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Yazıİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
11.09.2017 tarihli olağan meclis toplantısma katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle 
oturum açılması hususunu arz ederim.

GÜNDEMİN 1. M ADDESİ
(YOKLAMA VE AÇILIŞ)

Büyükşehir Belediyesi Başkanı; Menderes TÜREL, A K  Parti Meclis Üyeleri;
Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, 
Süleyman TOPÇU, M ehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOGLU, Bahadır YANTAÇ, 
Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin 
HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, M ustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, 
Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Y usuf 
GÖVEN, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOGLU, Yaşar SÖZEN, M usa YÜCEL, 
Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, 
Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, 
Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, M ustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, 
Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOGLU, Süleyman ACAR, Ruhi 
BEŞİKTAŞ 'm CHP Meclis Üyeleri; Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, M ustafa GÜL, 
Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erkan DEMİRCİ, Ah 
COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal 
BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, 
İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Y usuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ahmet 
CAN’ın MHP Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, 
Emin ÇAĞLAR, M ehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR’ın Bağımsız Meclis 
Üyeleri; Mehmet SALUR, Haşan Nusret BAYSAL‘m toplantıya katıldıkları, ayrıca yoklama 
esnasında elektronik oylama sistemine giriş yapamayan M echs Üyeleri Mustafa İsmet 
UYSAL, Ali Baki SARICA, Önder ÖNEN ve Erol ÖZKARABEKİR'i Meclis Başkanı 
Menderes TÜREL yoklamaya dahil ederek Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunu açtı.

(Ak Parti 49, CHP 22. M HP 8 Bağımsız 4 meclis üyesi olmak üzere toplam 83 üye)

BAŞKAN :Biraz sesi kısalım. Ses biraz yüksek
geliyor. Evet değerli arkadaşlar, eylül ayı meclis toplantımızın açılışı için lütfen işaret 
buyurmak suretiyle... sesi kıstık mı da çmhyor. Nasıl yapacağız? Komple keselim olmazsa.
• v lt, yeterli çoğunluğumuz vardır.
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Eylül ayı meclis toplantısını, olağan meclis toplantısmı açıyorum. Toplantımız hayırlı 
ve uğurlu olsun. Gündeme geçmeden önce zannediyorum önergeler var. Önergeleri de 
okumadan önce... Önce önergeleri okutalım. Buyurunuz.

Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR ıSayın Başkanım mazeret dilekçesi olan.
BAŞKAN ;Kayıtlara geçmedi mi? Geçmedi. Hemen

arkadaşlar baksın. İsmet Bey’e bir bakalım arkadaşlar. Bakın orada birkaç arkadaşımız işaret 
ediyoruz ama m aalesef ekranda göremiyoruz kendimizi diyor. Hemen İsmet B ey’e bakın. Erol 
B ey 'in  de galiba çalışmıyor. Çalışmıyor mu Başkanım? Biz önergeleri okutuyorken işaret 
buyuran arkadaşlarımız el kaldırsınlar. Evet. Erol ÖZKARABEKİR, Önder ÖNEN, Ali Baki 
SARICA, M ehmet KILIÇ, Edip Kemal BAHADIR, Hakan TÜTÜNCÜ, Haşan B asri... Haşan 
Fehmi, hep Haşan Basri diyorum. Haşan Fehmi. Tamam, çalıştı mı? Eyvallah. Sorun yok o 
zaman. Haşan Fehmi Bey’in çalışmış. İsmet UYSAL. Evet, kayıtlara geçsin mevcut, evet, 
meclisimizde hazır bulunmaktalar. Önergeleri okuyalım. Buyurunuz.

Yazıİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, mazeret dilekçeleri olan 
üyelerimiz var. İsimlerini okuyorum müsaadenizle. Erdeniz YAVUZ, Sami ALTUN, Ümit 
UYSAL, Ergüven YILMAZ, Haşan GÖKÇE. Arz ederim Başkanım.

BAŞKAN :Evet, arkadaşlarımızın mazeretlerinin kabulü
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Evet, oybirliğiyle kabul edilmiştir. Önergeler.

A K  P a rti Meclis Üyesi; Erdeniz YAVUZ, C H P Meclis Ü yeleri; Ümit UYSAL, 
Sami ALTUN, M H P Meclis Üyeleri; Haşan GÖKÇE, Ergüven YILM AZ'ın mazeretli 
sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanlarm oybirliği ile karar 
verildi.

(Ak Parti 43. kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP  7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 66 oy kullanılmıştır.)

Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR : BA ŞKA NLIK  M A K A M IN A ; “Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ile Elmah Belediyesi arasında; 665. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan 
Güreşleri etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonun iki belediyenin birlikte 
yürütülmesi ile ilgili protokol Antalya Büyükşehir Belediyesi meclisinin 12.08.2014 tarih ve 
399 sayıh meclis kararına istinaden imzalanmış olup Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 11. maddesine göre meclis gündemine alınıp Büyükşehir Belediye Meclisinin 
bilgilendirilmesi hususunu arz ederim. ” deyimli Protokol Şube M üdürlüğü’nün 08.09.2017 
tarih ve E.495 sayılı bilgilendirme yazısı.

BA ŞK A N LIK  M A K A M IN A ; “İlgi: a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel M üdürlüğü’nün 24.02.2017 tarih ve 755.02.01/15658 
sayılı yazısı.

b) Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’nün 30.05.2017 tarih ve 23822202-220.02-E. 
10206 sayılı yazısı ve eki.

c) Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’nün 30.05.2017 tarih ve 66240919-252.99-E. 
10230 sayüı yazısı ve eki.

d) Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu M üdürlüğü’nün 18.05.2017 tarih 
)45921/07W ^316-2297 sayüı yazısı.
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e) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
M üdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve 58891979-755.02.01/36643 sayılı yazısı.

Antalya’nın bugünkü ve gelecekteki Ulaşım sorunlarına kalıcı ve çağdaş çözümler 
oluşturulması, Kuzeyde yer alan Varsak bölgesinin şehir merkezine ve batıda yer alan Otogar, 
Üniversite Hastanesi, Üniversite yerleşkesi. Adliye, Eğitim Araştırma Hastanesi gibi önemli 
bölgelere yolcu erişiminin sağlanması, 3. Aşama Raylı Sistem Hattı projeleri kapsamında 
mevcut Nostaljik Hattın çift hatta çıkarılarak yolcu kapasitesinin arttırılması ve Varsak- 
Zerdalilik arası kesintisiz yolculuk sağlanması planlanan tüm hatların mevcut 1. Aşama Raylı 
Sistem Hattı ile kısa bir süre önce işletmeye açılan, 2. Aşama Meydan - Havalimanı - Expo 
2016 H attı’nı da içeren entegre bir raylı sistem ağının oluşturulması, sistemlerin birbirine 
yolcu ve araç aktaracak şekilde planlanması amacıyla hazırlanan 3. Aşama Raylı Sistem Hattı 
Kesin Projeleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
M üdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
M üdürlüğümün ilgi (a) yazısında, Antalya Ulaşım Ana Planı önerilerinde yer alan 2020 yılına 
kadar Varsak-Zerdalilik arasındaki tramvay hattı yapılabilirliği uygun bulmuştur. Antalya 
Kültür Varlıklarını Korum a Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tarafından 
projeler incelenmiş ilgi (b), ilgi (c) ve ilgi (d) yazıları ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Gerekli Değildir” belgeleri tamamlanmıştır.

Fizibilitesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
M üdürlüğü’nün ilgi (e) yazısı ile onaylanan "3. Aşama Raylı Sistem Hattı Yapımı ve 3. 
Aşama Tramvay Araç Alımı ve İşletmeye Alma İşi" için bu aşamada şimdilik ihtiyaç duyulan 
140.000.000 Avro (yüz kırk milyon Euro) finansmanın Uluslararası Finans Kurumu olan IFC 
(International Finance Corporation)’den kredi tem in ederek sağlanması ve kredi işlemleri için 
her türlü iş ve işlemleri yapmaya Genel Sekreter Birol EKİCİ’nin yetkili kılınması 
konularının görüşülerek karara bağlanmak üzere M eclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi 
uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz 
ederim. ” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi B aşkanlığfnm  11.09.2017 tarih 
ve E.428 sayıh tekh f yazısı.

B A ŞK A N LIK  M AK A M IN A ; “Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, 
Antalya II. Aşama (Meydan-HavaaIanı-Expo 2016) Raylı Sistem Hattı İnşaatı ile 
Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında 
234.627.311TL ek ödeneğin temin edilmesi Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünün 08/09/2017 
tarih 84212915-251.02.02-E.427 sayılı yazılan ile talep edilmektedir.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya II. Aşama 
(M eydan-Havaalanı-Expo 2016) Raylı Sistem Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin 
Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında kullanılmak üzere talep edilen ek 
ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre 
borçlamna yolu ile temin edilmesi konusunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11 
inci M addesi uyarınca Büyükşehir Belediye M eclisine havalesi hususunu takdir ve 

I tensiplerinize arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi B aşkanlığfnm  11.09.2017 tarih ve 
I H.608 say ılı\ek lif yazısı.
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B A ŞK A N LIK  M A K A M IN A ; “Antalya Büyükşehir Belediye M eclisinin 14.07.2017 
tarih 676 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 27.07.2017- 27.08.2017 tarihleri arasında askıya 
çıkartılmış olan M uratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde 5246, 5247 ve 
5248 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı 
süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Mechs Çalışma 
Yönetmehği’nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. ” 
deyimli Kent Estetiği Dairesi Başkanhğı’nın 08.09.2017 tarih ve E.464 sayılı teklif yazısı.

B A ŞK A N LIK  M A K A M IN A ; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 
tarih 677 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 27.07.2017- 27.08.2017 tarihleri arasında askıya 
çıkartılmış olan M uratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde 5246, 5247 ve 
5248 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 
askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma 
Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. ” 
deyimli Kent Estetiği Dairesi B aşkanlığının 08.09.2017 tarih ve E.465 sayılı teklif yazısı.

Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR : 11.maddeler sona erdi Sayın Başkanım. 
Meclis üyelerimizin verdiği önergeleri okuyorum.

BAŞKAN : 11.maddeye göre okunan önergeleri gündeme
ekliyoruz. Diğer önergeler.

Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR ;ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  B ELED İY ESİ 
M E C L İS  BA ŞKANLIĞU N A (Ö N ER G E); “Antalya İh, Aksu İlçesi, Hacıaliler Mahallesi 
13484 ada 9 nolu parselde 22000 m2 büyüklüğündeki orman alanının, eğitim alanına 
dönüştürülmesine ihşkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Belediyeniz tarafından
14.07.2017 tarih ve 687 sayılı M echs kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz tarafından
05.09.2017 tarih ve 96 sayılı M echs kararı ile onaylanmış olup, onaylanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin M echs gündemine alınması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.”  deyimh Meclis Üyesi İbrahim KÖSEOGLU, 
M echs Üyesi Yaşar SÖZEN, Meclis Üyesi Ercan AK imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  B EL ED İY ESİ M E C L İS  B A ŞK A N LIĞ FN A ; “Elmalı 
İlçesi Gündoğan M ahallesi 310 ada 11 parsel nolu taşınmazın 1/5000 ölçekli plan değişikliği 
teklifinin gündeme alınmasını saygı ile arz ederim, ’’deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
M echs Üyesi Ümit ÖZTEKİN, imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  B EL ED İY ESİ M E C L İS  B A ŞK A N LIĞ PN A ; “Elmalı 
İlçesi Gündoğan Mahallesi 310 ada 11 parsel nolu taşmmazm 1/1000 ölçekli plan değişikliği 
teklifinin gündeme alınmasını saygı ile arz ederim, ’’deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN, imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  B EL ED İY ESİ M E C L İS  BA ŞK A N LIĞ FN A ;
“Antalya Kaş Belediyesi Gömbe/Karşıyaka sınırları içerisinde bulunan 271 ada 2 parsel, 253 
ada 1 parsel ve 266 ada 4 parselin yeniden planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli



M E C L İS  T O PLA N T I TU TAN AĞI
(11.09.2017)

deyimli Meclis Üyesi Halil KOCAER, Meclis Üyesi Ramazan ÇALIK, Meclis Üyesi Musa 
YÜCEL, Meclis Üyesi Adil ÇELİK, M eclis Üyesi Erol DEMİRHAN, Meclis Üyesi Fırat 
DEMİRCİ imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  B ELED İY ESİ M E C L İS  BAŞKANLIĞUNA ;
“Antalya Kaş Belediyesi Gömbe/Karşıyaka sınırları içerisinde bulunan 271 ada 2 parsel, 253 
ada 1 parsel ve 266 ada 4 parselin yeniden planlanmasma yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekh 
uygulama imar planı değişikliğinin meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ederim.” 
deyimli Meclis Üyesi Halil KOCAER, Meclis Üyesi Ramazan ÇALIK, Meclis Üyesi Musa 
YÜCEL, Meclis Üyesi Adil ÇELİK, Meclis Üyesi Erol DEMİRHAN, Meclis Üyesi Fırat 
DEMİRCİ imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  M E C L İS  B A ŞK A N LIĞ FN A ; “Belediyemizce 
hazırlatılan, ; Yeni Mahalle 19 K imar paftasından bulunan Mülkiyeti belediyemize ait 578 
ada 1 parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin, 
Büyükşehir Belediye M eclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda; Gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 11.09.2017 ”  deyimli Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis Üyesi 
Kaan Osman SARİOGLU imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR  B EL ED İY ESİ M E C L İS  B A ŞK A N L IĞ IN A  ;
“Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Aşağıpazar Mahallesi, 827 ada 1, 2 ve 9 
parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekh Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin meclis 
gündemine alınması hususunu saygılarımızla arz ederiz. ”  deyimli M eclis Üyesi Sadullah 
BAYAR, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR  B EL ED İY ESİ M E C L İS  B A ŞK A N L IĞ I’NA; “Alanya 
İlçesi Avsallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 08.05.2017 
tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi M echsinin 374 sayılı kararı ile onaylanmış ve
20.06.2017 ve 20.07.2017 tarihleri arasında Alanya Belediyesinde askıda ilan edilmiştir.

20.06.2017 ve 20.07.2017 tarihleri arasında yapılan itirazlara Alanya Belediyesi 
M eclisinin 05.09.207 tarihh oturumunda 176-177-178 ve 179 sayılı kararlan ile karar verilmiş 
ve Antalya Büyükşehir Belediyesine 08.09.2017 tarih ile itirazlara ait 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyalan teslim edilmiştir.

Alanya İlçesi Avsallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar 
Planma askı süreci içerisinde yapılan itirazlara göre düzenlenmiş 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişiklerinin meclis gündemine alınmasını arz ederim. ”  deyimh Meclis Üyesi 
Adem Murat YÜCEL, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzalı 
önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  M E C L İS  B A ŞK A N LIĞ I’NA; “Belediyemizce 
hazırlatılan; İlçemiz Sahilkent M ahallesi 24A19D1C, 24A19D2D, 24A19D3A, 24A19D3B, 
24A19D4A, 24A19D4B, 24A19D4D imar paftalarında bulunan mülkiyeti belediyemize ait 
1826 ve 1829 nolu parsellerde 1/1000 ölçekh uygulama imar planı değişikliğinin, Büyükşehir 
Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 11.09.2017 ”  deyimli Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, M eclis Üyesi Kaan Osman 
SARİOGLU imzalı önerge.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  M E C L İS  BA ŞK A N LIĞ TN A ; “Belediyemizce
hazırlatılan; İskele Mahallesi 19K-2A, im ar paftasmdaki çekme mesafelerine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye 
Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz 
ederim .l 1.09.2017 ”  deyimli M eclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, M eclis Üyesi Kaan Osman 
SARİOGLU imzalı önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  M E C L İS  B A ŞK A N LIĞ FN A ; “Belediyemizce
hazırlatılan. Yeni Mahalle 19K-2A, 19K-2B, 19K-2C imar paftalarındaki konut alanlarının, 
konutaltı ticaret alanma (TİCK) dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülerek, karara bağlanması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim .l 1.09.2017 ”  
deyimli Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis Üyesi Kaan Osman SARİOGLU imzalı 
önerge.

ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  BELED İY ESİ M E C L İS  B A ŞK A N LIC FN A ;
“Antalya-Manavgat-Çavuşköy M ahallesi sınırları içerisinde İlave +Revizyon 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı"na askı süresinde yapılan itirazlar, 06.09.2017 tarihli Manavgat 
Belediyesi Olağan Meclisi Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmıştır. "Çavuşköy 
Mahallesi İlave +Revizyon 1/1000 Ölçekh Uygulama İmar Planı "na askı süresinde yapılan 
itirazların değerlendirilmesi konusunun gündeme alınması hususunu Meclisin takdirine arz 
ederiz.l L09.2017 ”  deyimli Meclis Üyesi Erşan ÖZDEN, M echs Üyesi AU ÇOSKUN imzalı 
önerge.

Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :Saym Başkanım, meclis gündemi 
önergeleriyle birlikte toplam 204 maddeden oluşmuştur. Arz ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Kaç madde dedik?
Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :204 maddeden Sayın Başkanım.
BAŞKAN :204 maddeden oluşmuştur gündemimiz. Okunan

önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Evet, okunan önergeler oybirliğiyle gündeme eklenmiştir 
ve böylelikle 204 maddeden gündemimiz oluşmuştur. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 
birinci maddesi yoklama ve açılışı tamamladık.

(AK Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

G ÜN D EM İN  2. M ADDESİ

Ö ZÜ : Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 
1Ü.07.20I7 ve 14.07.2017 tarihli toplantılarında 
toplam 137 adet karar alınmıştır.



M E C L İS  T O PL A N T I TU TA N AĞ I
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarih
S aat

K arar
No

İçtim a
B irleşim
O turum

Ö zet

10-07-2017
14:00

583

10 -07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

584

585

10-07-2017
14:00

586

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

587

588

B üyükşeh ir B e led iyes i Başkanı M enderes TÜ R E L, A k Parti M eclis  Üyeleri: H alil Ş AH İN , Ü m it 
Ö ZTEKİN , S üleym an TO P Ç U , B ahad ır Y AN TAÇ , M esut K O C AG Ö Z, B ahattin  B AY R A KTA R, Em in 
H ATİPO Ğ LU , Kerim  B A Ş K A P TA N , M ustafa  E rkan ERSO Y, C enk Halil BAYAZ, E nver A P U T K A N , 
Ram azan ETLİ, H aşan Fevzi Y ILM AZ, Y u su f G Ö V E N , E rdeniz Y AV U Z, A li KU RŞ U N LU , İbrahim  
K Ö S EO Ğ LU , Y aşar S Ö ZE N , M usa Y Ü C E L, F ıra t D EM İRC İ, Masan A li IRBAN, S adu llah B AY A R , 
H üseyin TO R U N , İsm ail TO S U N , M uham m et URAL, A hm e t B Ü YÜ K A KÇ A , Hali! Ö ZTÜ R K, Halit 
A KAR , O rhan A V C I, M e hm e t U Y AR . Rasim  ELÇİ, E rcan M ER TH A TU N . Hüseyin Ö Z B E K . Halil 
K AR ATAŞ, S erda l Ç A V U Ş O Ğ LU , S ü leym an A C A R , Ruhi B EŞ İKTAŞ. C H P  M eclis  Üyeleri: M ustafa  
R eşat O KTAY, R ecep T O K G Ö Z , S ongü l B AŞ K A YA , A li C O Ş KU N , Erşan Ö ZD E N . O ytun  Eylem  

7 D O Ğ M U Ş , C anse l T U N C E R , Edip K em al BAH A D IR , Fa ik  Ç ITA K , S e^^ A R IKA N , Halil A R IK A N ,
1 Z a fe r YÖ RÜ K, S am i A LTU N , İsm et TO K, E rdal R am azan A LTA C A , Y u su f K U M BUL, M ehm et
1 H A C IAR İFO Ğ LU , Nurdan A s lı B ayar U LU K AP I, A hm e t CAN, M H P M eclis Üyeleri: A li Baki S AR IC A ,

M ehm et BALIK, Z ih n i A S İLTÜ R K , S e lçuk SEN İR Lİ, E rgüven Y ILM A Z . M ehm et C eng iz  
B Ü YÜ K G E BİZ, Em in Ç A Ğ LA R , E rtü rk  Y AZAR, Rasih Ş AH İN , B ağım sız M eclis  Üyeleri: M ehm et 
S ALU R  ve H aşan N usre t B A Y S A L ’ ın top lan tıya  katıld ık ları an laşıld ığ ından B üyükşeh ir B e led iye 
M eclis i oturum u açıldı. (A k Parti 38. C H P  19, M H P  9, B ağım sız  2 m eclis  üyesi o lm ak üzere  top lam  
68 üye) A K  P arti M eclis  Üyesi A li Rıza ZO R LU , C H P  M eclis  Üyeleri: Şükrü SÖ ZEN, M uh ittin  
BÖ C EK, Tu rgay G E N Ç , S erkan K Ü Ç Ü K K U R U , Erol Ö ZKA R A BE K İR , Erkan D E M İR C İ, A rzu 
Y ILD IR IM , M H P M eclis  Ü yeleri: Fahre ttin  K erim  A Y D O Ğ A N 'ın  m azere tli sayılm ası yönünde verd iğ i 
d ilekçe lerin  kabulüne oy lam aya ka tılan lann oyb irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak Parti 36, kabul oyu , C H P  16 
kabul oyu. M HP 9 kabul oyu . Bağım sız 2 kabul oyu ile top lam  63 oy kullan ılm ıştır.)

^  B üyükşeh ir B e lediye M ec lis in in  10 .07.2017 ta rih li M eclis  G ündem i, b irim lerden ge len  te k lifle r ve
 ̂ önerge le r ile b irlik te  top lam  166 m addeden o luşm uştur.

5393 Sayılı B e led iye K anununun 20. M addesin in  2. F ıkrasında “B eled iye m ec lis i her y ıl b ir ay ta til 
kararı a lab ilir." hükm ü ve B e led iye M eclis i ça lışm a Y öne tm eliğ in in  6. M addesin in  4. F ıkrasında 

_ “M eclis, başkan lık  d ivan ı, encüm en ve dene tim  kom isyonu üye liğ i seç im in in  yap ılacağı, faa liye t
 ̂ raporu, bütçe ve kesin  hesabı ile be lli b ir ayda gö rüşü lm es i zorun lu  otan konuların  gö rüşü le ceğ i

.  ayların d ışında b ir ay ta til kararı a lab ilir.” H üküm leri ge reğ ince  A n ta lya  B üyükşeh ir B elediye
M eclis in in 2017 yılı ta til dönem in in  A ğustos  A yı o la rak kabu lüne oy lam aya katılan larm  oy  b irliğ i ile 
karar verild i. (Ak Parti 39 kabu l oyu, C H P  16 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu , Bağım sız 2 kabul oyu ile 
top lam  65 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet O ylam a R aporu.)

A nta lya  B üyükşeh ir B e led iyes in in  12 .08.2014 ta rih li 399 sayılı M eclis kararm a istinaden A n ta lya  
B üyükşeh ir B e led iyes i B aşkam ’nın yapm ış o lduğu p ro toko lle r ve yurt dışı gö rev lend irm e le r 
hakkında: a-) B üyükşe h ir B e led iye B aşkan lığ ınca  ve be led iye  pe rsone lince  M ayıs ve  H aziran 
ay lannda  ge rçekleşen yurt dışı gö rev lend irm e leri hakkında, b-) A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i 
Başkanlığı ile M illi Eğitim  B akanlığı arasında, A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyesine  a it top lu  taş ım a 
araç larından ind irim li ücre t karşılığ ı yararlanacak o lan öğ renci ve öğretm enlerin  b ilg ile rin in  
a lınab ileceği w eb serv is i ile  ilgili im zalanan p ro toko l hakkında, c*) A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i 

7 B aşkan lığı ile Y ükseköğre tim  K uru lu  B aşkanlığı arasında, A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyesine  a it top lu
1 taşım a araçlarm dan ind irim li ücre t karşılığ ı yara rlanacak olan öğ renci b ilg ile rin in  a lınab ileceğ i w eb
1 serv is i ile ilgili im za lanan protoko l hakkında, d -) A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i ile A n ta lya  İl M illi

Eğitim  M üdürlüğü arasında, yaz ay larında yüzm e havuzları ile su oyun parkları kuru larak çocuk ve 
gençlerim izin  h izm etine  sunu lm ası am acıy la  ile ilg ili im za lanan protoko l hakkında, e -) A n ta lya  
B üyükşeh ir Beled iyesi, A n ta lya  İl M illi E ğ itim  M üdürlüğü, A n ta lya  G enç lik  H izm etle ri ve  S p o r İl 
M üdürlüğü ile A n ta lya  İl M ü ftü lüğü  arasında, ilim izdeki çocukla rın  ve genç le rin  zam anı e tk in  ve 
verim li ku llanm aların ın  sağ lanm ası, ilg i duyduk la rı spo r da lla rında faa liye tte  bu lunarak spora 
yön lend irilm e leri ve on ları zararlı a lışkan lık la ra  karşı korum ak am acıyla  ile ilg ili im zalanan protoko l 
hakkında, M eclis  b ilg ilend irild i.

