardımcıları ve hukuk müşavirleri nezdinde böyle bir 
çalışmayı bu şekle sokarak, itiraz tabi her zaman mümkün bir kez daha söylediğim gibi, 
meclisimizin takdirine sunulabilir hale getirdik. Takdir sizi erin. Dediğim gibi inşallah buradan 
hayırlı bir karar verilirse, iyi bir netice çıkarsa çok hızlı bir şekilde kapalı yüzme havuzu 
inşaatını da ben de Genel Müdürümüz ve Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler 
neticesinde, hazır bütçe de tam artık gitmek üzere, gitmeden bu tesise harcayabilme imkanını 
bulmuş olacağız. Takdir sizlerin. Ben tabi bu konuda bu ortak çalışmayı bugünkü hale 
getirmek konusunda emeği geçen Büyükşehir Belediyesindeki Hukuk Müşavirliğindeki, 
Genel Sekreterlikteki arkadaşlarımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Genel Müdür Sayın 
Mehmet Baykan beyefendiye, Vakıflar Genel Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkürü borç biliyorum. Takdir yüce M eclisimizin...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, Sayın Başkanım, İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı’nm da raporunda dikkat çektiği gibi 1/25.000’lik planın gerek olmadığı noktasında 
görüşümüz var.

BAŞKAN :Evet. Dolayısıyla?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Dolayısıyla yani onaylıyoruz. Evet.
BAŞKAN :Evet. Uygundur diyorsunuz. Buyurunuz.
Üye Faik ÇITAK :İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından gelen

görüş doğrultusunda oy kullanacaktır Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ :îmar ve Şehircilik Daire Başkalığı’nm görüşüne

katılıyoruz.
BAŞKAN :Evet, dolayısıyla değerli arkadaşlar talep edilen

imar- plan değişikliğinin ben uygunluğunu oylarınıza arz edeceğim. 25.000’lik plana gerek 
olmadığı görüşü mevcut. Dolayısıyla yanlış oylamıyoruz herhalde. Talep edilen İmar -  Plan 
değişikliğinin kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 1 no’lu... Bir saniye.

İmar ve Şeh. Dai. Bşk. H.ELMAS : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin
yapılmasına gerek olmadığı hususunun oylanması efendim...

BAŞKAN : Yanlış mı oyluyoruz? Öyle mi? Değerli
arkadaşla o zaman düzelteyim; 1/25.000’lik plan yapılmasına gerek olmadığı hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 1 no’lu tuşa basabilirler. Oy kullanmayan var mı?
Olmadığına göre oy birliği ile 1/25.000’lik plan yapılmasına gerek olmadığı kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Evet. Gündemimizin 4. maddesi...

(Ak Parti;48 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu; MHP 9 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.)

Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :4. maddesi.
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GÜNDEMİN 4. MADDESİ 
KARAR NO: 97

ÖZÜ: Belediyemiz ile Vakıflar Bölge
Müdürlüğü arasında imzalanan 23.07.2007 
tarihli protokol gereğince 20L imar paftasında 
yer alan Gebizli Mahallesi 13142 ada 1 parsel ve 
13143 ada 1 parseldeki kentsel spor alanına “1- 
Bu plan plan hükümleri ve plan açıklama raporu 
ile bir bütündür. 2-3194 sayılı İmar Kanunu ve 
ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması 
zorunludur. 3-Bu alanda açık veya kapalı 
otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına 
yönelik konaklama, büfe, lokanta, pastane, 
çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari 
üniteler yer alabilir. 4-Emsal=0.60’dır. İnşaat 
alanının %70’i spor amaçlı kullanımlar için 
ayrılacaktır.” plan notlarının eklenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
kabul edildi. (Ak Parti 48 kabul oyu; CHP 14 ret 
oyu; MHP 9 kabul oyu ile toplam 71 oy 
kullanılmıştır.)