S osyal H izm etle r D airesi Başkan lığ ı tara fından hazırlanan ve 1. Hukuk M üşavirliğ in in  gö rüş le ri 
j  doğru ltusunda gözden geç irilen  G enç lik  D anışm a M erkezleri Ç alışm a Usul ve Esasları H akkında
.  Y öne tm elik  T aslağ ın ın  60 85  sayılı S ayış tay  K anunu 'nun 27/4 m addesi uyarınca gö rüş a lınm ak
.  üzere Sayıştay B aşkan lığ ına  gönderilm es ine  oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile karar verild i. (Ak

Parti 41 kabul oyu, C H P  14 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  66  oy 
kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet Y öne tm elik  Taslağı, 1 adet O ylam a R aporu)

Sosyal H izm etle r D airesi Başkan lığ ı tara fından hazırlanan ve 1. H ukuk M üşavirliğ in in  gö rüşleri 
doğru ltusunda gözden geç irilen  A lzh e im e r H asta ve H asta  Y akın lan B uluşm a M erkezi Ç a lışm a IJsul 

7 ve Esasları H akkında Y öne tm e lik  T aslağ ın ın  6085 sayılı S ayış tay  K anunu'nun 27 /4  m addes i
1 uyarınca gö rüş a lınm ak üzere  S ay ış ta y  Başkan lığ ına gönderilm es ine  oylam aya katılan larm  oy b irliğ i
1 ile karar verild i, (Ak P arti 41 kabul oyu, C H P  14 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu

ile top lam  66 oy ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Y öne tm e lik  Taslağı, 1 adet



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 
(1L09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarih
S aat

10-07-2017
14:00

K arar
No

589

10-07-2017
14:00

590

10-07-2017
14:00

591

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

592

593

594

595

10-07-2017
14:00

596

10-07-2017
14:00 597

İçtim a
Birleşim
O turum

Ö zet

S osyal H izm etle r Dairesi Başkan lığ ı tara fından hazırlanan ve 1. Hukuk M üşavirliğ in in  gö rüş le ri 
doğru ltusunda gözden geçirilen  A şev le ri Ç a lışm a Usul ve Esasları H akkm da Y öne tm elik  T as lağ ın ın  
6085 sayılı S ayış tay  K anunu 'nun 27/4 m addesi uyarınca gö rüş a lınm ak üzere S ayış tay  
Başkan lığ ına gönderilm es ine  oy lam aya  ka tılan la rm  oy b irliğ i ile karar verild i. (A k Parti 41 kabu l oyu, 
C H P  14 kabul oyu , M H P 10 kabul oyu , B ağım sız  1 kabu l oyu ile top lam  66  oy ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 
adet K om isyon Raporu, 1 adet Y öne tm e lik  Taslağ ı, 1 adet O ylam a Raporu)

B üyükşeh ir B e led iyes in in  09 .09 .2016  ta rih li ve  986 sayılı Kararı ile yürürlükte  o lan A n ta lya  
B üyükşeh ir B e led iyes i H asta ve  H asta  Y akın la rı S osya l Tes is i Ç alışm a Usul ve Esasları H akkında 
Yöne tm eliğ in  7 'nci ve 9 ’uncu m adde le rin in  bazı ben tle rinde  değ iş ik lik  yap ılm asına ih tiyaç duyu lm uş 
olup, bu bağlam da. 1. H ukuk M üşavirliğ in in  gö rüş le ri de a lınarak hazırlanan Hasta ve H asta 
Y akın la rı S osyal Tes is i Ç a lışm a Usul ve Esasları H akkında Y öne tm elik te  Değiş ik lik  Y ap ılm asına  
D air Y öne tm eliğ in  kabu lüne  oy lam aya  katılan larm  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (A k Parti 41 kabu l oyu, 
C H P  14 kabul oyu , M HP 10 kabu l oyu , B ağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  66 oy ku llan ılm ış tır.) (E K İ; 1 
adet K om isyon Raporu, 1 adet Y öne tm e lik  Taslağı, 1 a d e t O ylam a Raporu)

2016 Y ılı İç D enetim  P rogram ı ge reğ ince  H ayvan Sağlığ ı ve Y e tiş tiric iliğ i Şube M üdürlüğünde  
yapılan denetim  sonucu, b irim in  ça lışm a usu l ve esasla rın ı düzenleyen bir yöne tm e liğe  ih tiyaç 
duyu lduğu tesp it ed ilm iş, 1. H ukuk M üşav irliğ inden de gö rüş a lına rak hazırlanan H ayvan S ağlığ ı ve 
Y etiş tiric iliğ i Ş ube M üdürlüğü  Ç a lışm a Usul ve E sas lan  H akkında Y öne tm elik  Taslağı gö rüş  a lınm ak 
üzere S ayış tay  B aşkan lığ ına  gö nde rilm iş  olup, İç iş leri B akanlığı M ahalli İdare ler G enel M üdürlüğü  
tara fından m ali hüküm  içerm ed iğ i ve  M evzua t H azırlam a Usul ve Esasları Hakkm da Y öne tm e liğ ine  
uygun şek ilde  hazırland ığı gö rüşü  b ild ir ild iğ inden H ayvan Sağlığ ı ve  Yetiş tiric iliğ i Ş ube M üdürlüğü  
Ç alışm a Usul ve Esasları H akkm da Y öne tm e liğ in  kabu lüne  oylam aya katılan larm  oy b irliğ i ile ka ra r 
verild i. (A k Parti 41 kabul oyu , C H P  14 kabul oyu , M HP 10 kabul oyu. Bağım sız 1 kabu l oyu ile 
top lam  66 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 a d e t K om isyon Raporu, 1 adet Y önetm elik  Taslağı, 1 adet 
O ylam a R aporu)

2017 yılı G e lir Ta rifes inde  be lir lenm iş  olan “O topark A lan la rı U ygun luk ve U laşılab ilir lik  B e lgesi" ve 
“O topark  A lan la rı U ygun luk  ve U laş ılab ilir lik  B e lgesi V ize" bedellerin in. P lan ve B ütçe K om isyonu 
R aporu ek indeki ücre t ta rifes ine  göre revize ed ilm es ine  oy lam aya katılanlarm  oy b irliğ i ile ka ra r 
verild i. (A k P arti 41 kabul oyu , C H P  14 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile 
top lam  66  oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 2 adet K om isyon R aporu. 1 adet Ü cret Ta rife  Tablosu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

Aksu, D öşem ealtı, Kepez, Konyaaltı, M ura tpaşa ve S erik  İlçe leri kapsam ında 1/100.000 ö lçek li 
Ç evre Düzeni P lanm da yapılan de ğ iş ik lik le r oy lam aya katılan larm  oy çokluğu ile K ABU L ed ild i. (Ak 
Parti 43 kabul oyu. C H P  13 çek im se r oyu . M H P  7 kabul oyu ile top lam  63 oy ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 
adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M erkez 5  (İçe (Aksu, D öşem ealtı, K epez, K onyaaltı, M uratpaşa) ve S erik  İlçesi kapsam ında  
hazırlanan 1/25.000 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM AR  PLANI oy lam aya katılan larm  oy çokluğu ile  K A B U L 
ed ild i. (A k Parti 43 kabul oyu, C H P  13 çek im se r oyu , MHP 7 kabul oyu ile top lam  63 o y  
ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a Raporu)

M uratpaşa Beled iyesi s ınırları içe ris inde , K ırcam i B ö lgesi 1 /25000 ölçekli Nazım  im ar p lanm a ilişk in 
Z e y tinköy  M ahallesi 12743 ada 1 pa rse l m a lik ince  açılan dava ile ilgili A nta lya 4. İdare 
M ahkem esi’nin 2016/730 E. 2017 /399  K. sayılı ipta l karan  doğru ltusunda, Zeytinköy M aha lles i 
12743 ada 1 parsel ve çevres inde yen iden düzen lem e  yapılm asına ilişk in hazırlanan 1 /25000 
Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLANI oy lam aya  ka tılan la rm  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (Ak P arti 40  kabul 
oyu, C H P  10 kabul oyu, M H P  8 kabul oyu ile top lam  58 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

M ura tpaşa Beled iyesi s ınırları içe ris inde, K ırcam i B ö lges i 1 /5000 ölçekli Nazım  im ar planı ve plan 
no tlarına ilişk in Zeytinköy M aha lles i 12743 ada 1 pa rse l m a lik ince açılan dava ile ilg ili A n ta lya  4. 
İdare M ahkem esi’nin 2016/730 E. 2017 /399  K. sayılı ip ta l karan  doğru ltusunda, plan no tla rında  ve 
Z e y tinköy  M aha lles i 12743 ada 1 pa rse l ve çevres inde yen iden düzenlem e yap ılm asına  ilişk in 
hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM AR PLAN I oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. 
(A k Parti 40 kabul oyu , C H P  10 kabul oyu, M HP 8 kabu l oyu ile top lam  58 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 
adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

A ksu Beled iyesi s ınırları içe ris inde, "A karyakıt ve LPG S erv is  İs tasyonu” ku llan ım ındaki 
Y eş ilkaram an Köyü, 234  A da  1 pa rse lde  yap ı yasaklı a lanm  ka ld ırılm ası, E =0.40 yap ılanm a 
em sa lin in  p lana iş lenm esi, parsel ku llan ım ın ın  “A ka rya k ıt ve S erv is  İstasyonu A la n ı” o la rak 
be lir lenm esi ve p lan notu ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  P LA N I 
D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak P arti 40 kabul oyu, C H P  10 kabul 
oyu, M H P 8 kabul oyu ile top lam  58 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O y lam a R aporu)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(II.09.20I7)

T.C.

Tarih  K arar

s-' --o o tr

10-07-2017
14:00 598

10-07-2017
14:00

599

10-07-2017
14:00

600

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

601

602

603

10-07-2017
14:00

604

10-07-2017
14:00

605

Ö zet

A lanya  B e led iyes i s ınırları içeris inde, Keste l M a ha lles i’nde 27 .12 .2016 tarih ve 5697 sayılı Korum a 
B ölge K uru lu  karan  ile sınırları son şeklin i alan K este l I. D erece A rkeo lo jik  S it A lanı s ın ırla rın ın  im ar 
p lan larına iş lenm esine  ilişkin hazırlanan ve A n ta lya  K ü ltü r V arlık ların ı Korum a Bölge K uru lu 'nun
14.05.2017 ta rih  ve 6172 sayılı karan ile uygun bu lunan 1/5000 Ö LÇ EKLİ NAZIM İM A R  PLANI 
D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oy lam aya  katılan larm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (A k Parti 40 kabul oyu, C H P  10 kabul 
oyu, M H P 8 kabul oyu ile top lam  58 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O y lam a R aporu)

K epez B eled iyes i s ın ırlan  içeris inde. G az ile r M aha lles i 28254 ada 502, 503 parse llere  A n ta lya  
K ü ltü r V arlık lan n ı K orum a Bölge K uru lu ’nun 17 .05 .2016  ta rih  ve 4991 sayılı kararıyla te sc il ed ilen  1. 
D erece A rkeo lo jik  S it A lan ı sın ınn ın  iş lenm esine  yön e lik  1 /5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  P LA N IN IN , 
söz konusu a landa im ar planı bu lunm adığından. A rkeo lo jik  S it A lan ı sın ırların ın  iş lenm esine  ge rek 
o lm adığ ından B e led iyes ine  iadesine oy lam aya ka tılan la rm  oy b irliğ i ile karar verild i. (A k  P arti 40 
kabul oyu , C H P  10 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu ile top lam  58 oy ku llan ılm ıştır.) (E K İ; 1 adet 
K om isyon Raporu, 1 adet Ö ylam a R aporu)

K epez B e led iye  M ec lis in in  01 .11.2016 ta rih  ve 353 sayılı kararı ile uygun bu lunan. G az ile r 
M ahallesi s ınırları içe ris inde  ye r a lan 28254 ada 502 ve 503 pa rse lle r üzerindeki ka lın tı ese rlerin  
korunm asına  yöne lik  A n ta lya  K ültür V arlık la rın ı K o rum a B ölge K uru lu ’nun 17.05.2016 ta rih  ve 4991 
sayılı kararm a istinaden 1. D erece A rkeo lo jik  S it s ın ırın ın  p lan la ra  iş lenm esine yön e lik  1 /1000 
Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , söz konusu alanda im ar planı 
bu lunm adığ ından . A rkeo lo jik  S it A lan ı s ın ırla rın ın  iş lenm esine  ge rek o lm adığından B e led iyes ine  
iadesine  oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (A k Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabu l oyu, 
M H P  8 kabu l oyu ile top lam  58 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 ad e t O ylam a 
R aporu)

Korkute li B e led iyes i s ınırları içeris inde, K irem itli M aha lles i 388 ada 1 ve 2  pa rse lle rin  "K onu t 
A lan ın dan " "K onu t +T ica re t A lanm a (T İC K)” dönüştü rü lm es ine  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ 
NAZIM  İM A R  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oylam aya ka tılan la rm  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (A k P arti 40 
kabul oyu, C H P  10 kabul oyu, M HP 8 kabul oyu ile top lam  58 oy kullan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet 
Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Konyaaltı B e led iyesi sınırları içeris inde, H unna M aha lles i 9934 ada 3 parselin resm i kurum  
a lanından tica re t a lanm a dönüştü rü lm esine  ilişkin hazırlanan 2049,37  P lan İşlem N um ara lı 1/5000 
Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oy lam aya  katılan larm  oy b irliğ i ile R ET ed ild i. (A k Parti 
41 kabul oyu, C H P  13 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu ile  top lam  62 oy kullan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet ince lem e R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M ura tpaşa B e led iyes i sın ırlan  içeris inde, A K V K B K ’nun 25 .04 .2017 /6169 kararı ile b ir kısm ın ın  
korum a alan sınırı içe ris inde  ye r atan, D em irc ikara M aha lles i 2785 ada 2 parse lin  konut a lanm dan 
tica re t a lanm a dönüştü rü lm es ine  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM A R  P LA N I 
D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, ada bü tününde  yap ılaşm a düzen in i bozduğundan oy lam aya katılanlarm  oy b irliğ i ile 
R ET ed ild i. (Ak P arti 39 kabul oyu , C H P  12 kabu l oyu , M HP 8 kabul oyu ile top lam  59  oy 
ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O y lam a Raporu)

M ura tpaşa B eled iyes i sın ırlan  içeris inde, A li Ç etinkaya C addesi Y aya laştırm a Projesi kapsam ında 
Ç aybaşı M a ha lles i’nde, tesc il harici a landa ye r a lan A km e sc it C a m i’nin bu lunduğu ve im a r p lan ında 
cam i alanı o la rak  be lir lenm iş alanın ka ld ırılm ası ve A n ta lya  K ültür ve T ab ia t V arlık ların ı K orum a 
Bölge K uru lu ’nun 24 ,02 .2010  tarih ve 3685 sayılı kararı ile korum a alanı kendi pa rse li o la rak 
be lir lenm iş  o lan tesc illi Şeyh C üca Tü rbe s i’nin ye r a ldığı Ç aybaşı M ahallesi, 1118 ada, 17 pa rse lde 
“ İbadet A la n ı”nın ve korum a alanı sın ınn ın  düzen lenerek p lan lara iş lenm esine  ve “2863 Sayıh K ültür 
V e  T ab ia t V arlık la rın ı K orum a Kanunu’nun 8. M addes i U yarınca  K orum a A lanında Korum a Bölge 
K uru lu 'ndan İzin A lınm adan  U ygulam ada B u lunu lam az." p lan notunun ek lenm esine  yöne lik  
hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  P U \N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , A n ta lya  K ültür V arlık lann ı 
Korum a B ölge K uru lu 'na gönderilm es ine  oy lam aya ka tılan la rm  oy b irliğ i ile karar verild i. (A k Parti 39 
kabul oyu, C H P  12 kabu l oyu, M HP 8 kabul oyu ile top lam  59 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

Muratpaşa ilçesi, Çaybaşı Mahallesi’nde. tescil harici alanda yer alan Akmescit Gami'nin bulunduğu 
uygulama imar planında cami alanı olarak belirlenmiş alanın kaldınlarak yol alanına dahil edilmesi: 
Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada. 17 parseldeki cami alanma batısındaki yaya yolunun dahil edilerek cami 
alanının kuzeyinde parsel sınırları, doğusunda tescilli türbe dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi,
24.02.2010 tarih ve 3685 sayılı Koruma Bölge Kurulu karan ile koruma grubu I. Grup, koruma alanı kendi 
parseli olarak belirlenen, 19.10.2010 tarih ve 4502 sayılı Koruma Bölge Kurulu karan ile de koruma alanı 
sınınnın plana işlenmesine yönelik plan değişikliğ i uygun bulunan Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada, 17 
parselde yer alan tescilli Şeyh Cüca Türbesi'n in koruma alanı sınırının yapılan düzenlemeler sonucu 
oluşan yeni cam i alanı ve parsel sınırı dikkate almarak yeniden düzenlenmesine ve "2863 Sayılı Kültür Ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8, Maddesi Uyarınca Koaıma Alanında Koruma Bölge Kurulu'ndan
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10-07-2017
14:00

606

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

607

608

609

610

611

612

613

10-07-2017
14:00

614

İzin A lınmadan Uygulamada Bulunulamaz.” plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1.000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 
gönderilmesine oylamaya katılanlann oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, 
MHP 8 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

M ura tpaşa B eled iyes i s ınırları içeris inde, Düden Ç ayı M e vk ii’nde, A n ta lya -A ksu karayo lu  
kenarında, D üden Çayı ve Ç evres i I. Derece D oğa l ve I. D erece A rkeo lo jik  Sit A lan la rında n  I. 
Derece D oğa l S it A lan ı içeris inde bu lunan tesc illi C ırn ık  (D üden Çayı) K öprüsü ’nün ko rum a alanı 
sın ırın ın  im a r p lan lanna iş lenm esine  ilişkin A n ta lya  K ü ltü r V arlık ların ı Korum a Bölge K uru lu 'nun
29 .09 .2014  ta rih  ve 2997 sayılı kararı ge reğ i hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM A R  PLAN I 
D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , A nta lya  K ültür V arlık la rın ı K orum a B ölge Kuru luna gönderilm esine  oy lam aya 
ka tılan lann oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak Parti 39 kabu l oyu , C H P  12 kabul oyu, MHP 8 kab u l oyu ile 
top lam  59 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

M ura tpaşa B e led iye  M eclis in in  03 .04 .2017 ta rih  ve 153 sayılı kararı ile uygun bu lunan, D üden Çayı 
M evk iindek i C ırn ık (D üden Ç ayı) K öprüsünün A n ta lya  K ü ltü r V arlık ların ı Korum a B ölge K uru lu ’nun
2 9 .09 .2 014  ta rih  ve 2997 sayılı kararına istinaden ko rum a alanı sın ırın ın  plana iş lenm esi ve plan 
notu ek len m es in e  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İN İN , 
A n ta lya  K ü ltü r Varlık la rın ı Korum a Bölge Kuru luna gö nderilm es ine  oy lam aya katılan lann o y  b irliğ i ile 
ka ra r verild i. (A k Parti 39 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu , M H P 8 kabul oyu ile top lam  59  oy 
ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu. 1 adet O y lam a R aporu)

S e rik  B e led iyes i s ın ırları içeris inde, G ed ik M aha lles i 10 ada 4  parse lin  konut a lan ından tica re t 
a lan ına dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ 
oy lam aya ka tılan lann  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (A k P arti 39 kabul oyu, C H P  12 kabul oyu, M H P 8 
kabul oyu ile top lam  59 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

S erik  B e led iyes i s ınırları içeris inde, 154 kV  K asım la r H E S -S erik  Enerji İletim  Hattı güzergâhın ın  ve 
p ilon yerle rin in  p lana iş lenm esine  ilişkin hazırlanan 1 /5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  PLANI 
D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oy lam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 39 kabul oyu, C H P  12 kabul 
oyu , M H P  8 kabu l oyu ile top lam  59 oy ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

K epez B e led iyes i s ın ırlan  içeris inde, A n ta lya  K ü ltü r V arlık lann ı Korum a Bölge K u ru lu ’nun 
25 .04 .2017  ta rih  ve 6169 sayılı karan ile  uygun bu lunan , Fabrika la r M ahallesi, 1240 ve 1241 
pa rse lle rde  ye r a lan P am uklu D okum a Fabrikası ve çevres ine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ 
N A ZIM  İM A R  PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oylam aya ka tılan lann  oy çokluğu ile K A B U L edild i. (A k Parti 39 
kabu l oyu, C H P  13 ret oyu, M H P  7 kabul oyu ile top lam  59 o y  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 a d e t K om isyon 
R aporu, 1 ad e t O ylam a R aporu)

K epez B eled iyesi, G öksu M ahallesi s ınırları içe ris indek i yo l güzergâhın ın  projeye uygun o la rak 
yen iden dü zen len m es ine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR PLANI R E VİZY O N U, 
K epez B e led iyes i'n in  16 .06.2017 tarih ve 17139 sayılı yaz ıs ın ın  ek ind e  ile tilen tek lif doğru ltusunda 
oy lam aya  ka tılan lann  oy çokluğu ile K ABU L ed ild i. (A k Parti 40  kabul oyu, CHP 15 ret oyu . M H P  8 
ret oyu ile top lam  63 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

K epez B e led iyes i sınırları içeris inde, G öçe rle r M aha lles i 25919  ada 2 parse lin  "Konut A lan ın dan ” 
“T ica re t A lan ın a ” dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 20 40 ,6 6  plan işlem  num aralı 1 /5000 Ö LÇ E K Lİ 
N A ZIM  İM A R  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, "O topark ihtiyacı kend i pa rse li içeris inde karşılanacaktır." plan 
no tunun ek len m es i kayd ıy la  oy lam aya ka tılan lann o y  çok luğu  ile K ABU L ed ild i. (Ak P arti 38 kabul 
oyu, C H P  12 çek im se r oyu, M H P 7 kabul oyu ile top lam  57 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, Duraliler Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunlan devam eden 
alanlann aynlarak, Batı Çevre Yolu ve Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde 1. etap imar 
uygulaması yapılabilmesi amacıyla planda ve plan notlannda yeniden düzenlenmeler yapılması ve 
Akdeniz Sanayi Sitesi köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanlann oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 
ret oyu. MHP 6 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama 
Raporu)

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunlan devam eden 
alanlann aynlarak, Batı Çevre Yolu ve Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde 1. etap imar 
uygulaması yapılabilmesi amacıyla planda ve plan notlannda yeniden düzenlenmeler yapılması ve 
Akdeniz Sanayi Sitesi köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanlarm oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu. 
CHP 13 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet 
Oylama Raponj)

10
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615

10 -07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

616

617

618

619

10 -07-2017
14:00

620

10-07-2017
14:00

621

10-07-2017
14:00

622

10 -07-2017
14:00

Muratpaşa Belediyesi. Güzeloba Mahallesi sınırlan içerisinde 6732 ada 1 ve 2 parselde yer alan I. Derece 
Arkeolojik S it alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 2039.70 plan işlem numaralı 
1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, konut alanına dOTÜştürülen 

7  çocuk bahçesi alanı imar uygulaması ile düzenleme ortalık payından oluşmuş kamuya terk edilm esi gerekli
1 b ir park alanı olmasından ve park alanına eşdeğer alan olarak gösterilen 6732 ada 1, 2 parseller Antalya
1 Kültür Varlıklarını Koruma Bölge K un jlu ’nun 22.12.2015/4422 sayılı karan ile 1. Derece arkeolojik sit alanı

olarak tescil edilm iş olduğundan kamuya teri« edilecek bir park alanı olamayacağından, oylamaya 
katılanlarm oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 ret oyu ile toplam 
60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Serik B eled iyes i s ınırları içeris inde, Karadayı M ahallesi 1 /5000 ö lç e k li N azım  İm ar Planı 
7 R evizyonuna askı süres i içeris inde yapılan itiraz la r hakkında ka ra r ve rilm es ine  ye r o lm adığına
1 oylam aya ka tılan la rm  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak P arti 38 kabul oyu, C H P  12 kabul oyu, M H P 8
1 kabul oyu ile  top lam  58 oy  ku llan ılm ıştır,) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet İnce lem e Raporu, 1

ad e t O ylam a R aporu)

A kseki B e led iye  M ec lis in in  04 .04 .2017  tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Badem li 
M ahallesi o rm an  m escere ha ritasında 104 ve 156 nolu bö lm elere g iren a landa ote l a lan ı (av köşkü 

7 a lanı) p lan lanm asm a ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM A R  PLANI, tekn ik  altyapı
1 a lanının M ekansa l P lan la r Y apım  Y öne tm e liğ ine  gö re  tra fo  alanı o la rak düzen lenm es i kaydıyla
1 değ iş tirile rek  oy lam aya  ka tılan lann  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (A k Parti 40  kabu l oyu, C H P  11 kabul

oyu, M H P 8 kabul oyu ile top lam  59 o y  ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

_ A lanya B e led iye M eclis in in  02 .05 .2017  gün ve 112 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Tü rk le r 
'  M ahallesi 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I R E VİZY O N U, B e led iyes inden ge ld iğ i şekliy le
.  oylam aya ka tılan la rm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 40 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu, M HP 8

kabul oyu ile top lam  59 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Döşem ealtı B e led iye  M e c lis i’nin 03 .05 .2017 tarih ve 92 sayılı kararıy la uygun bu lunan, K .Y en iköy 
M ahallesi, 50 ada 10 ve 11 nolu pa rse llerin  tevh id  ed ile rek  T İA =937 m^, Y ençok=5ka t önerilm esi, 

7 çekm e m esafe le rin in  düzen lenm esi ve Plan Notu ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇEKLİ
1 U Y G U LA M A  İM A R  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, le jan tta  ye r a lan konut alanı göste rim in in  “tica re t alanı"
1 o la rak düze ltilm es i kayd ıy la  de ğ iş tirile re k  oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (A k Parti

40 kabul oyu , C H P  11 kabul oyu , M H P  8 kabu l oyu ile top lam  59 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet 
Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B e led iye  M e c lis i’nin 03 .05 .2017  ta rih  ve 91 sayılı kararıy la uygun bu lunan Y eniköy, 
Torna la r, B ahçeyaka  ve Ç ıplaklı M aha lle  s ın ırla rın ın  b ir kısm ını kapsayan a lan içe ris inde  uygulanan 

7 1/1000 ö lçek li U ygu lam a im a r P lanı P lan N otların ın  rev ize ed ile rek  yen iden düzen lenm esine  ilişkin
1 hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i
1 şek liy le  oy lam aya  ka tılan lann oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (Ak Parti 40  kabul oyu, C H P  11 kabul oyu,

MHP 8 kabul oyu ile  top lam  59 o y  ku llan ılm ış tır.) (EKİ; 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a 
Raporu)

E lm alı B e led iye M ec lis i’nin 05 .05 .2017  tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Y en im aha lle , 76 
ada 62, 64, 82 parsel ve  çevres inde ye r alan lO m ’ lik yo lun m evcu t kadastra l yo lu  o rta layacak 

_ şekilde yen iden düzen lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM A R  PLANI
D E Ğ İŞ İKL İĞ İN İN , A nta lya  4. İdare M ahkem esin in  22 .03.2017 ta rih li 2017/56 E. Sayılı yürü tm en in  

.  durduru lm ası karan  doğru ltusunda  E lm alı İlçesi İlave ve R evizyon U ygu lam a İm ar P lanı tekra r
revize ed ileceğ inden  plan değ iş ik liğ in in  bu kapsam da değerlend irilm ek üzere B e led iyes ine  iadesine 
oylam aya ka tıla n lann  oy b irliğ i ile karar verild i. (A k Parti 42 kabu l oyu, C H P  12 kabul oyu , M H P 8 
kabul oyu ile top lam  62  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O y lam a R aporu)

E lm alı B e led iye  M ec lis i’nin 05 .05 .2017 ta rih  ve 44 sayılı kararı ile uygun bu lunan. Karyağdı 
M ahallesi, 205 ada 52. 53 parse ller, 464  ada 1. 2, 3, 4 pa rse lle r ile  465 ada 1, 5, 6 parselleri 
kapsayan a landa  ye r a lan lO m ’lik yaya yo lunun batıya kayd ırıla rak m evcuttak i kadastra l yolu 

7 o rta layacak şek ilde  düzen lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI
1 D E Ğ İŞ İKL İĞ İN İN , A n ta lya  4 . İdare M ahkem esin in  22 .03 ,2017 ta rih li 2017/56 E. Sayılı yürü tm en in
1 du rduru lm ası kararı doğru ltusunda E lm alı İlçesi İlave ve R evizyon U ygu lam a im a r Planı tekra r

rev ize ed ileceğ inden  plan değ iş ik liğ in in  bu kapsam da değerlend irilm ek üzere B e led iyes ine  iadesine 
oylam aya ka tılan la rm  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak P arti 42 kabul oyu, C H P  12 kabul oyu, M H P 8 
kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

E lm alı B e led iye  M ec lis i’nin 05 .05 .2017  ta rih  ve 46 sayılı kararı ile uygun bu lunan. Karyağdı 
7 M ahallesi, 273  ada 1 pa rse l ile 274 ada 4 pa rse l a rasındaki lO m 'lik  yaya yo lunun m evcu t kadastra l

yolu o rta layacak şek ilde  geç irilm es i ve çevres indek i ada kenarla rın ın  düzen lenm esine  ilişkin 
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM A R  PLAN I D E Ğ İŞ İKL İĞ İN İN , A n ta lya  4. İdare 
M ahkem esin in  22 .03 .2 017  ta rih li 2017/56  E. Sayılı yürü tm en in  du rduru lm ası karan  doğry ftusunda
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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarih
S aat

K arar
No

10-07-2017
14:00

624

10-07-2017
14:00 625

10-07-2017
14:00

10 -07-2017
14:00

626

627

10-07-2017
14:00

628

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

629

630

İçtim a
Birleşim
O turum

Ö zet

Elm alı İlçesi ilave ve R evizyon U ygu lam a İm ar P lanı tek ra r revize ed ileceğ inden  plan değ iş ik liğ in in  
bu kapsam da değerlend irilm ek üzere B e led iyesine  iadesine oylam aya ka tılan la rm  o y  b irliğ i ile karar 
verild i, (Ak Parti 42  kabul oyu, C H P  12 kabu l oyu, M H P 8 kabul oyu ile top lam  62 o y  ku llan ılm ıştır.) 
(EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

E lm alı B e led iye M eclis i'n in  05 .05 .2017  ta rih  ve 48 sayılı kararı ile uygun bu lunan, G ündoğan 
M ahallesi, 310 ada 11 pa rse lin  Y en ilen eb ilir E nerji K aynakla rına Dayalı Ü re tim  Tes is  A lanı, G enel 
O topark  A lan ı ve T a ş ıt Y o lu  o la rak p lan lanm asına  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  
İM AR  PLAN I, 1/5000 ö lçek li N azım  İm ar P lanı je o lo jik  e tü t hazırlanm ası şartı ile  onaylandığı ve plan 
tek lifi dosyasında jeo lo jik - jeo te kn ik  etü t raporu bu lunm adığından oy lam aya ka tılan lann  oy b irliğ i ile 
RET ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu , C H P  11 kabul oyu, M HP 9 kabul oyu  ile  top lam  61 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Kaş B e led iye M ec lis in in  03 .04 .2017 ta rih  ve 30 sayılı karan  ile uygun bu lunan . Ç avd ır M ahallesi 
143 ada 89 pa rse lde  “A naoku lu  A la n ı” p lan lanm asına  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EKLİ 
U Y G U LA M A  İM A R  PLANI, tra fo  a lanı göste rim in in  M ekansal P lan lar Y ap ım  Y öne tm e liğ ine  göre 
düze ltilm esi, plan no tla rına  kurum  görüş le rin in  tam am ın ın  ek lenm esi ve im ar p lan ına  esas jeo lo jik - 
jeo tekn ik  e tü t raporu bu lunduğundan  plan notları 15. M addesin in  ka ld ırılm ası kayd ıy la  değiş tirile rek 
oylam aya katılan larm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu , C H P  11 kabul oyu , M HP 9 
kabul oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K em er B eled iye M ec lis in in  02 .05 .2017  tarih ve 35 sayılı karan ile uygun bu lunan , B eycik  M ahallesi 
115 ada 2 parsel ve çevres indek i kon u t a lanı ile park a lan ının yen iden dü zen len m es ine  ilişkin 
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iği 
şek liy le  oy lam aya  ka tılan lann  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu , C H P  11 kabul oyu.
M H P  9 kabul oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a
R aporu)

K epez B e led iye M ec lis in in  02 .05 .2017  ta rih  ve 150 sayılı karan  ile uygun bu lunan , M ehm et A k if 
E rsoy M ahallesi 10995 ada 19 ve 37 pa rse llerin  C am i ve P ark alanı o la rak  düzen lenm esi ve 
pa rse lle rin  kuzeyindeki 8 m e tre lik  yo lun 3  m e treye düşürü le rek cam i ve pa rk  a lan ın ın  büyütü lm esine 
ilişk in hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i 
şek liy le  oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i, (Ak Parti 41 kabu l oyu, C H P  11 kabul oyu,
M H P 9 kabul oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ; 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a
R aporu)

K epez B e led iye M eclis in in  02 .05 .2017  tarih ve 152 sayılı kararı ile uygun bu lunan, V arsak 
Karşıyaka M aha lles i 1813 ada 20 ve 21 pa rse llerin  tevh it ed ileb ilm esine  im kan sağ la yacak  şekilde 
düzen lenm esi, is teğe bağlı tica re t (İBT) ku llan ım  karannın  ge tirilm esi ve  p lan  notu ek lenm esine 
ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, göste rim dek i “ İB T” 
ibaresin in  ka ld ırıla rak  m evcu t du rum undak i yüksek zem in  katlı tica re t ta ram asın ın  devam  ettirilm esi 
ve plan notu 1 de ye r a lan “20-21 pa rse lle r” ibares in in  “1813 ada 20  ve 21 pa rse lle r" o larak 
düze ltilm es i kayd ıyla  değ iş tirile rek  oy lam aya  ka tılan lann oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 
kabul oyu, C H P  11 kabu l oyu, M H P 9 kabul oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ; 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O y lam a R aporu)

Konyaaltı B e led iye M ec lis in in  06 .04 .2017 ta rih  ve 46 sayılı kararı ile redded ilen, A rapsuyu 
M aha lles i 8959 ada 14 parse lin  Tu rizm +2 .K o nu t a lanından T ica re t+K onut a lan ına  dönüştü rü lm esine  
ilişkin 1/1000 ö lçekli uygulam a im ar planı değ iş ik liğ ine  askı süresi içe ris inde  yap ılan  İT İR AZLAR, 
B eled iyesinden ge ld iğ i şek liy le  oy lam aya  ka tılan lann oy b irliğ i ile R E T ed ild i. (A k P arti 41 kabul oyu, 
CHP 11 kabul oyu , M H P 9 kabu l oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu,
1 adet O ylam a R aporu)

Konyaaltı B elediye M ec lis in in  05 .05 .2017  ta rih  ve 54 sayılı karan  ile uygun bu lunan, A rapsuyu 
M ahallesi 3780 ada 10 parse lin  tu rizm +2. K onut a lanm dan tica re t+ konu t a lanm a dönüştü rü lm esine  
ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i 
şek liy le  oy lam aya ka tılan lann  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (Ak Parti 41 kabu l oyu, C H P  11 kabul oyu, 
M H P 9 kabu l oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a 
R aporu)

10 -07-2017
14:00

631

Konyaaltı B e led iye M ec lis in in  05 ,05 ,2017  tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun bu lunan, A rapsuyu 
M ahallesi 8958 ada  3 pa rse lin  tu rizm +2. Konut a lanm dan ticare t+konut a lan ına  dönüştü rü lm es ine  
ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i 
şek liy le  oy lam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile  K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu, 
M H P 9 kabul oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Ö ylam a 
R aporu)
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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarih
Saat

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

Karar İçtim a
N o B irleşim  

O turum
Ö zet

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

Korku te li B e lediye M eclis in in 01 .06 .2 017  ta rih  ve 70 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Bayat 
M aha lles i sınırları içe ris inde  ye r a lan 414  nolu parse lin  K onut A lanı. P ark A lanı, Yol ve O topark 
A lan ı o la rak p lan lanm asına ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İI^A R  Pl_ANİ oylam aya 
ka tılan lann  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (A k P arti 41 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu , M H P 9 kabul oyu 
ile top lam  61 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K orku te li B e lediye M eclis in in  01 .12 .2016  ta rih  ve 141 sayılı karan  ile uygun bu lunan. K irem itli 
M aha lles i sın ırlan içeris inde ye r a lan 380 ada ba tıs ında tesc il harici a landa “T ra fo  A la n ı” 
p lan lanm asına  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  P1_ANI DEĞ İŞ İKLİĞ İ, 
oy lam aya katılan larm  oy çokluğu ile  R E T ed ild i. (Ak Parti 42 ret oyu, C H P  12 kabul oyu, M H P  9 
kabul oyu ile  toplam  63 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu. 1 adet O ylam a Raporu)

Korkuteli Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 45 sayılı karan ile uygun bulunan, Çomaklı Mahallesi 
sınırlan içerisinde yer alan 153 ada 6, 7. 8, 9, 11, 12. 13, 14, 15. 16 nolu parsellerin kesinleşen kadastro 
smırlanna göre yeniden Konut Alanlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ. 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğundan oylamaya 
katılanlann oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 
59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu. 1 adet Oylama Raporu)

K orku te li B e led iye M eclis in in 04 .05 .2 017  ta rih  ve 62 sayılı karan  ile uygun bu lunan. A laadd in  
M aha lles i 63 ada 138 pa rse ldeki S osya l Tes is  A lan ında (Yurt A lan ı) yen iden düzenlem e 
yap ılm asına  ilişkin hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, 
B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  oy lam aya  ka tılan lann oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (Ak Parti 41 kabul 
oyu, C H P  11 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu ile top lam  59 o y  ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet Kom isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M ura tpaşa B elediye M ec lis in in  03 .05 .2017  ta rih  ve 180 sayılı kararı ile  uygun bu lunan. S oğuksu 
M aha lles i E =1.00 yap ılaşm a koşu llu  kon u t ku llan ım lı 12378 ada 17 parse lin  yap ılaşm a koşu llan 
değ iştirilm eden "Ö zel Y urt A la n ı” ku llan ım ına  dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇEKLİ 
U Y G U LA M A  İM AR PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  oy lam aya  ka tılan lann oy 
b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 kabu l oyu , C H P  11 kabul oyu. M H P 7 kabul oyu ile top lam  59 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M ura tpaşa B e led iye M eclis in in  03 .05 .2 017  ta rih  ve 183 sayılı karan  ile uygun bu lunan, 
M eydankavağı M ahallesi İB ZT  (İs teğe Bağlı Zem in  T ica re t) ve konut ku llan ım lı 7920 ada 17 
pa rse ldek i yap ılaşm a koşu lla rın ın  dü zen lenm esi ve plan notu ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 
Ö LÇ E K Lİ UY G U LA M A  İM AR  PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şekliy le oylam aya 
ka tılan lann oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (A k P arti 41 kabu l oyu, C H P  11 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu 
ile top lam  59 o y  kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M ura tpaşa B elediye M ec lis in in  03 .05 .2017  ta rih  ve 184 sayılı karan  ile uygun bu lunan, M uratpaşa 
M aha lles i 223  ada 17 ve 18 pa rse lle rdek i “M Y ” ibare li konut a lan ın ın  yap ılaşm a koşu lları 
değ iştirilm eden “M Y" ibaresin in  ka ld ırıla rak ote l a lan ına  dönüştü rü lm es ine  ilişk in hazırlanan 1/1000 
Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyesinden ge ld iğ i şekliy le oylam aya 
ka tılan lann  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu , C H P  11 kabul oyu . M H P 7 kabul oyu 
ile top lam  59 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B e led iye M eclis in in 02 .05 .2017  ta rih  ve 151 sayılı kararı ile uygun bu lunan. Y en i Em ek 
M aha lles i 29348 ada 1 pa rse lde uygu lam a aşam asında m eydana ge len s ık ın tıla rın  g ide rilm esine  
ilişk in  hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, “29348  ada 1 pa rse l” 
ibares in in  “29348 ada 1 pa rse l ve çe v re s i” o la rak  düze ltilm esi ve plan değ iş ik liğ i onam a sının 
içeris inde  bu lunan park a lan ının g ö s te rim e  ek lenm esi kayd ıyla  değ iş tirile rek  oy lam aya katılan larm  
oy  b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak P arti 41 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu, M H P  7 kabu l oyu ile top lam  59 
oy  ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez B e led iye M eclis in in 02 .05 .2017  ta rih  ve 147 sayılı kararı ile uygun bu lunan. V arsak A ltiayak  
ve Z e y tin lik  M ahallesi sın ırlan  içe ris inde  ta n m  dışı ku llan ım  kararı bu lunan a lan la rda  1/5000 ö lçekli 
nazım  im ar p lan ına uygun o la rak hazırlanm ış olan 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLANI 
R E V İZY O N U , Beled iyesinden ge ld iğ i şek liy le  oy lam aya ka tılan lann oy çokluğu ile K ABU L ed ild i. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, C H P  12 re t oyu, M HP 8 ret oyu ile top lam  62  oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K orku te li B e led iye M eclis in in  04 .05 .2017  ta rih  ve 65 sayılı karan ile uygun bu lunan. K irem itli 
M aha lles i sın ırlan  içeris inde ye r a lan 466 ada 14 nolu parselin T İA :1372 m * o lan  ku llan ım  hakkının 
E :1 .50  Y ençok:4  kat o larak değ iş tirilm es ine  ilişk in  hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  
P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  oylam aya ka tılan lann oy çokluğu ile K A B U L 
ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu, C H P  11 ret oyu. M H P  8 kabu l oyu ile top lam  60  oy ku llan ılm ıştır.)
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T arih  K a ra r  JjrîL T im

S“ ' o .r :

10-07-2017
14:00

642

10-07-2017
14:00

10-07-2017
14:00

643

644

10-07-2017
14:00 645

14-07-2017
14:30

646

Ö zet

Korkuteli Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 61 saytlı kararı ile uygun bulunan, Uzunoluk Mahallesi 
sınırlan içerisinde yer alan 128 ada 104, 105, 143, 144, 145, 181, 182, 183, 194, 292, 293 nolu parsellerin 
Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Trafo A lanı, Yol ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, plan adının ilave uygulama imar planı olarak düzeltilmesi 
kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanlann oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 
ret oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama 
Raporu) (Meclis Başkanı, Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA'nın oyunun ret olarak kayıtlara geçmesini istedi.)

Korkuteli Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 63 sayılı karan ile uygun bulunan, Uzunoluk Mahallesi 
sınırlan içerisinde yer alan 128 ada 56 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanının bir kısmına Trafo 
A lanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA IMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
AKEDAŞ'ın 13.06.2017 tarih ve 58565 sayılı yazı ekinde iletilen plan teklifi doğrultusunda oylamaya 
katılanlann oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile 
toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) (Meclis Başkanı, 
Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ve Meclis Üyesi Faik Ç ITAK’ın oylannın ret olarak kayıtlara geçmesini 
istedi.)

Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan. Topçular Mahallesi 
12579 ada 1 parselde sehven gösterilmeyen plan notlarının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumsuz 
olduğundan, oylamaya katılanlann oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 
4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raponj)

B üyükşeh ir B e lediye M eclis in in  10 .07 .2017 ta rih li M ec lis  top lantıs ında: a .G ündem in 66, 67, 68. 69, 
70, 71, 72, 73, 74. 75. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 85, 86, 87, 88, 89, 143, 144, 145, 146, 147, 
148 ve 151. m addele rin in  P lan ve B ütçe K om isyon u ’na gönderilm esi oylam aya ka tılan lann
O Y B İR LİĞ İ ile  kabul ed ild i. b .G ündem in  84, 90, 91, 92. 93, 94, 95, 96, 97. 98. 99. 100, 101. 102.
103. 104, 105, 106, 107, 108, 109. 110, 111, 1 1 2 ,1 1 3 , 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. 121, 122,
123, 124, 125, 126. 127, 128, 129. 130. 131. 132, 133, 134, 135, 136. 137, 138. 139, 140. 149, 150,
152, 153, 154, 155. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163. 164 ve 165. m addele rin in  İm ar ve 
B ayınd ırlık  K om isyonu 'na  gö nderilm es i oylam aya katılan larm  O Y B İR LİĞ İ ile kabu l ed ild i, 
c .G ündem in  81, 84, 88 ve 148. m adde le rin in  U laşım  K om isyonu ’na gönderilm esi oylam aya 
ka tılan lann  O Y B İR LİĞ İ ile kabul ed ild i, d .G ündem in  141 ve 142. m addele ri m ec lis te  okunarak 
p ro toko lle r hakkında m eclis  b ilg ilend irild i. e .G ündem in  166. m addesinde yer a lan önergeye 
is tinaden gündem in 57. m addesi gü ndem den ç ıkartıld ı.(A K  Parti: 39 kabul oyu, CHP: 10 kabul oyu, 
M HP: 6 kabul oyu ile top lam  55 oy ku llan ılm ış tır.) (EK: O y lam a tab losu)

B üyükşeh ir Belediyesi Başkanı M enderes TÜ R E L, A K  Parti M eclis Üyeleri: Ram azan Ç A LIK , 
H üsam ettin  Ç E TİN K AY A , Halil Ş AH İN , Halil K O C AE R , A d il Ç ELİK , S ü leym an TO PÇ U . M ustafa 
İsm e t U YSAL, M ehm et Ö ZEREN , B ahad ır Y A N T A Ç , M esut K O C AG Ö Z, Bahattin  B AYR AKTAR , 
İsm ail A FŞ A R , Em in H A TİP O ğ LU. K e rim  B A Ş K A P TA N , M usta fa  Erkan ERSOY, A bdu rrahm an 
Y ILM A Z , E nver APU TKA N , Ram azan ETLİ, H aşan Fevzi Y ILM A Z, Y u su f G Ö VEN . E rdeniz  Y AV U Z, 
A li KU RŞ U N LU , Ercan A K . İbrahim  K Ö S E O Ğ LU , Y aşa r S Ö ZE N , M usa Y Ü CEL, Erol D E M İR H AN , 
F ıra t D EM İRC İ, Haşan A li IRBAN, İsm ail TO S U N , M uham m et URAL. A hm e t B Ü YÜ K A KÇ A , H a lit 
Ç İLE N G İR , O rhan AVC I, M ehm et U YAR , M ustafa  E R O ğ LU, Rasim  ELÇİ, E rcan M ER TH A TU N , 
H üseyin  Ö ZBE K , Halil KAR ATAŞ, Serda l Ç A V U Ş O Ğ LU , S ü leym an A C A R , R uhi B E Ş İK TA Ş 'ın  C H P  
M ec lis  Üyeleri: Üm it UYSAL, M usta fa  R eşat O K TA Y , Recep TO KG Ö Z, S ongül BAŞKAYA, Erkan 
D E M İR C İ, A li CO ŞKUN , Erşan Ö ZDE N , Edip Kem al B A H A D IR , Faik Ç ITAK, Halil A R IK A N . A rzu 
Y ILD IR IM , Sam i A LTU N , İsm et T O K , E rda l R am azan A LTA C A , Y u su f K U M BUL, M ehm et 
H A C lA R lF O Ğ L U ’nun M H P M eclis  Ü yeleri: A li Baki S AR IC A , M ehm et BALIK , Z ihn i A S İLTÜ R K , 
S e lçuk  SEN İR Lİ, M ehm et C eng iz  B Ü Y Ü K G E B İZ , Em in Ç AĞ LAR , E rtürk Y A Z A R ’ın Bağım sız M eclis  
Ü yeleri: Haşan N usre t B AY S A L ve E ro l Ö Z K A R A B E K İR ’in top lantıya ka tıld ık lan  an laşıld ığ ından 
B üyükşe h ir B e led iye M eclis i o tu rum u açıld ı. (A k Parti 44, CHP 16. M H P 7 Bağım sız 2 m ec lis  üyesi 
o lm ak üzere top lam  69 üye) (M ec lis  Başkanı B ağım sız  M ec lis  Üyesi Erol Ö ZKA R A BE K İR 'in  sa londa 
o lm ası nedeniy le  yoklam aya dahil o lm asın ı is ted i.) A K  Parti M eclis  Üyeleri; H a lit A KAR , A li R ıza 
ZO R LU , C H P  M eclis  Üyeleri: Ş ükrü  S Ö ZE N , M uhittin  BÖ C EK, Tu rgay GENÇ , S erkan 
K Ü Ç Ü K K U R U , M ustafa GÜ L, O ytun E ylem  D O Ğ M U Ş , C anse l TU N C E R , Seyfi A R IKA N , Z a fe r 
Y Ö R Ü K, N urdan A s lı B ayar U LU K A P I, A h m e t CAN, M HP M eclis  Üyeleri: Haşan G Ö K Ç E , İrfan 
Y ILM A Z, Bağım sız M eclis  Üyeleri ö n d e r  Ö N E N , ve M ehm et S ALU R 'un m azeretli sayılm ası 
yön ünde  verd iğ i d ilekçe le rin  kabulüne oy lam aya  ka tılan lann  oyb irliğ i ite karar verild i. (A k Parti 37, 
kabul oyu, C H P  12 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  57 oy 
ku llan ılm ış tır.)

14-07-2017
14:30

647

B e led iye M eclis i Ç alışm a Y öne tm eliğ in in  11.m addes ine  istinaden B üyükşeh ir B e lediye M eclis in in
14 .07 .2017 tarih li M eclis  G ündem i, b irim le rden ge len  tek lifle r ile b irlik te  top lam  71 m addeden 
o luşm uştur.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09,2017)

T.C.