Belediyemiz ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan 23.07.2007 tarihli 
protokol gereğince 20L imar paftasında yer alan Gebizli Mahallesi 13142 ada 1 parsel ve 
13143 ada 1 parseldeki kentsel spor alanına plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporunda;
Belediyemiz ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan 23.07.2007 tarihli 

protokol gereğince 20L imar paftasında yer alan Gebizli Mahallesi 13142 ada 1 parsel ve 
13143 ada 1 parseldeki kentsel spor alanına “ 1-Bu plan plan hükümleri ve plan açıklama 
raporu ile bir bütündür. 2-3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması 
zorunludur. 3-Bu alanda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına 
yönelik konaklama, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler 
yer alabilir. 4-Emsal=0.60’dır. İnşaat alanının %70’i spor amaçlı kullanımlar için 
ayrılacaktır.” plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 2039,24 plan işlem numaralı 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Oytun Eylem DOĞMUŞ 
toplantıya katılmadı Mustafa Reşat OKTAY imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, İmar Komisyonunun zaten az önce
anlattığım konunun devamı. Evet.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Faik ÇITAK :Saym Başkanım Komisyonda Oytun Bey’in de

imzası yok. Komisyon Raporu’nda Oytun Bey’in de imzası yok.
BAŞKAN :Efendim?
Üye Faik ÇITAK :Oytun Bey’in imzası yok efendim şeyde.

Katılmadı toplantıya. Evet.
BAŞKAN :Toplantıya katılmadı şerhi var. Evet. Raporda o

şekilde yazıyor. Toplantıya katılmadı yazıyor. Evet. Evet. Tamam. Farklı bir şey yok. Evet, 
buyurunuz.

Üye Faik ÇITAK :Komisyon Raporu’na katılmıyoruz Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu olarak efendim.

BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu’na katılıyoruz.
BAŞKAN :Evet, değerli arkadaşlar gündemimizin 4.

maddesini Komisyon Raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 1 nolu 
tuşa basabilir. Evet, oylama, oy tablosunu görelim. Oy kullanmayan arkadaşımız yok ise 
gündemimizin 4. maddesi Komisyon Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Hayırlı olsun, 
uğurlu olsun. 5. madde...

(Ak Parti 48 kabul oyu; CHP 14 ret oyu; MHP 9 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 5. MADDESİ 
KARAR NO: 98

ÖZÜ: Belediyemiz ile Vakıflar Bölge M üdürlüğü 
arasında imzalanan 23.07.2007 tarihli protokol 
gereğince 20L-IC ve 20L-IID imar paftalarında yer 
alan Gebizli Mahallesi, 13142 ada 1 parsel ve 13143 
ada 1 parseldeki kentsel spor alanına “ 1-Bu plan plan 
hükümleri ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 
2-3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetm elik 
hüküm lerine uyulması zorunludur. 3-Bu alanda açık 
veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların 
ihtiyacına yönelik konaklama, büfe, lokanta, pastane, 
çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler 
yer alabilir. 4-Em sal=0.60’dır. İnşaat alanının % 70’i 
spor amaçlı kullanımlar için ayrılacaktır.” plan 
notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya 
katılanlarm  oy çokluğu ile kabul edildi. (Ak Parti 45 
kabul oyu, CHP 15 ret oyıı; MHP 9 kabul oyu ile 
toplam 69 oy kullanılmıştır.)
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Belediyemiz ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan 23.07.2007 ta r ih li 
protokol gereğince 20L-IC ve 20L-IID imar paftalarında yer alan Gebizli Mahallesi, 
13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parselde kentsel spor alanına plan notlarının 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporunda;
Belediyemiz ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan 23.07.2007 tarihli 

protokol gereğince 20L-IC ve 20L-IID imar paftalarında yer alan Gebizli Mahallesi, 13142 
ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parseldeki kentsel spor alanına “1-Bu plan plan hükümleri ve 
plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2-3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik 
hükümlerine uyulması zorunludur. 3-Bu alanda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve 
sporcuların ihtiyacına yönelik konaklama, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor 
faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir. 4-Emsal=0.60’dır. İnşaat alanının % 70'i spor 
amaçlı kullanımlar için ayrılacaktır.” plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 5404,9 
plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Faik ÇITAK :Komisyon Raporu’na katılmıyoruz Sayın

Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu’na katılıyoruz.
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar gündemimizin 5. maddesini

komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Evet, yansıtalım. Oy 
kullanmayan arkadaşımız var mı? Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. Hayırlı 
uğurlu olsun. Gündemimizin 6. maddesi...

(Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 15 ret oyu; MHP 9 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 6. MADDESİ 
KARAR NO: 99

ÖZÜ: Antalya İli, Manavgat İlçesi Hacıobası 
Mahallesi, 102 ada 15,16,18,19 numaralı 
parsellerde Kamu Hizmet Alanı ve Belediye 
Hizmet Alanı (Asfalt Plent Tesisi) olarak 
planlanması için 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Plam oylamaya katılanların oy birliği ile kabul 
edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu; CHP 16 kabul 
oyu; MHP 10 kabul oyu ile toplam 72 oy 
kullanılmıştır.)
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Antalya İli, Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi, 102 ada 15,16,18,19 numaralı 
parsellerde Kamu Hizmet Alanı ve Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Plent Tesisi) olarak 
planlanması için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporu

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 96. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya İli, 
Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi, 102 ada 15,16,18,19 numaralı parsellerde Kamu 
Hizmet Alanı ve Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Plent Tesisi) olarak planlanması için 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANT AÇ, Oytun Eylem DOĞMUŞ 
toplantıya katılmadı diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Faik ÇITAK 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

:Evet. Konuyla ilgili grupların görüşleri? 
:Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
:Komisyon Raporu’na katılıyoruz Başkanım. 
:Komisyon Raporu’na katılıyoruz.
:Değerli arkadaşlar bu da Manavgat’a kuracak

olduğumuz asfalt plentiyle ilgili. Tabi belediyemizin özellikle kırsalda yapacağı çok önemli 
yol hizmetleriyle ilgili güzel bir imkan için yapılmış bir plan değişikliği. Meclisimize teşekkür 
ediyorum oylamadan önce. Grup kararları evet olduğu için. Oylarınıza arz ediyorum. 
Yansıtalım arkadaşlar. Oy kullanmayan arkadaşımız yok ise Komisyon Raporu doğrultusunda 
6. madde kabul edilmiştir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. 7. madde...

(Ak Parti 46 kabul oyu; CHP 16 kabul oyu; MHP 10 kabul oyu ile toplam 72 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 7. MADDESİ 
KARAR NO: 100

ÖZÜ: Antalya İli, Manavgat İlçesi Hacıobası 
Mahallesi, 102 ada 15,16,18,19 numaralı 
parsellerde Kamu Hizmet Alanı ve Belediye 
Hizmet Alanı (Asfalt Plent Tesisi) olarak 
planlanması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı oylamaya katılanlarm oy birliği ile kabul 
edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu; CHP 13 kabul
oyu; MHP 10 kabul oyu ile toplam 70 oy
kullanılmıştır.)

Antalya İli, Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi, 102 ada 15,16,18,19 numaralı 
parsellerde Kamu Hizmet Alanı ve Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Plent Tesisi) olarak
planlanması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu.

12



T

—,

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ f ;o - .® •. ı
V % \ /

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Ex p 02016

(30.01.2015) ANTALYA

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli toplantısında gündemin 97. 

maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Antalya îli, 
Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi, 102 ada 15,16,18,19 numaralı parsellerde Kamu 
Hizmet Alanı ve Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Plent Tesisi) olarak planlanması için 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ, Oytun Eylem DOĞMUŞ 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, görüşleriniz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Sayın Başkanım.
Üye Faik ÇITAK :Komisyon Raporu’na katılıyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu’na katılıyoruz.
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar, gündemimizin 7. maddesi

komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Yansıtalım. Oy
kullanmayan arkadaşımız olmadığına göre gündemimizin 7. maddesini Komisyon Raporu 
doğrultusunda kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun.

(Ak Parti 47 kabul oyu; CHP 13 kabul oyu; MHP 10 kabul oyu ile toplam 70 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN : Olağanüstü toplantımız değerli arkadaşlar sona
ermiştir. 9 Şubat’ta, şubat ayı olağan meclisinde, saat 14.00’te buluşmak üzere hepinize iyi 
çalışmalar, hayırlı günler diliyorum.

Halil ÖZTÜRK  
Divan

Muhammet URALMenderes TÜREL
Belediyesi Başkanı
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