Tarih  Karar
S aat No

O turum
Ö zet

14-07-2017
14:30

16-24 Eylü l 2017 ta rih le ri a rasında F ransa C harlev ille -M e z ie re s ’de ge rçek leş tir ile cek o lan 19. 
D ünya Kukla T iya tro  F estiva li’ne A nta lya B üyükşeh ir B e led iyes i Ş e h ir T iyatrosu G enel S ana t 
Y öne tm en i M ehm et Ö ZG Ü R, Kukla T iya trosu B irim i S anat Y öne tm en i M ustafa Doğan A YH A N , 
K ukla  B irim i S ana t Danışm anı Jacques S. M A TT H İE S S E N  ve M üterc im  - M em ur G izem  Y ILD IR  
(K U TLU )'n ın  gözlem ci o larak davet ed ild iğ i ilgi yazı ile b ild irilm iş , B üyükşeh ir B e led iyes i Ş eh ir 
T iya trosunun  24 .06 .2016  T a rih li ve 191 Sayılı B aşkan lık  M akam ı O lu r’u ile Tü rk iye ’dek i kurum  
tiya tro la rı arasında b ir ilk i ge rçek leş tire rek  kurulan Kukla T iya trosu  B irim in in 2017-2018 T iya tro  
S ezonunda yap ılacak o lan oyunlarına yönetm en seçebilm ek, daha verim li ça lışm alar yapabilm ek, 
çeş itli sana tsa l pay laş ım larda  bu lunm ak ve aynı zam anda 2017-2018 T iyatro S ezonunda 
U lus lararası Kukla B irliğ i olan U N lM A ’ya üye lik  iş lem leri için de çeşitli istişare lerde bu lunulacağı 

7 be lirtilm iş  o lup : Y urtd ışı gö rev lend irm e lerle  ilgili İç iş leri Bakan lığ ı M ahalli İda re le r G enel
648  2 M üdürlüğünün 25 .10 ,2007  tarih ve B 050M A H 076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden,

1 B üyükşe h ir B e led iyes i Ş eh ir T iya trosunun G ene l S ana t Y öne tm en i M ehm et Ö ZG ÜR, Kukla
T iya trosu  B irim i S ana t Y öne tm en i M usta fa  Doğan A Y H A N , Kukla B irim i S ana t Danışm anı Jacques 
S, M A TT H İE S S E N  ve M üterc im  - M em ur G izem  Y ILD IR  {K U TLU )’nın 15-25 Eylül 20 17  ta rih le ri
aras ında 11 (onbir) gün  gö rev li sayılm alarına, gö rev li pe rsone lin  yo l dah il yurt içi ve yu rt dışı g id iş  - 
dö nüş  uçak bedellerin in, pasaport ücretlerin in, v ize  iş lem leri, yurtdışı çıkış harç pu lu  ile  yasa l 
ha rcırah lannm  avans o la rak Ş eh ir T iya trosu  Şube M üdürlüğünün 
{46 .07 .01 .12 .08 .2 .0 -00 .5 ,03 .3 .3 -01) Y urtd ışı G eç ic i G örev Y olluk ları H arcam a K a lem inden 
öd enm e s ine  oy lam aya ka tılan lann  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (A k P arti 45 kabul oyu, C H P  13 kabul 
oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  66 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

14-07-2017
14:30 649

14-07-2017
14:30 650

A n ta lya  R ölöve ve A n ıtla r M üdürlüğü ’nün 02 .06 .2017  ta rih  ve 529 sayılı yazılan ile: İlim iz, 
M ura tpaşa İlçesi, S e lçuk m aha lles inde bu lunan m ü lk iye ti A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes ine  a it Plan 
ve B ütçe Kom isyonu R aporuna ekli listede be lirtilen 11 adet taş ınm azın  üzerinde ye r alan sur 
duvarla rın ın  B akan lık la rınca  rö löve, restitüsyon , restorasyon, inşaa t m ühend isliğ i p ro je le rin in  ve 
resto rasyon uygu lam a ların ın  yap ılab ilm es i iç in K ü ltü r ve T u rizm  B akanlığına 24  yıl sürey le  
tahs is le rin in  yap ılm ası ta lep  ed ilm iş, A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i adına kayıtlı söz  konusu 
taş ınm az m a lla r üze rinde bu lunan su r duvarlan ile ilg ili o la rak  yap ılan  değerlend irm ede K ü ltü r ve 
T u rizm  B akan lığm ca tahsis le ri ta lep ed ilen su r du varlannda  A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes ince  
he rhang i b ir pro je doğru ltusunda ça lışm a yapılm adığı, ancak C um huriye t M eydanı düzen lem e 
p ro jes i içe ris inde  ye r a lan 166 ada 43, 138 pa rse lle rde  üze rinde  ve  96 ada 34 parsel üze rinde  
bu lunan H ıdırlık K u les inde B eled iyem izce proje doğru ltusunda yap ılacak ça lışm aların  aksa tılm adan 
sürdü rü lm es i şartıy la : A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes ine  ait söz konusu pa rse lle r üzerinde bu lunan 
Surların  "R ölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaa t m ühend is liğ i p ro je lerin in  ve restorasyon 
uygu lam a ların ın  yap ılab ilm es i am acıy la" K ü ltü r ve Tu rizm  B akan lığ ına 5393 sayılı B e led iye 
K anu n ’un 75. M addesi ge reğ ince  24 yıl süreyle  tahs is le rin in  yap ılm as jna :O y lam aya katılan larm  oy 
çokluğu ile ka ra r verild i. (A k Parti 46 kabul, 1 çek im se r oyu , C H P  14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu . 
B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ; 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)

A n ta lya  ili, Konyaaltı ilçesi, H urm a M ahallesi, Tünektepe  m evk iinde  bu lunan 21 .490 ,00  m^’ lik 
o rm an lık  alan “üze rinde 120 k iş ilik  tu ris tik  lokanta ve 120 k iş ilik  gece ku lübü yap ılm ak am acıy la ” 
O rm an ve Su İşleri B akan lığ ınca  21 /04 /1986 -21 /04 /2035 ta rih le ri arası 49 yıl süreyle A n ta lya  İl Ö ze l 
İda resi leh ine verilen kesin iznin 6360 sayılı Kanun kapsam ında A n ta lya  B üyükşehir B e led iyes ine 
d e vred ilm es i neden iy le  söz konusu: a landa 19 .07.2003 ta rih inden önce onaylı projesi ha ric inde  yapı 
ve te s is  yap ılm ası neden iy le  4916 sayılı Kanunun geç ic i 2 .inc i m addesi kapsam ında yerine  
g e tirilm es i ge reken yüküm lü lük le rin  be led iyem izce  yerine  ge tirilm es i sonucu: O rm an ve Su İşleri 
B akan lığ ın ın  27 .10 .2016  ta rih  ve 1302 sayılı uygun o lu rian  uyarınca : tes is  kapasitesi 1. S ın ıf ote l 30 
oda 60  ya tak  240 kiş ilik  lokanta o lm ak üzere, yen iden B e led iyem iz leh ine  21 /04 /1986-21 /04 /2035 
ta rih le ri arası yen i kesin  izin taa hhü t senedi düzen lenm iş  o lup: Konyaaltı ilçesi. Hurm a M ahallesi, 
T ü nek te pe  m evkiinde  bu lunan 21 .490 ,00  m ^'lik onnan lık  a lan üze rinde O rm an ve Su iş leri 
B akan lığ ın ın  27 .10 .2016  ta rih  ve 1302 sayılı uygun o lu rian  uya rınca  bu a landa pro je doğru ltusunda 
A n ta lya  B üyükşeh ir B e led is ince  1. S ın ıf ote l 30 oda 60 ya tak  240 k iş ilik  lokanta yap ılm ak veya 
yap tırılm ak am acıyla , söz konusu a lan ın 29 yıl sürey le  O rm an B akan lığ ından k ira lanm asına ve ayn ı 
şa rtla r dâh ilinde  29 yıl sürey le  k iraya verileb ilm es i için, B üyükşeh ir B e led iye E ncüm enine yetk i 
ve rilm es ine  oy lam aya  katılan larm  oy çokluğu ile karar verild i. (A k P arti 47  kabul oyu, C H P  15 ret 
oyu , M H P  6 kabu l oyu. B ağım sız  2 kabul oyu ile  top lam  70 oy ku llan ılm ıştır.) (M eclis Başkanı, 
M e c lis  Ü yesi B ahatin  B AY R A KTA R  ve Erol Ö Z K A R A B E K İR 'in  oy ların ın  eve t yönünde kayıtla ra
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M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 
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T.C.

Tarih  K arar
S aat No O turum

Ö zet

14-07-2017
14:30

Türk E ğ itim  V akfın ın  23 .03 .2017  tarih ve 514 sayılı d ilekçe s ine  is tinaden 14.04.2017 ta rih  ve 2017- 
351 sayılı m ec lis  karan  ile "TE V -K am ile  C E P H A N E C İO G LU  H uzurevi” ism in in  verilm esi koşu luyla 
2 .500 .000 ,00  T L ’lik şartlı bağışı kabul ed ilm iş; ancak T ü rk  E ğ itim  V akfın ın  14.06.2017 ta rih  ve  915 
sayılı yazıs ında '' B ağışç ım ız ın  A nta lya lI o lm ası göz önüne  a lınd ığ ında  desteğ in in  önce lik li o larak 
A nta lya lI hem şerile rin in  h izm etine sunulm asın ın , o bö lge  ha lk ından hayır duası a la rak takd irine  
m azhar o lm asına  ve ism in in  kendi doğup büyüdüğü ye rde  yaşatılm asına ves ile  o lacağı 
düşünü lm üştür. Bu nedenle , B e led iyen iz  tara fından A n ta lya /K e pez  İlçesi, S ü tçü le r M aha lles i 26733 
A da, 1 P arse lde  kayıtlı y e r üzerine yap ılan Yatılı B akım  M erkezine , bağışçım ızın  arzusu 

7 doğru ltusunda "T E V -K am ile  C E PH A N EC İO Ğ LU  Yatılı B akım  M erkez i” ism inin ve rile rek  tapu
651 2 kayd ına şerh ed ilm es i ve T ü rk  Eğitim  Vakfı vas iye tç i/bağ ışç ılan  için 3 (Ü ç) odanın tah s is  ed ilm esi

1 uygun gö rü ldüğü  takd irde . Yatılı Bakım  M erkezi m a liye tin in  2 .500.000,00 .-T L ’ lık  kısm ını
karşılam ayı ve vas iye t yüküm lü lüğüm üzü bu şekilde yerine  ge tirm ey i te k lif ed iyoruz” den ild iğ inden  
5393 Sayılı B e led iye K anunun 18/g m addesi gereği söz konusu şartlı bağışın 2017/351 sayılı M eclis  
K ararında ge çen  “TE V -K am ile  C E P H A N E C İO Ğ LU  H uzurev i” ism in in  'T E V - Kam ile 
C E P H A N E C İO Ğ LU  Y atılı Bakım  M erkezi” o larak değ iş tirilm es ine , tapu kaydına şerh ed ilm es ine  ve 
bağışç ıla r iç in 3 (Ü ç) odanın  tah s is  ed ilm esi şartıy la  2 .500 .000 ,00  T L ’lik şartlı bağ ışın  kabul 
ed ilm es ine  oylam aya katılan larm  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. ( M  Parti 50  kabul oyu, C H P  10 kabul 
oyu, M H P  6 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (M ec lis  Başkanı, 
M eclis  Üyesi E ro l O Z K A R A B E K lR 'in  oyunun eve t yönünde kayıtla ra  geçm esin i istedi.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)
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DSİ 13. B ö lge M üdürlüğünce yap tırıla rak h izm ete açılan ve  A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iye M eclis in in
13 .06.2017 ta rih  ve 558 sayılı kararı ile F in ike T e kke  A lak ır S u lam a T esis in in  ve 13 .06.2017 ta rih  ve 
553 sayılı kararı ile de M anavga t Belenobası, K orku te li Ç ağm an G öle ti, Korkuteli A s a r G öle ti, 
Konyaaltı G eyikbayırı K aradere  G öle ti, Konyaaltı D oyran Boyalı G ö le ti ve  Döşem ealtı E kş ili S u lam a 
G öle ti tes is le rin in  A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes ince iş le tilm es ine  karar verild iğ inden, su lam a 
m evsim in in  başlam ası neden iy le  DSİ G enel M üdürlüğünün onay iş lem leri beklenm eden A nta lya 
B üyükşe h ir B e led iye B aşkan lığ ınca  adı geçen su lam a tes is le rin in  iş le tm e leri için gerekli persone lin 
ça lış tırılm asına , araç, ge reç ve m a lzem e a lım ına baş lanm asına  ve adı geçen sulam a tes is le rinden 
su ku llanacak la rla  abone lik  söz leşm esi yap ılm asına, bu iş ve  iş lem le ri yapm ak üzere Tarım sa l 
H izm etle r D aires i B aşkan ına  yetk i verilm esine. P lan ve B ütçe K om isyon R aporundaki lis tede  isim leri 
yazılı su lam a tes is le rinden  karşılannda yazılı şa rtla r ve m ik ta rla r üzerinden 2464 sayılı Kanunun 
97 ’nc i m addes ine  gö re  15 A ğustosta  1. taks it ve  10 A ra lık ta  2. taks itle r ha linde S u lam a H izm et 
Bedeli a lınm asına : O ylam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (A k P arti 50 kabul oyu , C H P  10 
kabu l oyu, M HP 6 kabu l oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  67  o y  ku llan ılm ıştır.) (M ec lis  Başkanı, 
M ec lis  Üyesi E rol O Z K A R A B E K lR 'in  oyunun eve t yönünde kayıtla ra  geçm esin i isted i.) (EK İ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet S u lam a H izm et Beledi C etve li, 1 a d e t O y lam a Raporu)

M ülk iye ti B üyükşeh ir B e led iyes ine  ait, M anavgat İlçes i Ç ardak M aha lles inde  nite liğ i M ezarlık  olan 
357 ada 1 pa rse l nolu 538 ,35  m^ alanlı taşınm azın yap ım ı devam  eden “M anavgat To psu rla r G öle ti 
ve S u lam ası" p ro jes i içe ris inde  kalm ası nedeniyle : D .S.İ. 13. B ö lge M üdürlüğü tara fından te k lif 
ed ilen 3230 ,10TL  K am u laştırm a bedeli üzerinden 2942 sayılı K am u laştırm a  K anununun 30 ’uncu 
m addes ine  gö re  D .S .İ. G ene l M üdürlüğü adına devri iç in  B e led iye  E ncüm enine  yetki verilm es ine  
oy lam aya  ka tılan la rm  oy  b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak P arti 50 kabu l oyu, C H P  10 kabul oyu , M HP 6 
kabul oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ış tır.) (M ec lis  Başkanı, M eclis  Ü yesi Erol 
O Z K A R A B E K lR ’in oyunun eve t yönünde kayıtla ra  geçm esin i is ted i.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 
1 a d e t O ylam a R aporu)

B üyükşeh ir B e led iye M ec lis in in  10 /07/2012 tarih ve 405 sayılı kararı ile  2886 ve 3194 sayılı 
yasa la rın  ilg ili hüküm lerine  gö re  satışın ın  yap ılm ası iç in B e led iye  E ncüm enine  ye tk i verilen, 
B üyükşeh ir B e led iyes ine  a it 14969/22669 hisse bu lunan K epez İlçes i Kütükçü M ahallesi 27474 ada 
1 pa rse l no lu  22 .669 ,00  m * yüzö lçüm lü  taşınm azın iki k ısm a ifraz ed ilm es i sonucu o luşan m ülk iye ti 
B üyükşeh ir B e led iyes ine  a it 27474 ada 2 parsel nolu 14 ,970 ,40  m^ yüzö lçüm lü  taşm m az ile K ütükçü 
m aha lles i 27535  ada 2 parsel nolu 524,00 m^ yüzö lçüm lü  taş ınm azın , 27544 ada 1 pa rse l nolu 
1,348,00m 2 yüzö lçü m lü  taşınm azın , 27545 ada 1 pa rse l nolu 1 ,391,00 m * yüzö lçüm lü taşınm azın , 
27501 ada 4 ,051 ,00  m * yüzö lçüm lü  taşınm azdaki B üyükşeh ir B e led iyes ine  a it 2078/2400 hissenin 
ve 27527  ada 18 pa rse l no lu  966,00 m * yüzö lçüm lü  taş ınm azd ak i B üyükşeh ir B e led iyes ine  ait 
445 /483 h issen in  28 86  sayılı D evle t İhale K anununun ilg ili hüküm leri ve 3194 sayılı İm ar 
K anununun 17, M addes ine  gö re  satış la rın ın  yap ılm ası iç in B üyükşe h ir B e led iye E ncüm enine  yetk i 
ve rilm es ine  oy lam aya ka tılan la rm  oy çokluğu ile karar verild i. (A k Parti 48 kabul oyu, C H P  16 ret 
oyu, M H P 6  kabu l oyu . Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  71 oy ku llan ılm ıştır.) (M ec lis  Başkanı,
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M ülkiyeti B üyükşeh ir B e led iyes ine  a it Kaş İlçesi A ğu llu  M aha lles i 433  parsel, Beleni! 101 ada 236 
parsel, bezirgan 180 ada 54 parsel, G ökçeören 141 ada 8 parsel, G öm be 154 ada 2 parsel, İs iam la r 
17 ada 8  parsel, 103 ada 38 parsel, 103 ada 219 parsel, 107 ada 20 parsel ve 107 ada 21 
parse llerde bu lunan 10 adet taş tnm azın  2886 sayılı D evle t İhale K anununun ilg ili hüküm leri ve 3194 
sayılı İm ar K anununun 17. m addesine  göre satış la rın ın  yap ılm ası iç in B üyükşeh ir B elediye 
E ncüm enine yetk i ve rilm es ine  oy lam aya ka tılan lann oy çokluğu ile ka ra r verild i. (Ak P arti 49  kabul 
oyu, CHP 15 ret oyu, M H P  6 kabu l oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  71 oy ku llan ılm ış tır.) 
(M eclis Başkanı, M ec lis  Üyesi E rol Ö Z K A R A B E K İR 'in  oyunun eve t yönünde kayıtla ra  geçm esin i 
istedi.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

14-07-2017
14:30

Antalya T ab ia t V a rlık la rı K orum a K om isyonu tara fından onay lanan D üden Parkı P ro jes inde ye r alan 
4  a d e t çay  bahçesi 2 a d e t bü fe  kafe, 2 adet bü fe  çay ev i ve 2 adet o toparktan  o luşan m ekan la rın  ilk 
yıl k ira bedeli 75 .000 ,00 -T L+K D V  d iğe r y ılla r k ira  bedelin in  Y urt İçi Ü retic i F iyat Endeksi (Y Î-Ü FE  bir 
önceki yılın aynı ay ına  gö re) o ran ında arttırılm ası kayd ıyla  10 (on) yıl süre  ile 5216 sayılı B üyükşeh ir 

7 B elediye K anununun 26. m addes ine  gö re  A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iye Ş irketi E K D A Ğ  Ekm ek
656  2 D ağıtım  S an .T ic .A .Ş .' ye  k iraya  ve rilm es ine  oylam aya ka tılan lann oy çok luğu ile ka ra r verild i. (Ak

1 Parti 46 kabul oyu , C H P  14 re t oyu , M H P 6 kabul oyu. B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  67 oy
kullan ılm ıştır.) (M ec lis  Başkanı, M eclis  Üyesi E rol Ö Z K A R A B E K İR ’in oyunun eve t yönünde . M eclis 
Üyesi Faik Ç IT A K ’tn oyunun  re t o la rak kayıtla ra  geçm esin i is ted i.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 
adet O ylam a R aporu)
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M ülk iye ti B üyükşeh ir B e led iyem ize  a it D em re İlçesi Züm rü tkaya M alı. Küçükkum  M evk i 5409 
Parse ldeki D B lok 65  no 'lu  T ü cca r A rd iyes i yan ında bu lunan 500 m 2 alan üzerinde yap ılacak T üccar 
A rdiyesin in, hazırlanan pro jes ine  gö re  düzen lenm esi, yap ılm ası, iş le tilm esi ve sü re  sonunda 
B üyükşehir B e led iyem ize  devred ilm es i iş in in 2886 sayılı D evle t İha le  Kanunu hüküm lerine gö re  10 
(on) yıl sü rey le  iha leye çıka rılab ilm es i için B üyükşeh ir B e led iye E ncüm enine  yetk i verilm es ine  
oylam aya ka tılan lann  oy  b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak P arti 46 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu , M H P  6 
kabul oyu. B ağım sız  2  kabu l oyu ile top lam  65  o y  ku llan ılm ıştır.) (M ec lis  Başkanı, M eclis  Üyesi Erol 
Ö Z K A R A B E K İR ’in oyunun eve t yönünde kayıtla ra  geçm esin i is ted i.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 
1 a d e t O ylam a R aporu)

Fen İşleri D a iresi Başkan lığ ı ta ra fından  asfa lt a lım ında ku llan ılm ak üzere 20 .000 .000TL. asfa ltla  
ilg ili ya tınm la rda  ku llan ılm ak üze re  30 .000 .000TL  top lam  50 .000 .000TL nakdin İlle r B ankası A .Ş . ve 
kam u banka lan  ile öze l banka la rdan kısa, orta ve uzun vade li kred i o la rak ku llan ılm asına, ipotek 
verilm esine  ayrıca: kred in in  İlle r Bankası A .Ş .'d en  ku llan ılm ası ha linde krediden kaynak lanacak 
anapara, fa iz , denetim  g ide rle ri, kom isyon, verg i, resim , harç, ücre t vs. ödem elerin  İlle r Bankası 
A .Ş .’ce  tem ina t o la rak  a lınacak B üyükşeh ir B e led iyem iz ge lir le rinden ve İlle r Bankası A .Ş . ile M a liye  
Bakan lığ ınca dağıtılan yasa l payla rım ızın  m evzuattan kaynaklanan herhangi b ir kes in ti oranına 
bağlı ka lm aksızın  tam am ından  (% 40 'ın  d ış ında ve % 100 'üne  kadar) karşılanm asına , kredi 
tem inatına konu ge lir le rden kred iye  ilişk in ödem elerin  karşılanm am ası ha linde, bu kred iy le  e lde 
ed ilen tes is , inşaa t ve he r nevi gayrim enku l ile araç, ge reç ve m a lzem en in  ille r B ankası A .Ş .’ce 
ta lep  ed ild iğ i takd irde  ayn ı şartla rda  ve ta lep  ta rih inde  ille r Bankası A .Ş . adına ipotek veya  rehin 
ed ilm esine, ille r B ankası A .Ş .'ce  B üyükşeh ir B e led iyem ize ku lland ırılacak krediye ilişk in o la rak  her 
türlü söz leşm eyi ve evrakı im za lam aya ve kredi ile ilg ili devam  eden iş lem leri yürü tm eye. 
B üyükşeh ir B e led iyem iz  m ü lk iye tindek i he r tü rlü  gayrim enku lü  İlle r Bankası A .Ş ’ye ipo tek  v e m e y e , 
B üyükşehir B e led iyem iz in  he r tü rlü  gelir, hak ve  a lacaklarım  İlle r Bankası A .Ş .’ye te rh in  ve tem lik  
etm eye, B üyükşeh ir B e led iyem ize  a it he r türlü tica ri iş le tm eyi İlle r Bankası A .Ş .’ye rehin verm eye, 
ille r Bankası A .Ş .’nin m evcu t m evzuatı ve  bunda m eydana ge leb ilecek her tü rlü  değ iş ik lik  
çerçevesinde, 5393 sayılı K anunun 68 inci m addes in in  b irinc i fık ras ın ın  (e) bendi uya rınca ... 
yüzde onunu geçm eyen iç bo rç lanm ayı be led iye m ec lis in in  kararı: yüzde onunu geçen iç borç lanm a 
için ise m eclis  üye tam  sayısın ın  sa lt çoğun luğunun karan ve iç iş le ri B akan lığ ın ın  onayı ile yap ab ilir” 
hükm ü gereğ i k red iye  konu işle ilgili her tü rlü  iş lem i yapm aya  B üyükşeh ir Beled iyesi G ene l S ekre te r 
B iro l E K İC İ’ye ye tk i ve rilm es ine  oy lam aya ka tılan lann oy çokluğu ile karar verild i. (Ak P arti 47 kabul 
oyu, CHP 14 ret oyu, M H P  5 kabu l oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ:
1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

Fen İşleri D a ires i Başkan lığ ı ta ra fından  Düden Kavşağı ve S akarya  Kavşağı A rası Katlı K avşak Yol 
Y apım  işin in tam am lan ab ilm e s i için: İlle r Bankası A .Ş .'d en  17 .000.000TL ilave kredi
ku lland ın im asına  ve kred iden kaynaklanacak anapara, fa iz, denetim  giderleri, kom isyon, vergi, 
resim , harç, ücre t vs. ödem ele rin  İlle r Bankası A .Ş .’ce tem ina t o larak a lınacak B üyükşeh ir 
B elediyem iz ge lir le rinden  ve İlle r Bankası A .Ş . ile M a liye B akan lığ ınca  dağıtılan yasa l paylanm ızın  
m evzuattan kaynak lanan  he rhang i b ir kes in ti oranına bağlı ka lm aksızın  tam am ından (% 4 0 ’ın
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araç, ge reç ve m a lzem en in  İlle r B ankası A .Ş .’ce ta lep  ed ild iğ i takd irde  aynı şa rtla rda  ve ta lep 
ta rih inde  İlle r Bankası A .Ş . ad ına  ipo tek  veya rehin ed ilm esine, İller B ankası A Ş . ’ce B üyükşeh ir 
B e led iyem ize ku lland ırılacak kred iye  ilişkin o la rak he r türlü sözleşm eyi ve evrakı im za lam aya  ve 
kred i ile ilg ili devam  eden iş lem leri yürü tm eye, B üyükşeh ir B e led iyem iz m ü lk iye tindek i he r türlü 
gayrim enkulü  İlle r B ankası A .Ş ’ye ipotek verm eye, B üyükşeh ir B e led iyem iz in  he r tü rlü  ge lir, hak ve 
a lacakların ı İlle r B ankası A .Ş .'ye  te rh in  ve tem lik  e tm eye, Büyükşehir B e led iyem ize  a it her türlü 
tica ri iş letm eyi İlle r B ankası A .Ş .'ye  rehin verm eye, İlle r Bankası A .Ş .'n in  m evcu t m evzua tı ve bunda 
m eydana ge leb ilecek he r tü rlü  değ iş ik lik  çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunun 68 inc i m addesin in  
b irinc i fıkrasın ın  (e ) bend i uya rınca .yüzde onunu geçm eyen iç  borçlanm ayı be led iye  m eclis in in  
kararı: yüzde onunu geçen iç  bo rç lanm a için ise m eclis  üye tam  sayısın ın  sa lt çoğun luğunun  kararı 
ve içişleri B akan lığ ın ın  onayı ile yap ab ilir ’’ hükm ü gereğ i kred iye konu işle ilg ili he r tü rlü  işlem i 
yapm aya B üyükşeh ir B e led iyes i G enel S ekre te r B iro l EKİC İ'ye yetk i verilm es ine  oylam aya 
ka tılan lann oy çokluğu ile ka ra r verild i. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 14 re t oyu , M H P 5 kabul oyu, 
B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a 
R aporu)

Çevre K orum a ve K ontro l Dairesi Başkan lığ ı ta ra fından  M anavgat Tü rkbe len i M esire A lan ı Yapım  
işin in p lan lanan sü rede  b itirilm es i am acıy la  ilg ili ya tırım  ödem elerinde ku llan ılm ak üzere İlbank 
A .Ş .'d en  25 .000 ,000 .00T L  kred i ku lland ırılm asına  ve krediden kaynaklanacak anapara, fa iz, 
denetim  giderleri, kom isyon, vergi, resim , harç, ücre t vs. ödem elerin İlle r Bankası A .Ş .'ce  tem ina t 
o larak a lınacak B üyükşeh ir B e led iyem iz ge lir le rinden ve İlle r Bankası A .Ş . ile M a liye  B akan lığ ınca  
dağıtılan yasa l payla rım ızın  m evzua ttan  kaynak lanan herhangi b ir kes in ti o ranına bağlı ka lm aksız ın  
tam am ından (% 4 0 ’ın d ış ında ve % 100 ’üne kadar) karşılanm asına, kredi tem ina tına  konu ge lirle rden 
kred iye ilişkin ödem ele rin  karşılanm am ası ha linde, bu kred iy le  e lde ed ilen tes is , inşaa t ve her nevi 
gayrim enkul ile  araç, g e re ç  ve m a lzem en in  İlle r Bankası A .Ş .’ce  ta lep  ed ild iğ i takd irde  ayn ı şartlarda 
ve ta lep  ta rih inde  İlle r B ankası A .Ş . ad ına  ipotek veya rehin ed ilm esine, İlle r B ankası A .Ş .’ce 
B üyükşeh ir B e led iyem ize  ku lland ırılacak kred iye  ilişk in o la rak her tü rlü  söz leşm eyi ve evrakı 
im zalam aya ve kredi ile ilg ili devam  eden iş lem leri yürütm eye. B üyükşeh ir B e led iyem iz 
m ü lk iye tindeki he r tü rlü  gayrim enku lü  İlle r Bankası A .Ş ’ye ipotek verm eye, B üyükşeh ir 
B e led iyem iz in  he r tü rlü  ge lir, hak ve a lacakların ı İlle r Bankası A .Ş .’ye te rh in  ve tem lik  e tm eye, 
B üyükşeh ir B e led iyem ize  a it her tü rlü  tica ri iş le tm eyi İller Bankası A .Ş .’ye rehin verm eye, İller 
Bankası A .Ş .’nin m evcu t m evzuatı ve  bunda m eydana ge leb ilecek her tü rlü  değ iş ik lik  çerçevesinde, 
5393 sayılı Kanunun 68 inci m addes in in  b irinc i fık ras ın ın  (e) bendi uyarınca " ...y ü z d e  onunu 
geçm eyen iç bo rç lanm ayı be led iye  m ec lis in in  kararı: yüzde onunu geçen iç bo rç lanm a için ise 
m eclis  üye tam  sayısın ın  sa lt çoğun luğunun kararı ve İçiş leri B akanlığının onayı ile yap ab ilir” hükm ü 
gereğ i kred iye konu işle ilg ili he r türlü iş lem i yapm aya B üyükşeh ir B e led iyesi G ene l S ekre te r Birol 
E K İC İ’ye yetk i verilm es ine  oy lam aya  ka tılan lann  o y  çokluğu ile karar verild i. (Ak Parti 47  kabul oyu, 
C H P  14 ret oyu, M H P  5 kabul oyu. B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 
adet K om isyon Raporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

K ent E stetiğ i D a ires i B aşkan lığ ı ta ra fından  K epez İlçesi, Kepez ve S antra l M aha lle le ri sınırları 
içeris indeki yak laş ık  132.7 ha ’lık  a lana ilişk in ken tse l dönüşüm  proje leri kapsam ında ’'K epez ve 
S antra l M ahalle leri K entse l D önüşüm  Pro jesi" kapsam ında bitk ise l peyza jın  bakım , taşım a, 
m uhafaza işleri, y ıkım  işleri, m üşavirlik  h izm etleri, ha friya t işleri, cam i ve oku l p ro je leri, in te rnet 
a ltyapısı ve m evcut duyu lan  ih tiyaç la rda  ku llan ılm ak am acıyla  36 .000 .000 ,00  TL 
(O tuza ltım ilyon türk liras ı) ek ödeneğ in  M aha lli ida re le r Bütçe ve M uhasebe Y öne tm e liğ in in  37. 
m addesi kapsam ında bo rç lanm a yo lu  ile tem in  ed ilm es ine  oylam aya ka tılan lann oy çok luğu  ile karar 
verild i. (A k P arti 47  kabul oyu, C H P  14 ret oyu, M H P  5 kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  
67 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ; 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Kaş B e led iye M ec lis in in  01 /06 /2017  tarih ve 45 sayılı karan  ile onaylanan "G öm be M aha lles i P ikn ik 
ve M esire A lan ı Ü cret D eğ iş ik liğ in in  be lir lenm esi” hususunun m eclis le rinden ge ld iğ i şekliy le 
K AB U LÜ N E  oylam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak Parti 44 kabul oyu, C H P  10 kabul 
oyu. MHP 7 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 a d e t K om isyon 
R aporu, 1 ad e t O ylam a R aporu)

S ayıştay B aşkan lığ ın ın  12 .02 .2016 ta rih  ve 6374 sayılı gö rüş yazısında: “ 5216 Sayılı B üyükşeh ir 
B e led iye K anununun “U laşım  h izm e tle ri” baş lık lı 9. M addesi ge reğ ince  U laşım  K oord inasyon 
M erkezi (U K O M E ), u laşım  h izm etlerin i ve koo rd inasyonunu yerine  ge tirm ek le  m ü ke lle f b irim  olup, 
A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i ilçe le r Top lu  Taşım a A raçları Ç a lışm a Usul ve E sas lanna  D air 
Y öne tm eliğ in i düzen lem e ye tk is i B üyükşe h ir B e led iye M eclis ine değil. U laşım  K oord inasyon 
M erkezine (U K O M E ) a ittir ve  yöne tm e lik  hüküm lerin in  U KO M E kararı şek linde  hayata geçirilm esi 
ge rekm ekted ir.” den ilm ekte : ayn ca  iç iş le ri Bakan lığ ı M ahalli İda re le r G ene l M üdürlüğünün 
21 .10 .2016 ta rih li ve  23130  sayılı gö rüş  yazısında: "Y a ln ızca U KO M E tara fından: u laşım , top lu 
taşım a ve tra fik  m evzua tın ın  B üyükşe h ir B e led iyes ine  verd iğ i ye tk i doğ ru ltusunda  B üyükşeh ir 
s ınırları iç inde bu h izm e tle re  yön e lik  yönetm e lik  veya benzeri düzen ley ic i idari iş lem le r
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664

ö z e t

yap ılab ileceğ i, B üyükşeh ir B e led iyes in in  ise, u laşım  ve top lu taşım a h izm et ve faa liye tle rin in  am aca 
uygun, e tk ili ve  yürütü lm esin i sağ lam ak üzere B üyükşeh ir Belediye leri K oord inasyon M erkezleri 
Y öne tm e liğ inde  ye r a lm ayan husus la rda  B üyükşeh ir B elediye M eclis in in ka ran  ile düzenlem e 
yapab ileceğ i değerlend irilm ekted ir.” D en ilm ekte  o lduğundan : B üyükşehir B e led iye M eclis in in 
10 .07.2015 ta rih li ve  579 sayılı kararıy la  yü rü rlük te  o lan Toplu Taşım a A raç la rı Y önetm eliğ in in  
yürürlükten  ka ld ırılm asına  ve ih tiyaç duyu lan  düzen lem e le rin  U KO M E G enel K uru lu  Kararı ile 
yap ılm ası gerektiğ inden , hazırlanan Top lu  Taşım a A raçları Yönetm elik  T as lağ ın ın  Y ürü rlükten 
K a ld ırılm asına  D air Y öne tm elik  T aslağ ın ın  K A B U LÜ N E  oylam aya ka tılan lann o y  b irliğ i ile karar 
verild i. {A k P arti 44  kabul oyu, C H P  10 kabu l oyu, M H P  7 kabul oyu. B ağım sız  1 kabu l oyu ile 
top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 2 a d e t K om isyon Raporu, la d e t Y öne tm e lik  Taslağı, 1 adet 
O ylam a R aporu)

5216 sayılı B üyükşeh ir B e led iyesi K anununun B üyükşeh ir ve ilçe be led iye le rin in  gö rev ve 
sorum lu luk la rı başlık lı 7  inci m addes in in  b irinci fık ras ın ın  (m ) bendinde yer a lan : "... ge rektiğ inde  
am atör spo r ku lüp le rine  nakdî yardım  yapm ak, m a lzem e verm ek ve ge rekli des teğ i sağ lam ak, 
am atör ta k ım la r arasında spor m üsabaka la rı düzen lem ek, yurt içi ve yu rt dışı m üsabaka la rda  üstün 
başarı göste ren  veya derece a lan sporcu la ra , tekn ik  yönetic i, an trenör ve öğ renc ile re  be led iye 
m eclis  kararıy la  ödül verm ek. " hükm ü çerçevesinde: 20 16-2017 sezonunda Tü rk iye  Bedensel 
E nge llile r B asketbo l 1. L ig i’nde e lde e ttiğ i de recey le , 2017-2018 sezonunda ilim iz i S üpe r L ig 'de 
tem sil e tm e başarısı gösteren A n ta lya  B üyükşe h ir B e led iyesi A S A T  G enç lik  ve  S por Kulübü 
Tekerlek li S anda lye  B asketbo l Ş ubesinde gö rev  yapan S porcu la r R am azan M IH , M urat Ö ZG Ü R, 
Ö nder Y U R D A G Ü L, Ecem  N ur A D IG Ü ZE L. M ustafa  K ALAY , Y usu f Ç O B AN , Ö zgü r C A N , B ülent 
H A SB A Y, M usta fa  KARAN , N ecm ettin  K A R A K A Y A , C avit TO RU N , İzzet A LK IŞ , Ö m e r ERKIŞ, 
O rhun S ER T, M ikail V ura l K Ö K S A L ve H aşan K O D A L ’ın he r b irin in  5 (beş)A de t C um huriye t A ltın ı, 
A n tre nö rle r H akan S U N  ve A bdu lka d ir D A Ğ ’ın he r b irin in  6(a ltı) A de t C um h uriye t A ltın ı, Yönetic i 
Necati Y ILD IR IM ’ ın 6 (a ltı) ade t C um h uriye t A ltın ı ile ödü llend irilm elerine oy lam aya  katılan larm  oy 
b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak Parti 44  kabul oyu, C H P  10 kabul oyu, M HP 7 kabu l oyu, Bağım sız 1 
kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ış tır.) (EK İ; 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

14-07-2017
14:30

665

A nta lya  B üyükşeh ir B e lediye M eclis ince  "A n ta lya  B üyükşeh ir Beled iyesi S ın ırla rı Dahilinde 
Karayo lu  Üzeri Park Yerleri, P arkm etre , P arkom atlı P ark Yerleri, Bina O topark la rı, G enel ve Bölge 
O topark la rı ile  G üven li/T ra fik ten  Men E d ilen  a raç lann  Depo landığı O topark la r H akkında Y önetm elik" 
onaylanarak, A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i s ın ırla rı içe ris indeki 19 İlçe B e led iyes inde uygulanm aya 
başlanm ış: ancak "O topark aranm ası ge reken ku llan ım ların  a lt türleri ve m ik ta rlan " tab losunda 
A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes ince hazırlanan Y öne tm e lik  ile Bayınd ırlık  ve Iskan B akanlığı 

7 tara fından hazırlanan “O topark Y öne tm e liğ i H akkında G ene l Tebliğde D eğ iş ik lik  Y apılm asına  D air
2 T eb liğ " a ras ında uyum suz luk la r bu lunduğundan: (m ü lga)B ayınd ırlık  ve Iskan B akanlığının
1 hazırlam ış  o lduğu "O topark Y öne tm e liğ i H akkında G enel Tebliğde D eğ iş ik lik  Y apılm asına  Dair

T e b liğ " deki O topark aranm ası ge reken ku llan ım ların  a lt tü rle ri ve m ik ta rla rı" tab losunun 
ku llan ılm asına  oy lam aya  katılan larm  oy çokluğu ile ka ra r verild i. (Ak Parti 44 kabu l oyu, C H P  14 ret 
oyu , M H P 6 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  65 oy ku llan ılm ıştır.) (M ec lis  Başkanı, 
M eclis  Ü yesi R uhi B E Ş İK TA Ş ’ ın oyunun eve t yönünde kayıtla ra  geçm esin i is ted i.) (EKİ: 3 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

14-07-2017
14:30 666

5393 sayılı B e led iye Kanunu: 14. m addes in in  (a) bend i uyarınca m ahalli ve  m üş te rek  n ite lik teki 
tem iz lik  ve katı a tık h izm etle rin in  yap ılm ası veya yaptırılm asını be led iye le rin  gö rev ve 
sorum lu luğunda o lduğu: 15. m addesin in  (g) bend i uya rınca "Katı a tık lann  top lanm ası, taşınm ası, 
ayrış tırılm ası, ge ri kazanım ı, ortadan ka ld ırılm ası ve depo lanm ası ile ilg ili bütün h izm e tle ri yapm ak 
ve yap tırm a k" iş lerin in be led iye lerin  ye tk i ve  im tiyazla rı arasında o lduğu: 15. M addes in in  3. Fıkrası 
uyarınca "Bu h izm etleri T .C. D anıştay B aşkan lığ ın ın  gö rüşü  ve T .C . İçiş leri B akan lığ ın ın  kararıy la  
süres i 49  (k ırk  dokuz) yılı geçm em ek üzere im tiyaz  yo luy la  devre tm e” im kân ının  be led iye lere 
tan ıyan  hüküm le r uyarınca, 6360 Sayılı K anunun 1 ’ inci M addesi (2) num ara lı bendi ile ilk m ahalli 
ida re le r gene l seç im inden sonra  geçerli o lm ak üzere  A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes in in  s ının il m ü lk i 
s ın ın  ha line ge tirilm iş  ve aynı kanunun geç ic i 1/26. m addesine  istinaden tüze l k iş iliğ i ka ld ırılan 
be led iye , il öze l idaresi ve köy lerden o luşan m a ha lli idare b irliğ i o lm ası sebeb i ile A lanya  Çevresi 
T u rizm i G e liş tirm e  ve A ltyapı İş le tm e B irliğ i B aşkan lığ ı tas fiye  ed ilm iş, 24 M art 2014 tarih ve 
20 14 /3 7  sayılı A n ta lya  V aliliğ i Devir, T asfiye  ve P ay laş tırm a K om isyonu Başkan lığ ı kararı sonrası 
b irliğ in  taşınm azla rı, ge rçek leş tirm iş  o lduğu iha le ler, h izm et, borç ve a lacakla rın ın  konusu 
bakım ından sorum lu luğum uzda olan kıs ım la rı B üyükşe h ir B e led iyem ize devred ilm iş , dev ir sonrası: 
O rm an ve Su İşleri B akanlığın 20 .03 .2 017  ta rih  ve 2017/47 sayılı O LU R ' lan  ile im tiyaza konu 
77 .927 ,79  m^ a lan ın  A nta lya B üyükşeh ir B e led iyes i adına 49 yıllığ ına tah s is i yap ılm ış, ihaleye konu 
"E n teg re  Katı A tık  D eğerlend irm e ve B e rta ra f Tes is i" uygulam aya esas pro je leri 26 .12 .2016  ta rih  ve 
E .15143 sayılı Ç evre ve Ş eh irc ilik  Bakan lığ ı Ç evre  Y öne tim i G enel M üdürlüğü U ygu lam a Projesi 
O nay Yazısı ile  onaylanm ış o lup, iha leye  ilişk in sözleşm e tasarısın ın: D anıştay B irinci D a ires ince
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verilen 19 /06/2013 günlü ve E :2013/531, K ;2013 /863  sayılı ka ra r ve  D anıştay idari İş le r K uru lunca 
verilen 17 /07/2013 günlü ve E :2013/7, K :201 3 /6  sayılı ka ra r ve dosya ek inde belirtilen eks ik lik le ri 
tam am lanm ış , buna gö re  hazırlanan söz leşm e tasans ı D anıştay'ın  uygun görüşü ve iç iş le ri 
B akan lığ ın ın  onayı a lınarak: 30  yıllığ ına "İM T İY A Z  H A K K IN IN  DEVRİ Y O LU Y LA  EN TE G R E  KATI 
A T IK  D E Ğ E R LE N D İR M E  VE B E R T A R A F TE S İS İ YAP IM I VE  İŞ LE TİLM E Sİ İŞİ" söz leşm esin in  
im za lanm ası iç in A nta lya B üyükşeh ir B e led iyes i Başkanı A d ına  A nta lya B üyükşeh ir Beled iyesi 
G ene l S ekre te ri B iro l EKİCİ' ye yetk i ve rilm es ine  oy lam aya  ka tılan lann o y  b irliğ i ile karar verild i. (Ak 
P arti 42  kabul oyu. C H P  11 kabul oyu . M H P  6 kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  60 oy 
ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu. 1 adet O y lam a Raporu)

14-07-2017
14:30

667

A n ta lya  B üyükşeh ir Belediye M ec lis in in  13 .06 .2017 ta rih li ve  555 sayılı kararı ile ilim iz  A ksu  İlçesi 
s ın ırla rında  m u h te lif zam anlarda yapılan im a r uygu lam a ları ve pa rse lasyon işlem leri sonucu oluşan 
hukuki prob lem lerin  çözüm üne ilişk in  işb irliğ i p ro toko lü  kapsam ındaki su lhnam eyi A n ta lya  
B üyükşe h ir B e led iyes i adına im za lam ak üzere G ene l S ekre te r B iro l EKİC İ' ye yetk i verilm esi kararı 

7 a lınm ış  olup: B üyükşeh ir B e lediye M ec lis in in  13 .06 .2017 ta rih li ve 555 sayılı kararın ın  iptal
2 ed ilm es ine . M a liye B akanlığı ile yap ılan g ö rü şm e le r ne tices inde üzerinde uzlaşılan su lhnam eyi Plan
1 ve B ü tçe  K om isyonunca değiş tirild iğ i şek liy le  im za lam ak üzere G enel S ekre te r Birol E K İC İ'ye  yetki

ve rilm es ine  oy lam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile  ka ra r verild i. (A k Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul 
oyu , M H P 6 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  60 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 a d e t Sulhnam e, 1 adet O y lam a R aporu)

14-07-2017
14:30

668

M ülk iye ti A n ta lya  B üyükşehir B e led iyes ine  ait: F in ike  İlçesi, İncirağacı M aha lles inde yapım ı 
tam am lanan S ah ilken t Toptancı Hali 243  ada 4 pa rse lde  bu lunan İdari b inadaki 1 , 2 , 3 ,  4, 5, 6, 7, 8. 
9. 10, 11, 12. 13. 14, 15. 16. 17, 18. 19, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 nolu 

7 işyerle ri, zem in  ve asm a ka ttak i bay ve bayan w c ile 369 ada 2 parselde bu lunan soğuk hava
2 deposunun  2886 sayılı Kanun hüküm lerine  gö re  10 (on) yıla kadar k iraya ve rilm ek üzere B üyükşeh ir
1 B e led iye  E ncüm enine  yetki verilm esine  oy lam aya  katılan larm  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak Parti 42

kabu l oyu , C H P  11 kabul oyu, M H P  6 kabul oyu. B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  60 oy 
ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

14-07-2017
14:30

669

14-07-2017
14:30

670

14-07-2017
14:30

671

14-07-2017
14:30

672

A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyesi U K O M E  G ene l K uru lu  ile  be lirlenen ve be lir lenecek o lan taks i 
du rak la rın ın  p ro je lend irilm ek sure tiy le  tek  tip  ha le  ge tirileceğ inden , taksi durakları içeris ine ve şehrin 
m u h te lif uygun yerle rine konuş land ırılacak o lan A T M  ün ite le rin in  10 (on) y ıla  kadar 2886 sayılı 
D evle t İha le Kanunu hüküm lerine gö re  k ira lanm ası karşılığ ında, pro je lend irilecek taks i durakların ın  
yap ılm ası işi için Encüm ene yetki ve rilm es ine  ve bahse konu işlem e ilişkin ilçe be led iye leri ile 
p ro toko l yapm aya A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i G enel Sekre teri B iro l E K İC İ’ ye yetki verilm es ine  
oy lam aya  ka tılan lann  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (A k P arti 42 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu , M H P 6 
kabul oyu . B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  60  oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 2 adet K om isyon R aporu, 1 
a d e t O y lam a R aporu)

M ü lk iye ti A n ta lya  B üyükşehir B e led iyes ine  a it G üze loba  M ahallesi 12654 ada 1 parsel taş ınm az 
üze rinde  bu lunan sosya l tesis in ilk yıl k ira  bede li 7 .000 ,00 -T L+K D V  d iğe r y ılla r k ira  bedelin in  Y urt içi 
Ü re tic i F iya t E ndeksi (Y İ-Ü FE bir öncek i yılın  aynı ay ına  göre) oranında arttın im ası kaydıyla 10 (on) 
yıl sü rey le  5216 sayılı B üyükşeh ir B e led iye  K anununun 26. m addesine gö re  A nta lya B üyükşeh ir 
B e led iyes i Ş irke ti EKD A Ğ  Ekm ek D ağıtım  San. T ic. A .Ş .’ye k iraya verilm esine  oy lam aya katılan lann 
oy  b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak Parti 43 kabul oyu , C H P  9 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu ile top lam  54 oy 
ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A n ta lya  İli, M uratpaşa İlçesi 27, K epez İlçes i 15, K onyaaltı İlçesi 8 adet o lm ak üzere ilçe lerin 
M u h te lif ye rle rinde  Plan ve Bütçe K om isyonu Raporu ek indek i listede ye r a lan top lam  50 adet halk 
ekm ek bü fes in in  b ir bütün ha linde ilk y ıl k ira  bede li 5 .000 ,00 -T L+ K D V  d iğe r y ılla r kira bedelin in Y u rt 
İçi Ü retic i F iya t Endeksi (Y İ-Ü FE b ir ön cek i yılın aynı ayına göre) oranında a rttın im ası kayd ıyla  10 
(on) y ıl sü re  ile 5216 sayılı B üyükşe h ir B e led iyes i K anununun 26. M addesine göre A n ta lya  
B üyükşe h ir B e led iyes i Ş irketi E KD A Ğ  E km ek D ağıtım  S an .T ic .A .Ş .'ye  k iraya verilm es ine  oylam aya 
ka tılan lann  o y  b irliğ i ile karar verild i. (A k P arti 41 kabul oyu, C H P  10 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu ile 
top lam  53 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu. 1 adet Liste, 1 adet Oylam a Raporu)

A n ta lya  İli A ksu  İlçesinde 16, M uratpaşa İlçes inde  8, A lanya  İlçesinde 55, M anavga t İlçes inde 43, 
S e rik  İlçes inde 30, K em er İlçesinde 65, K um luca  İlçes inde 2, Kaş ilçes inde 3 o lm ak üzere D evle tin  
H üküm  ve Tasarru fu  A ltındaki A landa  ve kıyıda ka lan  top lam  222 adet su sporları pa rku r 
nokta la rın ın  10 yıl süreyle  H azine Taş ınm a z la rın ın  İdaresi Hakkında Y öne tm eliğ in  81.m addesi 
uya rınca  protoko l çerçevesinde A n ta lya  B üyükşe h ir B e led iyes i tara fından k ira lanm ası iç in M a liye 
B akan lığ ı M illi Em lak G enel M üdürlüğünden ta lep te  bu lunu lm uş olup: bu kapsam da: ilçe lerdeki söz 
konusu 222  a d e t su sporları parkur nokta lann ın  10 yıl sürey le  M a liye Bakan lığ ından kira lanm ası ve
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14-07-2017
14:30

673

14-07-2017
14:30

674

14-07-2017
14:30

675

14-07-2017
14:30 676

14-07-2017
14:30

677

14-07-2017
14:30

678

14-07-2017
14:30

679

Ö zet

kira lanm asına  m üteakip  a lt k iracıla ra  k iraya  ve rilm es i iç in B üyükşeh ir B e led iyes i E ncüm enine yetk i 
ve rilm es ine  oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (A k Parti 41 kabul oyu, C H P  10 kabul 
oyu, M H P 2 kabul oyu ile top lam  53 o y  ku llan ılm ıştır. (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 a d e t O ylam a 
R aporu)

M aliye B akan lığ ı M illi E m lak G enel M üdürlüğünden A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyesine tahs is  ed ilen, 
S e rik  İlçes i B oğazkent M ahalles inde im a r p lanm da spo r tes is i alanı o la rak ayrılan, 386 ada 1 parsel 
no lu  taş ınm aza  im ar planı ve tahs is  am acı doğru ltusunda spo r tes is leri yap ılm ası ve iş le tilm esine 
ilişk in  Tü rk iye  Futbol Federasyonu ile A n ta lya  B üyükşe h ir B elediyesi arasında hazırlanan protoko lü 
A n ta lya  B üyükşeh ir Beled iyesi adına im za lam ak üzere B üyükşeh ir B e led iye Başkanı M enderes 
T Ü R E L ’ e yetk i verilm es ine  oylam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (A k Parti 41 kabul oyu, 
C H P  10 kabul oyu, M H P  2 kabul oyu ile top lam  53 oy ku llan ılm ıştır. (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 
1 a d e t O ylam a R aporu)

A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i tasa rru funda bu lunan A n ta lya  İli, M ura tpaşa İlçesi M eltem  M ahallesi 
Fuar A lan ı 1. K ıs ım dak i ek li vaz iye t p lan ındaki ün ite le rin  (iş le tm e lerin ) k ira  bedeli M a liye Bakanlığı 
ta ra fından  söz konusu alandaki iş le tm e le r için tahs il ed ilecek ecrim is il bedeli olup, kira bedeli olan 
bu ecrim is il bedelin i A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyesine  ödem esi şartıy la  10 (on) yıl süre  ile 5216 
sayılı B üyükşe h ir B e led iyesi K anununun 26. m addesine  gö re  A n ta lya  B üyükşeh ir Beled iyesi Ş irke ti 
E K D A Ğ  E km ek D ağıtım  S an.T ic .A .Ş .’ ye  k iraya verilm es ine  oy lam aya katılan larm  oy b irliğ i ile karar 
verild i. (A k Parti 41 kabul oyu, C H P  10 kabul oyu, M HP 2 kabul oyu ile top lam  53 oy ku llan ılm ıştır. 
(EK İ: 1 a d e t K om isyon R aporu, 1 adet V az iye t P lanı, 1 adet O ylam a R aporu)

A n ta lya  ili beş (5) m erkez ilçes inde (M uratpaşa, Konyaaltı, Kepez, D öşem ealtı, A ksu ) h izm et 
ve rm ekte  o lan Ö zel H alk O tobüsle rine  (S.S. 21 Nolu K oopera tif) ve  M, A N  (tadila tlı), A B  ve A T T  
P laka lı a raç ların  2 ’ye 1 b iri eşe rek "A U ” seris inden tahd itli p laka dönüşüm  süreci ile ilgili o larak: 
15 /12 /2016 tarih ve 2016/12-899 sayılı U K O M E  G ene l Kuru lu Karan ile belirlenen 01 /02 /2017 
ta rih inden  önce “A U ” p laka  seris inden  tahd itli o tobüse dönüşüm  bedelin i yatıran top lu  taşım a 
esnafın ın  2 .ta ks it ödem e ta rih in in  30 /07 /2017 o la rak be lir lenm esine : 01 /02 /2017 tarih inden sonra 
ödem e yapan top lu taş ım a esnafı 2. T a ks it ödem esin in , ilk ödem eden itibaren 6 (a ltı) ay sonra 
yap ılm asına : “A ü ” p laka seris inden tah d itli o tobüse  dönüşüm  bedeli o lan 50 .000,00 TL 'n in  2  eş it 
taks itle  (H e r b ir a raç  için 25 .000 ,00  T L + 25 .00 0 ,00-TL) ödenm esine: 'A U ” p laka seris inden tahd itli 
o tobüse  dönüşüm  bedeli 2 .taks it vades in in  geçirilm esi durum unda: ay lık  yasa l fa iz  uygulanm asına 
oy lam aya  ka tılan lann oy çok luğu ile ka ra r verild i. (A k P arti 44  kabul oyu, C H P  12 ret oyu, M H P 1 
kabul oyu ile  top lam  57 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 2 adet K om isyon Raporu, 1 adet Oylam a Raporu)

M ura tpaşa  İlçesi, Y ükseka lan  M aha lles i s ınırları içe ris inde  B üyükşeh ir Belediye M eclis in in
06 .09 .2 010  ta rih li ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı B e led iye K anununun 73. m addesine gö re  
K entse l D önüşüm  A lan ı ilan ed ilen bö lgede bu lunan ve 5246, 5247 ve 5248 nolu adalarda yak laş ık  
1 hekta riık  a lana ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM AR  P LA N I D EĞ İŞ İKLİĞ İ oylam aya 
ka tılan la rm  oy çokluğu ile K ABU L ed ild i. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P  12 çek im se r oyu, M H P 1 kabul 
oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  56 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet 
O y lam a R aporu)

M ura tpaşa İlçesi, Y ükseka lan  M aha lles i sm ırian  içe ris inde  B üyükşe h ir B elediye M eclis in in
06 .09 .2 010  ta rih li ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı B e led iye K anununun 73. m addesine  göre 
K entse l D önüşüm  A lan ı ilan ed ilen bö lgede bu lunan ve 5246, 5247 ve 5248 nolu adalarda yak laş ık  
1 hekta riık  a lana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM A R  PLAN I D EĞ İŞ İKLİĞ İ 
o y lam aya  ka tılan lann oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (Ak P arti 42  kabul oyu , C H P  12 çek im se r oyu, 
M H P  1 kabul oyu. B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  56 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

F in ike  İlçesi, K ızılca M ahallesi sın ırlan  içeris inde  bu lunan ve ek li k rok ide  koordina tlı s ın ırlan  ye r 
a lan 467  ada  1, 2, 3, 4, 5, 6  ve 7 parse ller, 468  ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 
pa rse lle r. 298  ada 1, 2  ve 3 parse ller, 299  ada 1, 2 ve 3 parse ller, 300  ada 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7  ve 8 
pa rse lle r, 325 ada 1, 2 ve 3  parseller, 133 ada 15, 22, 25 ve 27 pa rse lle  ile  493 ada 1 parseli iç ine 
a lan yak laş ık  7 hekta rlık  a lan ın 5393 sayılı B elediye K anununun 73. m addesine göre Kentse l 
D önüşüm  ve G e liş im  A lan ı ilan ed ilm esine : son rak i sü reç le rde  ge rçek leş tir ile cek iş lem ler için F in ike 
B e led iyes ine  ye tk i verilm es ine  oy lam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak Parti 41 kabul 
oyu, C H P  12 kabu l oyu, M HP 2 kabul oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  56  oy ku llan ılm ıştır.) 
(EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O y lam a Raporu)

A lanya  B e led iyes i sınırları içeris inde, K arg ıcak M aha lles i 347 A da  1 pa rse lin  b ir kısm ının resm i 
kurum  a lan ından pa rk  a lan ına dönüştü rü lm es i, 329 A da  doğusundaki yeş il a lan ın b ir kısm ının  
be led iye  h izm et a lan ına  dönüştü rü lm es ine  ilişk in hazırianan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR PLANI 
D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oy lam aya  ka tılan lann oy b irliğ i ile  K A B U L ed ild i. (A k Parti 41 kabul oyu, C H P  12 kabul 
oyu , M H P  2 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  56 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon 
R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)
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Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 347 Ada 1 parselin bir kısmının belediye hizmet 
alanından park alanına dönüştürtilmesi, 329 Ada doğusundaki park alanının bir kısmının belediye hizmet 
alanına (ASAT) da ıüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanlann oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu. 
MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 
adet Oylama Raporu)

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayılı karan ile uygun 
bulunan, Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen Kepezüstü Köprülü Kavşak 
Projesi doğrultusunda planda düzenleme yapılarak, sarnıç koruma alanı sınırı ve karayolu kamulaştırma 
sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya 
katılanlann oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama 
Raporu

Gazipaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden gelen kamulaştınna sınınna 
göre Macar Mahallesi köprülü kavşak projesinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanlann oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 
kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde. Fatih Mahallesi 342 Ada 12 parselin “Konut Alanından" 
"Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanlann oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, 
MHP 2 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 
adet Oylama Raporu)

Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Fatih Mahallesi 342 Ada 12 parselin "Konut A lanından” 
“Belediye H izmet Alanına (İtfaiye Alanı)" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanlann oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 
kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kaş Belediyesi sınırlan içerisinde. Ova Mahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizmet alanından Spor 
Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırianan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, 
planlama alanı Patara ö ze l Çevre Koruma Alanı sınırlan içerisinde kaldığından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına iletilmesine oylamaya katılanlann oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 
kabul oyu. MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullan ılm ıştır) (EKİ: 1 adet Komisyon 
Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kaş Belediyesi sınırlan içerisinde. Ova Mahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizmet alanından Spor 
Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, 
planlama alanı Patara Özel Çevre Koruma Alanı sınırian içerisinde kaldığından. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına iletilmesine oylamaya katılanlann oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 
kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon 
Raporu. 1 adet Oylama Raporu)

Aksu Belediyesi sınırian içerisinde. Hacıaliler Mahallesi 13484 Ada 9 parselin orman alanından eğitim 
alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya 
katılanlann oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama
Raporu)

Alanya Belediyesi sınırian içerisinde, Güneyköy Mahallesi 241 Ada 17 ve 31 parsel ile 33 ve 36 
parsellerin bir kısmının "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak 
planlanması, Antalya Kültür Variıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2017 tarih ve 6031 sayılı karan 
uyarınca 1. Derece Ari^eolojik Sit Alanı ve sınırının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANININ, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya 
katılanlann oy biriiği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama
Raporu)

E lm alı İlçesi İlave ve R evizyon U ygulam a İm ar P lanına askı süres i içeris inde yap ılan  itiraz la r 
doğru ltusunda  hazırlanan 1/1000 ö lçekli Uygulam a İm ar P lanı D eğ iş ik liğ ine , askı süres i içeris inde 
yapılan itiraz la r ile A n ta lya  4. İdare M ahkem esin in  22 .03 .2017  ta rih li 2017/56  E. sayılı yürü tm en in  
du rduru lm ası kararına istinaden 18. M adde U ygulam asına yön e lik  o la rak E lm alı B e led iyes i’nin 
önerile ri doğru ltusunda  hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EKLİ N AZIM  İM A R  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oy lam aya 
ka tılan lann oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu, C H P  12 kabu l oyu, MHP 2 kabul oyu, 
B ağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  56 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)
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Elmalı B e led iye M e c lis i’nin 05 .07.2017 /63, 05 .07.2017 /64, 05 .07.2017/65, 05 .07.2017/66, 
05 .07.2017/67, 05 .07 .2017 /68 , 05 .07 ,2017 /69  tarih ve sayılı kararları ile görüşülen. E lm a lı İlçesi 
İlave ve R evizyon U ygu lam a İm ar P lanına askı süresi içe ris inde  yapılan itirazlar doğru ltusunda  
hazırlanan 1/1000 ö lçek li U ygu lam a im ar Planı D eğ iş ik liğ ine  askı süres i içeris inde yap ılan  itiraz la r 
ile A nta lya  4, İdare M ahkem esin in  22 .03 .2017 tarih li 2017/56  E, sayılı yürütm enin du rduru lm ası 
kararm a istinaden 18. M adde U ygulam asına yöne lik  o la rak E lm alı B e led iyes i’nin önerileri 
doğru ltusunda hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, Plan 
H üküm lerin in  16. M addedeki T o p la m  İnşaat A lan ı” ibaresin in  “E m sa le  Konu Toplam  İnşaat A la n ı” 
o la rak düze ltilm esi ve 20. M adden in  ka ld ırılm ası kayd ıyla  de ğ iş tirile re k  oylam aya ka tılan la rm  oy 
b irliğ i ile K A B U L ed ild i, (A k Parti 41 kabul oyu, C H P  12 kabu l oyu, M H P  2 kabul oyu, B ağım sız  1 
kabul oyu ile top lam  56  oy ku llan ılm ıştır,) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

14-07-2017
14:30

691

Kepez B e led iyes i s ın ırla rı içeris inde, B aşköy M ahallesi Top lu  İşyerle ri (H urdacıla r S ites i) a lan ında 
yapılan top lu laş tırm a  ça lışm aları ne ticesinde tescillenen o rm an  ve kadastro  sınırları ile p lan lardaki 
uyum suzluğun g ide rilm es in e  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM AR  PLANI R E VİZY O N U, 
"Toplu  işyeri ve  tica re t a lan la rında  ada ve parsel ö lçeğ inde de rin lik  ve cephe şartı a ranm az" plan 
notu ek lenerek oy lam aya  ka tılan la rm  o y  çokluğu ile K A B U L ed ild i, (A k Parti 40 kabul oyu , C H P  11 
çekim ser oyu, M H P  4  kabu l oyu ile top lam  55  oy ku llan ılm ış tır,) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 
adet O ylam a R aporu)

14-07-2017
14:30
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Kepez B eled iyes i sınırları içe ris inde, B aşköy M ahallesi Top lu  İşyerle ri (H urdacıla r S ites i) a lan ında 
yapılan top lu laş tırm a ça lışm aları ne tices inde tesc illenen orm an ve kadastro  sm ırları ile p lan lardaki 
uyum suzluğun g ide rilm es in e  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI 
R E VİZY O N U  "Toplu  işyeri ve tica re t a lan larında ada ve pa rse l ö lçeğ inde  derin lik  ve cephe şartı 
aranm az" plan notu ek lenm esi kayd ıyla  değ iş tirile rek  oy lam aya ka tılan lann  oy çokluğu ile K ABU L 
ed ild i. (Ak Parti 40 kabul oyu , C H P  11 çek im se r oyu , M HP 4 kabul oyu ile top lam  55 oy 
kullan ılm ıştır,) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

14-07-2017
14:30
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Kepez B eled iyesi s ın ırları içe ris inde , D ura lile r M ahallesi 28086  ada 21 ve 22 pa rse ller ve  çevres ine  
rastlayan 1. D erece A rke o lo jik  S it A lan ın ın  iş lenm esi ve plan notu ek lenm esine  ilişkin m ü lga  A nta lya 
K ü ltü r ve T ab ia t V arlık la rm ı K orum a B ölge K uru lu ’nun 26 .10 ,2 005  gün ve 645 sayılı kararı gereği 
hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , A nta lya K ü ltü r V arlık la rın ı 
Korum a Bölge K uru luna gönderilm es ine  oylam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile karar verild i, (A k P arti 41 
kabul oyu, C H P  11 kabu l oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  57 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)
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14-07-2017
14:30

14-07-2017
14:30

Kepez B eled iyes i s ın ırlan  içeris inde. D ura lile r M ahallesi 28086  ada 21 ve 22 pa rse lle r ve  çevresine
rastlayan 1, D erece A rkeo lo jik  S it A lan ın ın  iş lenm esi ve plan notu ek lenm esine  ilişkin m ü lga  A n ta lya  

7 K ü ltü r ve T ab ia t V a rlık la rın ı K orum a B ölge K uru lu 'nun 26 ,10 ,2 005  gün ve 645 sayılı karan  gereği
694 2 hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR P LAN IN IN , A n ta lya  K ü ltü r V arlık lann ı Korum a

1 Bölge Kuru luna gö nderilm es ine  oy lam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (Ak P arti 41 kabul
oyu, C H P  11 kabul oyu, M H P 4  kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  57 oy ku llan ılm ış tır.)
(EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O y lam a Raporu)

M uratpaşa B eled iyes i s ınırları içeris inde, M uratpaşa M aha lles i 1003 A da  güneyinde ye r alan gene l 
7 o topark a lan ının pa rk  a lan ına  dönüştü rü lm es ine  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR

695 2 PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oy lam aya  katılan larm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP
1 11 kabul oyu, M H P  4  kabu l oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  57 oy kullan ılm ıştır,) (EK İ: 1 adet

Kom isyon R aporu, 1 a d e t O y lam a R aporu)

M uratpaşa B eled iyes i s ın ırlan  içeris inde, M uratpaşa M aha lles i 1003 A da  güneyinde ye r alan genel 
7 o topark(katlı o topark) a lan ın ın  çocuk bahçesi a lan ına dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 1/1000

696 2 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM A R  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oy lam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i.
1 (Ak Parti 41 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu. B ağ ım sız  1 kabul oyu ile top lam  57 oy

kullan ılm ıştır,) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

S erik  Beled iyesi sınırları içeris inde, S erik- B oğazkent A yrım ı K öprü lü  K avşak pro jesin i kapsayan
alanın kam ulaştırm a sın ırla rın ın  rev ize ed ilm es ine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N /\Z IM  İM AR 

7 PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ oy lam aya  ka tılan lann oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (A k Parti 41 kabul oyu, CHP
6 9 7  2 11 kabul oyu, M H P  4 kabu l oyu. B ağım sız 1 kabul oyu ile  top lam  57 oy ku llan ılm ıştır,) (EKİ; 1 adet

1 Kom isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)
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Tarih  K arar
3 -  NO ~
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14-07-2017
14:30

14-07-2017
14:30

698

699

14-07-2017
14:30

14-07-2017
14:30

14-07-2017
14:30

14-07-2017
14:30

700

701

702

703

14-07-2017
14:30

704

14-07-2017
14:30

705

14-07-2017
14:30

706

Serik B e led iye M eclis in in  02 .06 .2017 tarih ve  79 sayılı kararı ile uygun bu lunan S erik - B oğazkent 
A yrım ı Köprü lü  K avşak pro jes in i kapsayan a lan ın kam ulaştırm a s ın ırlann ın  revize ed ilm es ine  ilişkin 
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i 
şek liy le  oylam aya ka tılan lann  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. {A k Parti 41 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu, 
M H P 4 kabul oyu, B ağ ım sız  1 kabul oyu ile top lam  57 oy ku llan ılm ıştır.) {EKİ: 1 a d e t Kom isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Konyaaltı B e led iyes i s ınırları içeris inde, A rapsuyu  M aha lles i 4157 ada 1 pa rse lde ye r a lan sağ lık 
tes is i a rasındaki yaya  yo lunun taş ıt yo luna dönüştü rü le rek  yen iden düzen lenm esine  ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ö lçekli nazım  im ar planı değ iş ik liğ ine  askı süresi içeris inde yap ılan  İT İR AZ 
oylam aya ka tılan lann o y  çokluğu ile R E T ed ild i. {A k P arti 41 kabul oyu, C H P  15 ret oyu , M H P 4 ret 
oyu, B ağım sız 1 ret oyu ile  top lam  61 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

Konyaaltı B e led iyes i sın ırlan  içeris inde, A rapsuyu  M aha lles i 4157 ada 1 pa rse lde y e r a lan sağ lık 
tes is i a rasındaki yaya  yo lunun taş ıt yo luna dönüştü rü le rek  yen iden düzen lenm esine  ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ö lçek li uygu lam a im a r planı değ iş ik liğ ine  askı süresi içeris inde yap ılan  İT İR AZ 
oylam aya ka tılan lann oy çokluğu ile R E T ed ild i. {A k P arti 43 kabul oyu, C H P  13 ret oyu , M H P  4 ret 
oyu. Bağım sız 1 ret oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ış tır.) (M eclis Başkanı, M eclis  Üyesi A d il Ç E LİK 'in  
oyunun eve t yönünde kayıtla ra  geçm esin i is ted i.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 a d e t O ylam a 
R aporu)

A lanya  B elediye M ec lis in in  06 .06 .2017  tarih ve 133 sayılı karan  ile uygun bu lunan O ba  M ahallesi 
101 ada 5 ve 6 pa rse lle rin  "K onu t A lan ı ve K onut A ltı T ica re t A lan ından” “ö z e l Y u rt A lan ı" o larak 
düzen lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, 
B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  oylam aya ka tılan la rm  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 44 kabul 
oyu, C H P  12 kabul oyu , M H P 4 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  61 oy ku llan ılm ıştır.) 
(EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Kepez B e led iye M eclis in in  03 .07 .2017 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan. Ş a fak M ahallesi 
3384 ada 1 parsel ile 27795  ada 2 pa rse l ve çevres ine  ilişkin hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ EKLİ 
U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I R E VİZY O N U , B e led iyes inden ge ld iğ i şekliy le oy lam aya ka tılan la rm  oy 
birliğ i ile K ABU L ed ild i. (A k Parti 44 kabul oyu , C H P  12 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu. B ağ ım sız  1 
kabul oyu ile top lam  61 o y  ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O y lam a R aporu)

Kepez B elediye M ec lis in in  03 .07 .2017  ta rih  ve 215 sayılı kararı ile uygun bu lunan, K epez İlçesi 
s ınırlan içeris inde, A ltm ova  B ö lgesinde pa ftada sm ırian  be lir lenm iş  o lan a lan larda geçerli o lm ak 
üzere 1/1000 ö lçek li U ygu lam a İm ar P lanı p lan no tlarına plan notu ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 
1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I PLAN N O TU D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i 
şek liy le  oylam aya ka tılan la rm  oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 40  kabul oyu, C H P  13 ret oyu, 
M H P 2 kabul oyu ile  top lam  55 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 ad e t O ylam a 
Raporu)

Kepez B e led iye M ec lis in in  03 .07 .2017  ta rih  ve 216 sayılı kararı ile uygun bu lunan, K epez İlçesi 
sın ırlan içeris inde, V a rsa k  B ö lges inde  pa ftada sınırları be lir ienm iş olan a lan larda ge çerii o lm ak 
üzere 1/1000 ö lçek li U ygu lam a im a r P lanı p lan notlarına plan notu ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 
1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I P LA N  N O TU  D E Ğ İŞ İKLİĞ İ B e led iyes inden ge ld iğ i 
şek liy le  oylam aya ka tılan la rm  oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (A k Parti 40 kabu l oyu, C H P  13 ret oyu, 
M HP 2 kabul oyu ile top lam  55 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)

M uratpaşa B elediye M ec lis in in  01 .06 .2017 tarih ve 218 sayılı karan ile uygun bu lunan , G eb iz li 
M ahallesi 13027 ada doğusunda , Y ükseka lan  M aha lles i 4843 ada 4 parsel ba tıs ında, D em ircikara 
M ahallesi 6316 ada 1 pa rse l doğusunda, 5747 ada ba tıs ında ve 5607 ada doğusunda tra fo  a lan ları 
p lan lanm asm a ilişk in hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, 
B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  oylam aya ka tılan lann oy b iriiğ i ile KAB U L ed ild i. (A k P arti 41 kabul 
oyu, C H P  13 kabu l oyu , M H P  3 kabu l oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  58 oy ku llan ılm ıştır.) 
(EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

M uratpaşa B e led iye  M ec lis in in  03 .07 .2017  tarih ve 272 sayılı karan ile uygun bu lunan , A lan  
M ahallesi 2526 ada 1 pa rse lin  cam i a lan ından resm i kurum  (m üftü lük) a lan ına dö nüş tü rü lm e s i ve 
"P lan lam a a lan ından bodrum  ka tla rda  ve üst katla rda yapı yak laşm a m esa fes i şartı 
a ranm ayacaktır.” P lan  no tunun ek lenm esine  ilişkin hazırianan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  
PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  oy lam aya katılan lann o y  b iriiğ i ile K A B U L 
ed ild i. (Ak Parti 41 kabul oyu , C H P  13 kabu l oyu , M H P 3 kabu l oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  
58 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)
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Oturum

707

Ö zet

M uratpaşa B e led iye M eclis in in  03 .07 .2017 tarih ve 273  sayılı kararı ile uygun bu lunan, Yeşilova 
M ahallesi 577 ada 18 pa rse lin  l<ullanım kararı, yap ılaşm a koşulları ve tica ri ku llan ım  alan m iktarı 
değ iş tirilm eden M ekansa l P lan lar Y apım  Y öne tm eliğ i gösterim  tekn ik le rine  uygun o larak 
düzen lenm esi ve parse lin  kendi s ınırları içe ris inde  ka lacak şekilde parse lin  do ğusundan 10 m etre lik 
yo l geç irilm es ine  ilişk in hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I D EĞ İŞ İKLİĞ İ 
oy lam aya ka tılan lann oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (A k Parti 41 kabul oyu, C H P  13 kabul oyu , M H P  3 
kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  58 o y  kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu. 1 
adet O ylam a R aporu)

14-07-2017
14:30

B üyükşeh ir B e led iye M ec lis in in  14 .07 .2017 ta rih li M eclis  top lantısında: a .G ünde m in  62, 63, 64, 65, 
66, 67 ve 68 .m adde le rin in  Plan ve B ü tçe  K om isyonu ’na gönderilm esi oy lam aya ka tılan lann 

7 O Y B İR LİĞ İ ile  kabu l ed ild i. b .G ündem in  69, 70 ve 71. m addele rin in  İm ar ve B ayınd ırlık
708 2 K om isyonu 'na  gönderilm esi oy lam aya  ka tılan lann O Y B İR LİĞ İ ile kabul ed ild i. (AK  Parti: 41 kabul

1 oyu, C H P: 12 kabul oyu, M H P; 3 kabu l oyu , B ağım sız: 1 kabul oyu ile top lam  57 oy  ku llan ılm ıştır.)
(EK: O y lam a tab losu)

14 -07-2017
16:30

709

B üyükşeh ir B e led iyes i B aşkanı M enderes TÜ R E L, A K  Parti M eclis  Ü yeleri: Hakan TÜ TÜ NC Ü , 
R am azan Ç A LIK , H üsam ettin  Ç E TİN K A Y A . Halil ŞAH İN , Adil Ç ELİK , S ü leym an TO P Ç U , M ustafa 
İsm et U YSAL. M ehm et Ö ZER E N , B ahad ır Y AN TAÇ , M esut KO CAG Ö Z, B aha ttin  B AY R A KTA R . 
İsm ail A FŞ A R , Em in H A TİP O Ğ LU , Kerim  B A Ş K A P TA N , A bdurrahm an Y ILM A Z, E nver APU TKA N , 
R am azan ETLİ, Haşan Fevzi Y ILM A Z, Y u su f G Ö V E N , E rdeniz  YAVUZ, A li K U R Ş U N LU , E rcan AK, 
İbrahim  K Ö S EO Ğ LU , Y aşa r S Ö ZE N , M usa Y Ü C E L, E rol D EM İRH AN, F ıra t D E M İR C İ, Hüseyin 
TO RU N , İsm ail TO SU N , M uham m et URAL, A hm e t B Ü YÜ K A KÇ A , H a lit Ç İLE N G İR , Halil ÖZTÜ RK, 
O rhan AVC I, M ehm et U YAR , M ustafa  E R O Ğ LU , Rasim  ELÇİ, E rcan M E R TH A TU N , H üseyin 
Ö ZBE K , Halil KAR ATAŞ, S erda l Ç A V U Ş O Ğ LU , S üleym an A C AR , Ruhi B E Ş İK T A Ş ’ ın C H P  M eclis 
Ü yeleri: Ü m it UYSAL, M usta fa  R eşa t O K TA Y , R ecep TO KG Ö Z. S ongü l B AŞ K A YA , Erkan 

7 D E M İR C İ, A li C O Ş KU N , E d ip  Kem al B A H A D IR . Fa ik Ç ITAK, Halil A R IK A N , A rzu  Y ILD IR IM , Sami
2 A LTU N , İsm et TO K, E rdal R am azan A LT A C A . Y u su f K U M BUL, M ehm et H A C lA R lF O Ğ L U ’nun M HP
2 M eclis  Üyeleri: A li Baki S AR IC A , M ehm et B ALIK , S e lçuk S EN İRLİ, Em in Ç A Ğ LA R , E rtürk Y AZA R 'ın

B ağım sız M ec lis  Üyesi: H aşan N usre t B A Y S A L 'ın  top lan tıya  katıld ıkları an laş ıld ığ ından  B üyükşeh ir 
B e led iye M eclis i o tu rum u açıld ı. (Ak P arti 44 , C H P  15, M H P 5 Bağım sız 1 m ec lis  üyesi o lm ak üzere 
top lam  65 üye) A K  Parti M eclis  Üyeleri: H a lit A K A R , A li R ıza ZO RLU, C H P  M eclis  Üyeleri: Şükrü 
SÖ ZEN , M uhittin  BÖ C EK , Tu rgay G E N Ç , S erkan KÜ Ç Ü KKU R U , M ustafa G Ü L. O ytun Eylem 
D O Ğ M U Ş, C anse l TU N C E R , S eyfi A R IK A N , Z a fe r Y Ö R Ü K, N urdan A s lı B aya r U LU K AP I, A hm e t 
C AN, M H P M eclis  Üyeleri: H aşan G Ö K Ç E , İrfan Y ILM A Z, Bağım sız M eclis  Ü yeleri Ö n d e r Ö NEN, ve 
M ehm et S A LU R ’un m azere tli sayılm ası yönünde verd iğ i d ilekçe le rin  kabu lüne oy lam aya  katılan larm  
oyb iriiğ i ile ka ra r verild i. (A k Parti 36, kabu l oyu, C H P  13 kabul oyu, M HP 3 kabu l oyu , B ağım sız  1 
kabul oyu ile top lam  53 oy ku llan ılm ıştır.)

14-07-2017
16:30

710

14-07-2017
16:30

711

A nta lya  B üyükşeh ir Belediyesi: K ırsa l H izm e tle r D airesi Başkanlığı, İm ar ve Ş eh irc ilik  Dairesi 
Başkan lığ ı, Basın Yayın ve H alk la iliş k ile r D aires i B aşkanlığı, D estek H izm etle ri Dairesi B aşkanlığı, 
Fen İş leri Dairesi Başkan lığ ı, Ç evre K orum a ve K ontro l Dairesi Başkan lık la rı tara fından toplam  
40 .750 .000TL  ek ödenek tem in  ed ilm esi ta le b inde  bu lunulm uş olup: K ırsa l H izm etle r Dairesi 
B aşkanlığı, İm ar ve Ş eh irc ilik  D aires i Başkan lığ ı, B asın  Yayın ve H alk la İlişk ile r Dairesi Başkanlığı, 
D estek H izm etle ri Dairesi B aşkanlığı, Fen İşleri D a iresi Başkanlığı, Ç evre  K orum a ve Kontrol 
Dairesi B aşkan lık lann ın : Y edek P arça T e m in i iç in 5 .000.000 TL: B ilg isayar Y azılım  A lım lan  için 
2 .000 .000  TL: İlan G ide rie ri iç in 1 .000.000 TL: Mal, M a lzem e, Tüketim  H arcam aları iç in 10 .000.000 
TL: Konyaaltı S ah il P ro jesi için 20 .000 .000  TL : A n ta lya  K ruvaziye r ve  Y at L im anı K om pleksi Projesi 
iç in 75 0 .00 0  TL: Taşeron K ıdem  T azm ina tla rı iç in 2 .000 .000  TL o lm ak üzere top lam  40 .750 .000TL 
ek ödeneğ in . M aha lli İda re le r B ütçe ve M uhasebe Y öne tm eliğ i 37 .m addesi kapsam ında  borçlanm a 
yolu ile tem in  ed ilm es ine  oy lam aya ka tılan lann oy çokluğu ile karar verild i. (A k  P arti 46  kabul oyu, 
C H P  13 çek im se r oyu, M HP 4 kabul oyu . B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  64 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 
1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

A nta lya B üyükşeh ir B e led iyes i M eclis in in  21 .11 .2016  tarih li ve 1253 sayılı karan  ile onaylanan 2017 
yılı G e lir Ta rifes indek i U laşım  P lan lam a ve Raylı S is tem  Dairesi B aşkanlığının T ica ri P laka İşlem leri 
Ş ube M üdürlüğü, İlçe le r Ü cre t T a rifes i ve Top lu  Taşım a Ş ube M üdüriüğünün  ge lir ta rifes i 
bö lüm ünde ikam e ed ilen h izm etle re  is tinaden a lınan ücretlerin  aynı kalm ası kayd ıy la  yen i yürürlüğe 
g iren U K O M E  yönetm e lik le riy le  uyum una tem inen  P lan ve Bütçe K om isyonu R aporunda be lirtild iğ i 
şek liy le  bazı ibare lerin  değ iş tirilm es ine  oy lam aya ka tılan lann oy çokluğu ile ka ra r verild i. (Ak Parti 
45 kabul oyu, C H P  14 ret oyu, M H P 4 kabu l oyu ile top lam  63 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
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T.C.

Tarih
Saat

14-07-2017
16:30

K arar
No

712

İç tim a
B irieşim
Oturum

14-07-2017
16:30

713

14-07-2017
16:30

714

Ö zet

M ülk iye ti A n ta lya  B üyükşeh ir Beled iyesine a it A ksek i İlçes i B adem li/A ta tü rk  M ahallesi 122 ada 58 
pa rse l no lu  361.715 ,46  m * yüzö lçüm lü taş ınm azın  28 86  sayılı D evle t İhale K anununun ilgili 
hüküm le rine  gö re  sa tış ın ın  yap ılm ası için B üyükşeh ir B e led iye  E ncüm enine yetk i verilm esine  
oy lam aya  ka tılan la rm  oy çokluğu ile karar verild i. (A k P arti 45  kabul oyu, CHP 13 çek im se r oyu, 
M H P 3 kabu l oyu . B ağım sız 1 çek im ser oyu ile top lam  62  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon 
R aporu. 1 a d e t O y lam a R aporu)

A n ta lya  ili. K um luca  İlçesi, B eykonak M aha lles inde bu lunan A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyesince 
pro je  uygu lam ası tam am lanan 2 adet çay bahçesi (ka fe te rya), 4 adet şezlong alanı, 7 adet büfe ve 
d iğe r ün ite le rin  ilk  yıl k ira  bedeli 200.000,00 -TL+K D V  d iğ e r y ılla r k ira  bedelin in  Y urt İçi Ü retic i F iyat 
E ndeks i (Y İ-Ü FE  bir önceki yılın aynı ayına göre) o ran ında  arttırılm ası kaydıyla 10 (on) yıl sü re  ile 
5216 sayılı B üyükşe h ir Beled iyesi Kanununun 26 .m a ddes in e  gö re  A nta lya B üyükşeh ir Belediyesi 
Ş irke ti E K D A G  E km ek D ağıtım  S an.T ic .A .Ş .’ ye k iraya  ve rilm es ine  oylam aya ka tılan lann oy çokluğu 
ile ka ra r verild i. (A k Parti 46 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, M H P  4 kabul oyu. Bağım sız 1 çek im se r oyu 
ile top lam  65  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 ad e t O ylam a R aporu)

Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait Bahtılı Mahallesi 20433 ada 55 parsel sayılı taşınmaz Antalya Büyükşehir 
Belediyesince rekreasyon aianı ve hobi bahçesi yapılmak üzere Maliye Hâzinesinden tahsisi alınmış, 
tahsisi alınan ve projelendirilerek yapımı tamamlanan rekreasyon alanı ve hobi bahçesi içerinde yer alan 1 
adet halı sahanın, 1 adet yan olimpik yüzme havuzu ve 1 adet çay bahçesi (kafeterya)’nin Sosyal Tesis 
olarak ilk yıl kira bedeli 28,000,00,-TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE 
bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttıniması kaydıyla 10 (on)yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 26. Maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ Ekmek Dağıtım 
San.Tic.A.Ş.' ye kiraya verilm esine oylamaya katılanlarm oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul 
oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

14-07-2017
16:30

715

Antalya ili, Poyran işletme Şefliği Amenajman Planı 244 nolu bölme içerisinde kalan 5,43 hektarlık 
Akdam lar C Tipi Mesire Yerinin gelir getirici tesislerin ve muhtesatı tesislerin işletme hakkının 31/12/2045 
tarihine kadar Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanmasına, kiralandıktan sonra belirlenen 
kiralama süresi sonuna kadar alt kiracılara kiraya verilebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki 
verilm esine oylamaya katılanlann oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP
3 kabul oyu. Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet 
Oylama Raporu)

14-07-2017
16:30

716

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.02.2016 tarihli ve 189 sayılı karan ile üzerinde yeni otogar 
ve akaryakıt istasyonunun bulunduğu. Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi 2635 parseldeki (Yenidoğan 
Mahallesi 28157 ada 1 parsel) Akaryakıt İstasyonunun 2886 sayılı D.I.K. hükümleri gereğince 10 yıl süre 
ile ihale suretiyle kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun bulunmuş: söz konusu 
Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel nolu taşınmaz im ar uygulaması ile 3 kısma ifraz edilerek. 
Akaryakıt İstasyonunun bulunduğu alan 28157 ada 10 parsel olarak tescil edilm iş olup: Yenidoğan 
Mahallesi 28157 ada 10 parsel olarak tescil edilen taşınmazın, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 
09/03/2017 tarihli ve 254 sayılı kararı gereği, Büyükşehir Belediyesi Encümenince 05/07/2017 tarihinde 
yapılan ihale ile satılması nedeniyle: Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/02/2016 tarihli ve  189 sayılı 
karan ile Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilen yetkinin Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 10 parsel 
nolu taşınmazdaki Akaryakıt İstasyonu yönünden iptal edilmesine oylamaya katılanlann oy çokluğu ile 
karar verildi. (Ak Parli 45 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 3 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 
oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

14-07-2017
16:30

717

M ura tpaşa  B e led iye M ec lis in in  13.07.2017 tarih ve 276  sayılı karan  ile uygun bu lunan, Topçu lar 
M aha lles i 12743 ada 1 pa rse lin  iç inden geçen 20 m .lik  yo lun  ka ld ırıla rak  ‘T ica re t-K o n u t (TİCK)" 
ku llan ım ın ın  "T ica re t (T l) "  ku llan ım ına dönüştü rü lm es ine , park, o topark ve tra fo  ku llan ım ların ın  
dü zen len m es ine  ve K ırcam i B ölgesi 1/1000 ö lçekli uygu lam a im a r planı plan notlan 2.2.1 de yer 
a lan: "Bu a lan la rda  m in im um  ifraz koşu lu 2000 m^, m aks im um  10000 m^'dir." ifadesin in  "Bu 
a lan la rda  m in im um  ifraz koşu lu  2000 m^’dir." o la rak ve 2 .2 .4  te  ye r alan: "Bu parse llerde m inim um  
ifraz koşu lu  2500 m ^ m aks im um  ifraz koşu lu 7500 m *'dir. A n ca k  parse lin  özel eğ itim  ve özel sağ lık 
tes is i o la rak ku llan ılm ası durum unda m in im um  ifraz  koşu lu  7500 m^'dir." İfadesin in  ise "Bu 
pa rse lle rde  m in im um  ifraz koşu lu  2500 m *’dir. A ncak pa rse lin  öze l eğ itim  ve özel sağ lık  tes is i o larak 
ku llan ılm ası du rum unda  m in im um  ifraz koşu lu 7500 m ^'dir" o la rak yen iden düzen lenm esine  ilişkin 
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM A R  P LA N I R E VİZY O N U  VE  P LA N  N O TU 
D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oy lam aya  ka tılan lann  oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 45 kabul oyu, C H P  12 
kabul, 2 ret oyu, M H P 4 kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  64 oy ku llan ılm ıştır.) (M eclis 
Başkanı, M eclis  Ü yesi İsm et TO K 'un  oyunun eve t yön ünde  kayıtla ra  geçm esin i is ted i.)(EK İ: 1 adet 
K om isyon R aporu , 1 a d e t O ylam a R aporu)

26



ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR  B EL ED İY ESİ

M E C L İS  T O PL A N T I TU TA N A Ğ I
(11.09.2017)

T.C.

S aaî N o

A nta lya  K ü ltü r V arlık la rın ı K orum a Bölge K uru lu ’nun 11 .07 .2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile 
uygun bu lunan, A ksu  ilçes i H acıa lile r M aha lles i sm ırian  içeris inde doğu bö lges i te rm ina l alanı 

14 -07-2017 o p lan lanm ası ve çevres inde düzen lem e yap ılm ası am acıy la  hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM
16:30 „  İM AR  PLAN I oy lam aya  katılan larm  oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 43  kabul oyu, C H P  9 ret

oyu, M HP 3 kabu l oyu ile top lam  55 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

A nta lya K ü ltü r V ariık la rm ı K orum a B ölge K uru lu ’nun 11 .07.2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile 
uygun bu lunan, A ksu  İlçesi H acıa lile r M ahallesi s ın ırları içe ris inde  doğu bö lgesi te rm ina l alanı 

14 -07-2017 9 p lan lanm ası ve çevres inde düzenlem e yapılm ası am acıy la  hazırianan 1/1000 Ö LÇEKLİ
16:30 i. U Y G U LA M A  İM A R  PI_ANI oylam aya katılan larm  oy çok luğu  ile K A B U L ed ild i. (Ak Parti 43 kabul

oyu , C H P  9 re t oyu, M H P  3 kabul oyu ile top lam  55 o y  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
Raporu, 1 ad e t O ylam a R aporu)

Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 10.07.2017 ve 14.07.2017 tarihli 
toplantılarında toplam 137 adet karar alınmıştır.

BAŞKAN :İkinci maddemiz temmuz ayı kararlarıyla ilgili
bilgilendirme amaçlı sizlere arz edildi. Sorusu olan arkadaşımız yoksa ikinci maddeyi de 
tamamlamış olarak geçiyoruz. Üçüncü ve dokuzuncu maddeler arası, pardon üç ve dokuzuncu 
maddeler arası bilgilendirme maddeleridir. Bunlarla ilgili eğer sorusu olan arkadaşımız varsa, 
bunlarla da ilgili soruları cevaplayabiliriz.

G ÜN D EM İN  3 ilâ 8. ve 188. M A D D ELERİ
K A RA R NO:722

Ö ZÜ : Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 
sayılı M eclis kararm a istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nm 
yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında;

a-) Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL ve 
büyükşehir belediyesi personelince Temmuz ve Ağustos aylarında 
gerçekleşen yurt dışı görevlendirmeleri hakkmda,

b-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi arasında; 
Aksu İlçesi sınırları içerisinde m uhtelif zamanlarda yapılan imar 
uygulamaları ve parselasyon işlemleri sonucu oluşan hukuki problemlerin 
çözümüne ilişkin, Maliye Hâzinesine ait, toplam 266.988,40 m^ alana sahip 
188 adet taşınmazm harcına esas değeri olan 4.489.285,12 TL' nin ödenmesi 
konulu imzalanan protokol hakkında,

C -)  Büyükşehir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi arasında; 
Korkuteli Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Alaaddin Keykubat 
Caddesinin Hastane Caddesi (Oyun Yeri Cami) ile Korkuteli Barajı 
arasındaki bölümünün (yaklaşık 2300 metrelik kısmın) asfalt kaplamasının 
yapılması, Hükümet Caddesi, Hastane Caddesi ve Alaaddin Keykubat 
Caddelerinde yağmursuyu hatlarının mansap bağlantılarının yapılabilmesi 
için m uhtelif yerlerde yeşil alandan ve kaldırımlardan geçiş yapılması, 
bisiklet yoluna ring yaptırılabilmesi için Oyun Yeri Cami yanındaki köprü 
ile Kütüphane karşısındaki köprüde bisiklet yolu bağlantılarının Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması konulu imzalanan protokol 
hakkında,
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d-) Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu Başkanlığı arasında; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine 
ait, Antalya İli M uratpaşa İlçesi 5288 ada 1 parsel nolu taşınmazın Sağlık 
Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Antalya Halk 
Sağlığı Müdürlüğü tarafından 25 yıl süre ile kullanılmasına ilişkin 
imzalanan protokol hakkmda,

e-) Büyükşehir Belediyesi ile Kaş Belediyesi arasında ASAT Genel 
M üdürlüğü’nün Kaş İlçesi Gömbe Mahallesinde yapmış olduğu içme suyu 
ve kanalizasyon çalışmaları sonucunda bozulmuş olan m uhtelif yollarda 
parke, sathi kaplama ve bitümlü sıcak karışımın yapılması konulu imzalanan 
protokol hakkmda,

f-) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya M üftülüğü ile Antalya 
Cami Yaptırma, Yaşatma, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Demeği arasında 
imzalanan Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi 29006 ada 1 ve 2 parsel 
numaralı taşınmaz üzerine inşa edilecek olan ve içerisinde Cami, Türk-îslam 
eserleri müzesi, konferans salonları, taziye evi, ticari mahaller, ofisler, avlu, 
yeşil alanlar ile yeme-içme bölümleri bulunan külliye inşaatına yer verilecek 
olan “Antalya Camii Bağış ve Yardımları İşbirliği Protokolü” hakkında,

g-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi arasında; 
665. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinlikleri kapsamında 
yapılacak olan organizasyonun iki belediyenin birlikte yürütülmesi ile ilgili 
imzalanan protokol hakkında.

Meclis bilgilendirildi.

G ündem in  3. M addesinde y er a lan ; “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
M üdürlüğü’nün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısıyla; 
20.06.2005 tarih ve B050M AH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgede yapılan değişiklik 
doğrultusunda. Belediye personelince Temmuz/Ağustos aylarında gerçekleşen yurtdışı 
görevlendirme aşağıda belirtildiği gibidir.

•25.05.2017 tarih ve 50397402-903.07.03-E.215 sayılı Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve “Herkes İçin 
Kütüphane”(H.İ.K) Projesi'ne üye olan Doğan Hızlan Kütüphanesi, Atatürk Kütüphanesi ve 
Yenimahalle Kültür Merkezi Şubesi’nin Proje uygulamasına ilişkin bugüne kadar yapmış 
oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle Polonya Kütüphaneleri İnceleme Seyahatine katılım 
hakkı kazanmış ve bu bağlamda, ilgili kütüphanelerden T er kişi kardeş Proje ortağı Polonya 
kütüphanelerinde konu ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerinin arttırılması ve uygulamaları 
bizzat yerinde görmeleri amacıyla 8-14 Temmuz 2017 tarihlerinde inceleme gezisi için Doğan 
Hızlan Kütüphanesi Birim Sorumlusu Özgün DAYAR ile personel Meryem SÖZEN ve 
Atatürk Kütüphanesi Yenimahalle Kültür Merkezi Şubesi Personeli Duygu ŞAHİN 
görevlendirilmiştir.

•28.06.2017 tarih ve 50397402-903.07.03-E.267 sayılı Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim EVRİM  04-06 
Tem muz 2017 tarihleri arasında Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen UNESCO Dünya 
M irası 41.Oturumuna katılmıştır.
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•07.07.2017 tarih ve 50397402-903.07.03-E.278 sayıh Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanı Hülya ATALAY ile Toplu Taşıma Şube M üdürü İsmail FİDAN 12-16 Temmuz 2017 
tarihleri arasında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin davetine istinaden, adı 
geçen firma tarafından üretilen 8,5 metre Neocity Tam Alçak Tabanlı Otobüslerin İspanyamda 
bulunan IDIADA belgelendirme kuruluşunda yapılan yol testlerine ve İtalya’da bulunan 
araçlarda kullanılan dingil üreticisi olan BRİST firmasına teknik ziyarette bulunmak üzere 
görevlendirilmişlerdir.

•24.07.2017 tarih ve 50397402-903.07.03-E.289-E.290 sayılı Başkanlık OLUR’u iie 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ ve İlçe 
Hizmetleri Koordinatörü İsa AKDEMİR, Kardeş Şehrimiz Omsk şehrinde 5 Ağustos 2017 
tarihinde düzenlenen “Omsk Şehir Günü Kutlamaları”na katılmak ve ikili ilişkilerde 
bulunmak üzere 04-07 Ağustos 2017 tarihleri arasında Rusya’ya ziyarette bulunmuştur.

•01.08.2017 tarih ve 50397402-903.07.03-E.301 sayıh Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Kosova Kadınları 
Yardımlaşma Demeği ile Kamu Görevlileri Eğitim  Kültür ve Dayanışma Demeği işbirliğiyle 
Kosova Cumhuriyeti Prizren Şehrinde kültürel ve tarihi bağımsızlığın her zaman kuvvetli 
olduğu Ata yadigarı topraklarda yaşayan soydaş ve kardeşlerimize ait 100 (Yüz) yetim ve 
ihtiyaç sahibi çocukların sünnet ettirilmesi merasiminin ön hazırlık çalışmaları için Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hatice KAYRAKÇI ve Antalya Valiliği 
Yazı İşleri M üdürü Şükrü ŞAN 03-06 Ağustos 2017 tarihleri arasında görevlendirilmişlerdir.

•11.08.2017 tarih ve 50397402-903.07.03-E.310 sayıh Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL 24 Ağustos 2017 
tarihinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Kosova Kadınları Yardımlaşma 
Demeği ile Kamu Görevlileri Eğitim Kültür ve Dayanışma Demeği işbirliğiyle Kosova 
Cumhuriyeti Prizren Şehrinde kültürel ve tarihi bağımsızlığın her zaman kuvvetli olduğu Ata 
yadigarı topraklarda yaşayan soydaş ve kardeşlerimize ait 100 (Yüz) yetim ve ihtiyaç sahibi 
çocuğun sünnet ettirme törenine iştirak etmiş olup, 18.08.2017 tarih ve 50397402- 903.07.03- 
E.332 sayılı Başkanlık Olur'u ile Başkan Asistanı Faik ŞENLİ ’de eşlik etmiştir.

•15.08.2017 tarih ve 50397402-903.07.03-E.318 sayılı Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Kosova Kadınları 
Yardımlaşma Demeği ile Kamu Görevlileri Eğitim Kültür ve Dayanışma Demeği işbirliğiyle 
Kosova Cumhuriyeti Prizren Şehrinde kültürel ve tarihi bağımsızlığın her zaman kuvvetli 
olduğu Ata yadigarı topraklarda yaşayan soydaş ve kardeşlerimize ait 100 (Yüz) yetim ve 
ihtiyaç sahibi çocuğun sünnet ettirme törenine katılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Sanem ÖZTÜRK ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İlyas 
ÇOPUR 22-25 Ağustos 2017 tarihleri arasmda, Antalya Valiliği Yazı İşleri Müdürü Şükrü 
ŞAN, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkam Hatice KAYRAKÇI ve 
heyete Tercümanlık yapmak üzere Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube 
Müdürlüğü personeli Hakan GÖMEÇ 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında 
görevlendirilmişlerdir.

İçişleri Bakanhğı’nm 20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı 
genelgesi doğrultusunda M eclisin bilgilendirilmesi hususunu Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim.” deyimli Dış İlişkiler Dairesi Başkanhğı’nm 05.09.2017 tarih ve E.342 
sayılı bilgilendirme yazısı.
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Gündemin 4. Maddesinde yer alan; ' ‘İlimiz Aksu İlçesi sınırları içerisinde m uhtelif 
zamanlarda yapılan imar uygulamaları ve parselasyon işlemleri sonucu oluşan hukuki 
problemlerin çözümüne ilişkin, Maliye Bakanlığı, Belediyemiz ve Aksu Belediyesi arasında 
yapılan şifai görüşmeler neticesinde; üzerinde uzlaşılan protokol metni Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.07.2017 tarihli ve 667 sayılı kararı ve Aksu Belediye Meclisinin 10.07.2017 
tarihli ve 80 sayılı kararları doğrultusunda imzalanarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur.

Söz konusu protokolün 6.1.4 üncü, 6.6.2 inci ve 6.3.4 üncü maddelerinde 
belirtilen M aliye Hâzinesine ait, toplam 266.988,40 m2 alana sahip 188 adet taşınmazın 
harcına esas değeri olan 4.489.285,12 TL' nin ödenmesi hususunda Belediyemiz ve Aksu 
Belediyesi arasında 15.08.2017 tarihinde imzalan protokol hakkında Büyükşehir Belediye 
Meclisinin bilgilendirilmesi için konunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim."’ deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi B aşkanlığ ın ın  21.08.2017 tarih ve E.3388 sayılı 
bilgilendirme yazısı.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan; “Belediyemiz ile Korkuteli Belediyesi arasında 
imzalanan Korkuteli Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Alaaddin Keykubat Caddesinin 
Hastane Caddesi (Oyun Yeri Cami) ile Korkuteli Barajı arasındaki bölümünün (yaklaşık 2300 
metrelik kısmın) asfalt kaplamasının yapılması. Hükümet Caddesi, Hastane Caddesi ve 
Alaaddin Keykubat Caddelerinde yağmursuyu hatlarının mansap bağlantılarının yapılabilmesi 
için m uhtelif yerlerde yeşil alandan ve kaldırımlardan geçiş yapılması, bisiklet yoluna ring 
yaptırılabilmesi için Oyun Yeri Cami yanındaki köprü ile Kütüphane karşısındaki köprüde 
bisiklet yolu bağlantılarının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması konulu 
protokol hakkında Antalya Büyükşehir M eclisinin bilgilendirilmesi hususunu müsaadelerinize 
arz ederim.” deyimli Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 31.07.2017 tarih ve E.1061 sayılı 
bilgilendirme yazısı.

Gündemin 6. M addesinde yer alan; “Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Muratpaşa 
İlçesi 5288 ada 1 parsel nolu taşınmazın Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu Başkanlığı, Antalya Halk Sağlığı M üdürlüğü tarafından 25 yıl süre ile kullanılmasına 
ilişkin imzalanan protokol hakkında Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi için 
konunun, Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanlığı’nm 24.08.2017 tarih ve E.3462 sayılı bilgilendirme yazısı.

Gündemin 7. M addesinde yer alan; “Belediyemiz ile Kaş Belediyesi arasında 
imzalanan, ASAT Genel Müdürlüğü’nün Kaş İlçesi Gömbe Mahallesinde yapmış olduğu 
içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sonucunda bozulmuş olan m uhtelif yollarda parke, 
sathi kaplama ve bitümlü sıcak karışımın yapılması konulu protokol hakkında Antalya 
Büyükşehir M eclisinin bilgilendirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederim.” deyimli Fen 
İşleri Dairesi Başkanhğı’nm 25.08.2017 tarih ve E .1227 sayılı bilgilendirme yazısı.

Gündemin 8. Maddesinde yer alan; “Antalya Camii kapsamında mülkiyeti Maliye 
Hâzinesine ait olan ve yapımı Antalya Büyükşehir Belediyesince üstlenilen Kepez İlçesi, 
Fabrikalar Mahallesi 29006 ada l ve 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine inşa edilecek olan ve 
içerisinde Cami, Türk-İslam eserleri müzesi, konferans salonları, taziye evi, ticari mahaller, 
ofisler, avlu, yeşil alanlar ile yeme-içme bölüm leri bulunan külliye inşaatına yer verilecek 
olan ‘K A alya  Camii Bağış ve Yardımları işbirliği protokolü” Antalya Büyükşehir Belediyesi,
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Antalya M üftülüğü ile Antalya Cami Yaptırma, Yaşatma, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma 
Demeği arasmda imzalanmıştır.

Bahsi geçen taraflar arasında imzalanan Antalya Camii Bağış ve Yardımları işbirliği 
protokolü hakkmda Antalya Büyükşehir Belediye M eclisinin 12/08/2017 tarih ve 399 sayılı 
kararı gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim.” deyimli 
Mah Hizmetler Dairesi Başkanhğı’nm 25.08.2017 tarih ve E.591 sayılı bilgilendirme yazısı.

G ündem in  188. M addesinde yer a lan ; “Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı 
Belediyesi arasmda; 665. Tarihi Elmah Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinlikleri kapsamında 
yapılacak olan organizasyonun iki belediyenin birlikte yürütülmesi ile ilgili protokol Antalya 
Büyükşehir Belediyesi meclisinin 12.08.2014 tarih ve 399 sayılı meclis kararına istinaden 
imzalanmış olup Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre meclis 
gündemine alınıp Büyükşehir Belediye M eclisinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim. ” 
deyimli Protokol Şube M üdürlüğü'nün 08.09.2017 tarih ve E.495 sayılı bilgilendirme yazısı.

BAŞKAN :01madığına göre üç ve...
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.),
BAŞKAN :Efendim? Gündem dışı? Saym Başkanım

gündem dışı vermiyoruz biliyorsunuz. Sadece sözcüler konuşuyor. Onun için gündem dışı 
konularımızı sözcülerimize, hemen yanınızda iletin. Sizin adınıza sözcüler, hemen Bahattin 
Bey onu sizin adınıza. Şimdi istisna yapmamız takdir edersiniz ki mümkün değil dolayısıyla 
değerli arkadaşlar üç ve dokuzuncu maddelerimiz tamamlanmış, üç ve sekizinci maddelerimiz 
tamamlanmıştır. Onun dışında dokuzuncu maddemiz Plan Bütçe Komisyonu Kararıyla ilgili. 
Grup görüş ve önerilerini almadan önce grup sözcüleri gündem dışı konuşabilirler.

G Ü N D EM İN  9. M ADDESİ 
K A RA R NO:723

Ö ZÜ : Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 
tarih ve 551 sayılı kararı ile yürürlükte olan Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkmda Yönetmelik üzerinde revizyon 
yapılması gerekliliği doğmuş; Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslan 
Hakkmda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ve 1. Hukuk Müşavirliğinin 
görüşlerine sunulmuş olup, alınan görüş doğrultusunda söz 
konusu Yönetmeliğin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 
maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay 
Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanlarm oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 26 kabul oyu, CHP 15 
kabul oyu, M HP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile 
toplam 61 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihh toplantısında gündemin 81. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilen; 
Büyükşehir Belediye M echsinin 12.11.2014 tarih ve 551 sayıh kararı ile yürürlükte olan 
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik üzerinde revizyon yapılması gerekhiiği doğmuş olup Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ve 1. Hukuk M üşavirliğinin görüşlerine 
sunulmuş olup alınan görüş doğrultusunda söz konusu Yönetmeliğin 6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih ve 551 sayılı karan ile yürürlükte 
olan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik üzerinde revizyon yapılması gerekliliği doğmuş olup Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ve 1. Hukuk M üşavirliğinin görüşlerine 
sunulmuş olup alman görüş doğrultusunda söz konusu Yönetmeliğin 6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına 
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, M eclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Meclis Üyesi Süleyman 
ACAR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Mehmet BALIK imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Saym Başkanım, çok değerli M echs Üyesi

Arkadaşlar, öncelikle Ak Parti grubu adına ve şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, 
muhabbetle selamhyorum. Toplantımız ve alacağımız kararlar A ntalya’mıza hizmet olarak 
dönmesini A llah’tan niyaz ediyorum. Tabi geçtiğimiz hem de bir tatil girmesi hasebiyle 
birkaç hususa temas etmek istiyoruz. Tam 46 yıl önce Türklerin Anadolu’ya girişiyle 
Malazgirt Zaferi’nin oluşmasını özellikle burada altını çizmek istiyorum. Malazgirt Zaferi’nin 
seneyi devriyesi 26 M art’tı, şey 26 A ğustos’tu. Muş’ta çok görkemli bir şekilde kutlandı 
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde. Biz de Malazgirt Zaferi’nde, bu zafere imza atan 
bütün komutanları, bütün ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz.

Yine hemen akabinde 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu da yine Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu ATATÜRK’ün ve bütün silah arkadaşlarının ve aziz milletimizin ortaya koymuş 
olduğu irade ve gönül birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramını bu millete armağan etmeleri 
hasebiyle burada bütün ecdadımızı yine rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.

Yine Kurban Bayramını hep birlikte geride bıraktık. Kurban Bayramı milletimizin 
birlik, beraberlik ve manevi duygularının zirveye çıktığı ve teslimiyetimizi de kurban 
kesmekle Cenab-ı H akk’a bildirdiğimiz Kurban Bayramı vesilesiyle bütün arkadaşlarımızın 
ve bütün Antalya’mızın kurban bayramını da buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum.
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Tabi bizim Ak Parti Giresun İl Başkanımız Haşan Ali TÜTÜNCÜ Beyefendi Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Bir amansız bir hastalığa yakalanmıştı. O hastalık neticesinde Cenab-ı 
Hakk eceli tecelli etti, Hakk’a yürüdü. Allahtan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı 
diliyoruz.

18 Eylül okulların açılışı bütün milli eğitim camiasına, bütün eğitim camiasına, 
öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize bu yılın hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılı 
bir yıl olmasını, eğitim ve öğretim amacına uygun bir şekilde İnşallah başarılı nesillerin, 
hayırlı ve şuurlu nesillerin yetişmesine vesile olmasını buradan bir kez daha diliyorum. Yeni 
yıl, öğretim yılımız hayırlı olsun.

Tabi dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor. M aalesef ama m aalesef başta bence 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin gözü önünde, yani sözde insan hakları 
dedikleri zaman mangalda kül bırakmayan, ama bir taraftan da dünyada nerede mazlum varsa, 
özellikle M üslüman coğrafyasındaki mazlumlara gerçekten bir karınca kadar görmeksizin bir 
katliam yapılıyor. Bu katliama vesile olan, bu katliama seyirci olan başta yine Amerika ve 
Avrupa Birliği ülkelerini kınıyoruz. Am a gerçekten dünyada mazlumların sesi olan Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve ekibine de Ak Parti grubu olarak gerçekten 
gönül dolusu teşekkürümüzü ifade etmek istiyoruz. Çünkü nerede bir mazlum varsa onun sesi 
olmuştur. Nerede bir haksızlık varsa Sayın Cumhurbaşkanımız onun sesi olmuştur. Allah 
kendisinden razı olsun. Bu vesileyle Arakan’da ve yapılan katliamı da nefretle kınıyoruz. Bu 
bir insanlık katliamıdır diye de ifade etmek istiyorum.

Tabi Süper Lig başladı. Süper Lig’de iki tane Antalya’mızın takımı var. 
Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz. Her ikisine de başarılar diliyoruz. İnşallah birisi 
birinci, diğeri de ikinci olur. Ve spor dostluğumuzu, kardeşliğimizin gelişmesine vesile olur 
diye bunu da ifade etmek istiyorum.

Diğer bir husus tabi dün hep beraber Antalya ElmalI’daydı. Elmalı güreşlerini, tarihi 
Elmalı güreşlerini, 665’inciyi geleneksel olarak tertip ettiğimiz güreşlere katıldık. Öncelikle 
Büyükşehir Belediye Başkammızm desteklediği ve Elmah Belediye Başkanımızm da 
gerçekten şanına yakışır bir güreş tertip ettiği için kedisini ve bütün ekibini kutluyoruz. 
İnşallah bu güreşler de yine kardeşliğe, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni 
ediyorum. Tabi orada başpehlivan olan, beşinci kez başpehlivan olan Orhan OKULU’yu da 
gerçekten kutluyoruz. Bütün güreşçi kardeşlerimize de bize o güzel bir güreşi seyretme 
imkanı verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben bu duygularla ve bu 
düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün hazirunu saygıyla, 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Dokuzuncu gündem maddesi komisyon raporu uygundur. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Ben teşekkür ederim. Cansel Hanım, buyurunuz.
Üye Cansel TUNCER : Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi

Arkadaşlarım ve değerli konuklar. Cumhuriyet Halk Partisi grubum ve şahsım adına ben de 
hazirunu saygıyla selamlıyorum. Eylül ayı toplantımızın uzun bir aradan sonra, tatil 
döneminden sonra eylül ayı toplantımızı gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Alacağımız 
kararların A ntalya’mıza ve tüm ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Önemli günlerimiz var. Biz de grubumuz olarak bazı günlerle ilgili bir takım mesajlar 
vermek istiyoruz. Ulusumuzun bu görüşmediğimiz dönemde, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı 
kutladık.
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Tabi ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı Büyük Taarruz 
Zaferi’nin 95.yıldönümünde Ulu Önderimiz M ustafa Kemal ATATÜRK ve istiklal 
m ücadelemizin kahramanlarını ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını 
seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha gururla kutluyoruz.

Eylül ayının ilk günlerinde aynı zamanda hep birlikte Kurban Bayramımızı idrak ettik. 
Kurban Bayramımızın da tüm İslam alemine ve milletimize barış, huzur ve mutluluk 
getirmesini temenni ediyoruz.

1 Eylül yeni adli yılımızın başlangıcıydı. Yeni adli yılımızda da hak, hukuk ve adaletin 
tesis edildiği bir yıl olması temennisiyle hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Saym 
Başkanım, salonda bazı sesler de yükseliyor. Ben konuşmaya devam edeyim mi, siz susturur 
musunuz?

BAŞKAN :Tabi ki. Evet arkadaşlar lütfen konuşmacı
arkadaşlarımıza saygı göstermek adına da sükunete davet ediyorum sizleri. Buyurunuz.

Üye Cansel TUNCER ıTeşekkür ediyorum. Ben zaten kısa mesajlar
vermeye de özen gösteriyorum.

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

teşekkür ediyorum.
BAŞKAN ıTeşekkür ediyoruz, sağ olun. Buyurunuz.

Hay hay.
Önemli konuları dile getirmeye.
Evet.
Arkadaşlarımızın da sabrından dolayı ben

Üye Cansel TUNCER :1 Eylül aynı zamanda Dünya Barış Günü’ydü.
M illetçe barış ve huzur dolu günlerde yaşamak dileğiyle Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.

1-7 Eylül'de Zabıta Haftamızın 191.yıldönümünü kutladık. Gerçekten belediyecilik 
hizmetlerinde çok önemli bir yere, ayrı bir önem arz eden bir yere sahip zabıtalarımızın da bu 
özel gününü kutlamak istiyorum. Vatandaşlarımızın huzur, güvenlik ve sağlığı ile kamu 
düzeninin sağlanması görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta ekibimizin zabıta 
haftasını kutlar, görevlerinde başarılarının devamını dileriz.

Bugün bir kısmı başladı am a 18 Eylül’de bütün okullar açılmış olacak. Yeni eğitim ve 
öğretim yılı başlıyor bu ay ve tüm öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve eğitim camiasına da 
hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gerçekten ATATÜRK, Ulu Önderimiz M ustafa Kemal 
A TA TÜ RK'ün söylediği gibi gençler bizim, çocuklarımız bizim teminatımız, geleceğimizin 
teminatı. Vicdanı hür, fikri hür yeni nesiller yetişmesi dileğiyle eğitim dönemimizin, yeni 
eğitim dönemimizin de hayırlı olmasını tekrar temenni ediyoruz. Ancak burada müfredatta bir 
takım değişiklikler oldu. Bu konuda da tepkimizi dile getirmek istiyoruz bu mecradan. 
ATATÜRK ’le ilgili bölümlerin daraltılması ve evrim teorisinin müfredattan çıkarılması 
konusunda da gerçekten yetkilileri bir kez daha düşünmeye ve düzeltmeye davet ediyoruz.

19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü dolayısıyla bu hafta yine şehitlerimizi ve 
gazilerimiz anmak adına tekrar onları bir kez daha rahmetle anıyorum burada, biraz önce de 
ifade ettim.

26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı kutlayacağız. Bir milletin var olabilmesi için en önemli 
unsurlardan biri olan dil olan, dil olduğu bilinciyle Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.
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Sayın Başkanım, aynı zamanda gündemin dokuzuncu maddesiyle ilgili grup 
görüşümüzü bildirmeden önce, biraz önce grup sözcüsü arkadaşım da ifade etti. Bu geçtiğimiz 
ay, görüşmediğimiz ay sürecinde çok önemli yağlı pehlivan güreşleri gerçekten 
gerçekleştirildi. Çok güzel organizasyonlar gerçekleştirildi. Burada Antalya’m ıza altın kemer 
ve Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı unvanını getiren İsmail, Konyaaltı Belediyesi 
güreşçim iz İsmail BALABAN’ı da anmak istiyorum. Diğer tüm güreşçilerimizi de bu güzel 
etkinliğe, ata sporumuza katkı koyan tüm belediyelerimize, tüm çalışanlarımıza burada 
teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Çok güzel şenlikler ve müsabakalar gerçekleştirdik 
gerçekten.

Bir diğer konu da gündem dışı konuşma konusunda sizin kararınızı biliyoruz. Biraz 
önce de bu konuda bir konuşma yaptık. Ancak sanıyorum yazılı olarak bir meclis üyemiz bir 
söz almak istediğini belirtti. Ben gündemin dokuzuncu maddesiyle ilgili grup görüşümüzü 
bildirmeden önce, Recep Bey’e de bir söz verilmesini grup adına bir sözü tamamlamak üzere 
sizlere dile getirmek istediği belediyenin işleriyle ilgili bir konu var. O konuda sizin 
takdirinize bırakıyoruz. Malum belediye çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi bu konudaki 
takdir yetkisini size veriyor. Yazılı olarak bildirilmek kaydıyla gündem dışı konuşmaya izin 
verme yetkisi şahsınıza ait. Bir de sanıyorum Kemer Belediye Başkanımız M ustafa GÜL 
Bey’in böyle bir ricası olmuştu. Takdiri size bırakıyoruz. Ancak mechs üyesi arkadaşlarımın 
da bilgi sahibi olması adına tekrar dile getirme isteğinden dolayı sözlerime ekledim.

Gündemin dokuzuncu maddesiyle ilgili de sözümü tamamlamadan önce, şimdi bir 
yönetmelik taslağını Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi konusunu uygun buluyor Plan Bütçe 
Komisyon Raporu. Ancak bu gündem maddesinin içeriğine baktığınız zaman iki tane daha 
Komisyon Raporu var. Ulaşım Komisyonu Raporları var 12 Temmuz tarihh ve özellikle son 
Komisyon Raporunda 1 Şubat 2017 tarihinden önce AU plaka serisinden tahditli otobüse 
dönüşüm bedelini yatıran toplu taşıma esnafının ikinci taksit ödeme tarihi 30 Temmuz olarak 
belirlenmiş ve işte ikinci taksit ödenmesinin bu tarihte ilk ödemenin ardından altı ay sonra 
yapılmasının gibi bir komisyon raporu kaleme alınmış. Şimdi bugün günlerden 11 Eylül. 
Arada malum bir meclis kararı olamadı. Devam meclisine girdi bu konu biliyoruz. Ancak bu 
yanhşlıkla mı Komisyon Raporu acaba gündem maddesine ilave edildi? Yoksa bu konuyu da 
şu anda oyluyor muyuz? Yani plan bütçe dışında iki komisyon raporu daha var gündemde.

Son bir husus Sayın Başkan. Bir de sanıyorum bir görev değişikliği oldu. Biz Ruhiye 
SAMİ Hanımefendi herhalde bu görevini bir başka arkadaşımıza devretti gördüğümüz 
kadarıyla. Bir de yazı işleri Müdürümüzü ya da Müdürlüğümüze vekaleten mi bakıyor belki 
bilmiyorum. Arkadaşımızı bir tanıyabilirsek, kendisini tanıtabilirse memnun oluruz.

BAŞKAN :Peki.
Üye Cansel TUNCER : Saygılarımızı sunuyoruz.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu ulaşımla

ilgili konuyu daha önce görüşmüştük diyor Cansel Hanım. Yeniden bu ikinci taksitlerin 
ödenmesiyle ilgili husus girmesinde acaba gündeme bir mükerrerlik var m ıdır arkadaşlar? Ben 
de Cansel Hanım’ın söylediği gibi hatırlıyorum. Ona bir bakın. Selçuk Bey’in de ...

Üye Cansel TUNCER :Zaten öyle bir durum yoksa Sayın Başkan, tarihi
daha meclis kararı olmadan 12 Tem m uz’da komisyon raporuyla ödeme yapılması söz konusu 
olacak ki, yasadışı olacak.

BAŞKAN ;Evet, ona bir baksınlar Selçuk Bey de
konuşmasını yapıyorken. Hay hay. Arkadaşlarımızdan net bir bilgi alalım. Değerli arkadaşlar 
tab i bu gündem dışı konuşma hususu meclislerin hemen hemen hiç yapmadığı bir konu.
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Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin dışındaki meclislerde hiçbir şekilde 
uygulanmayan ya da başkanların takdir etmediği bir husus. Ancak ben burada elbet tabi özel 
günlerimiz, bayramlarımız, vefatlarımız, taziyelerimiz söz konusu oluyor. Başlangıçtan 
itibaren sadece grup sözcülerine bu konuda bir anlayış gösteriyorum. Hepimiz grup 
toplantılarımızı yapıyoruz ve grubumuzda eğer gündem dışı bir mesaj verilmesi gerekliliği 
varsa, grup sözcüsü arkadaşlarla bu paylaşılabilir, bunlar dile getirilebilir. O yüzden Ümit 
Başkan da az önce bir gündem dışı söz talebinde bulundu. Ama bunun önünü açarsak, bu 
sefer herkes gündem dışı söz istemeye başladığında meclisin zamanını çok verimli 
kullanamamış oluruz. Eğer herhangi bir meclis üyemiz bir kamuoyuyla gündem dışında 
paylaşacağı bir husus varsa, basın toplantısı yapar. Basın toplantısı vasıtasıyla istediklerini 
açıklar. Basın m ensuplarım ız burada. Hemen dışarıda çıkar basın mensuplarına rica eder. 
Varsa söyleyecekleri m eclisin dışında ifade edebilir. Dolayısıyla biz bunlara her zaman büyük 
bir dikkatle saygı gösteriyoruz ve tabi grup sözcülerinin dışında sözcülük yapmaya kalkan 
arkadaşlarımız varsa, o zaman onlar kendi partileri içinde sözcülüğe soyunabilirler. Yani o da 
her zaman mümkün. Dolayısıyla bunun önünü açmazsak, en azından benim bugüne kadar 
göstermiş olduğu gündem dışı konuşma hususundaki müsamaha sınırlarımı zorlamamış 
oluruz diye özellikle herkesten, bütün meclis üyelerimizden istirham ediyorum. Teşekkür 
ediyorum. Selçuk Bey, buyurunuz.

Üye Selçuk SENİRLİ : Sayın Başkanım, Sayın İlçe Belediye
Başkanlarım, Sayın Büyükşehir Meclis Üyelerim, Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi 
sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türk milleti ve İslam alemi olarak idrak ettiğimiz 
Kurban Bayramınızı kutluyorum. Ay ağustos zaferler ayıydı. “Aylardan ağustos, günlerden 
Cuma - Gün doğmadan evvel iklim-i Rum ’a -  Bozkurtlar ordusu geçti hücuma -  Budur, 
Peygamberin övdüğü Türkler...- Ya A llah... B ism illah... A llahuekber...” Ağustos ayı, 
Anadolu’yu A lparslan’ın ordusuyla Türk yurdu yaptığı, Otlukbeli, Mercidabık, Çaldıran, 
Mohaç, Sakarya savaşlarının ve nihayetinde M ustafa Kemal ATATÜRK’ün askerlerinin 
Büyük Taarruz ile dünyayı düşmanlara dar edip bize son bağımsız Türk Devleti’ni armağan 
ettiği İstiklal Savaşımızın tezahür ettiği zaferler ayıdır. Bizlere zaferler gururu yaşatan 
ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyoruz.

Sayın meclis üyeleri, hani şair demiş ya; “Önkuzu hey! Önkuzu! Önde gider önkuzu. -  
Bu bayrak düşmez yere, ölmedikçe son kuzu!” Eren BÜLBÜL, Maçkalı, onbeşlik, hayat dolu, 
hayal dolu, sevgi dolu b ir süt kuzusuydu. Allahsız, vicdansız, hain PK K ’lılarca alçaklarca 
şehit edildi. Rabbim tarih boyu vatan için, bayrak için, devletimizi ebed müddet kılmak için 
ve Ezan-ı M uhammed için şehadet şerbeti içmiş şehitlerimize rahmet eylesin. Uğruna can 
verdikleri değerleri yaşatmak boynumuzun borcu, aziz hatıralarına saygı göstermek ise her 
'T ürküm  ve M üslümanım” diyenin temel vazifesidir.

Sayın Meclis Üyeleri, dünyanın gözü önünde A rakan’da, tek suçu Müslüman olmak 
olan din kardeşlerimize yönelik vahşi katliamları ve bu zulme seyirci kalan devletleri insanlık 
adına kınıyoruz, lanetliyoruz. Kerkük Türk’tür, Türk’ün öz yurdudur. Türkmenleri savunmak 
Türkiye’yi savunmaktır. Sınırlarımızda ateşle oynayan emperyalizmin beslemesi aşiret 
bozuntuları bilsinler ki teyakkuzdayız. İstiklalimize ve istikbalimize yönelik yaktıkları 
referandum kisveli tahrik ateşini söndürmezlerse, bu ateşte yok olurlar.
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Saym Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, bilindiği üzere büyükşehir meclisimizdeki 
faaliyetlerimizde gündem maddeleri hakkmda görüşlerimizi ifade ettikten sonra, bir bölümüne 
olumlu, bir bölüm üne olumsuz, bazılarma da çekimser oy kullanmak suretiyle katkı 
sunmuştuk. Bunlar arasında; Fen İşleri Daire Başkanlığımızın asfalt alımı işi için, Düden ve 
Sakarya Kavşakları arasına katlı kavşak yol yapımı işi için, Manavgat Türkbeleni mesire alanı 
yapımı işi için borçlanma kararlarına oy kullanmıştık. Olumlu oy kullanmayıp ta ne 
yapsaydık? Caddelerimizi asfaltsız mı bıraksaydık? Düden Şelalesi’ne, Varsak bölgesine ve 
buralardan şehir merkezimize ulaşabilmek için trafikte zulüm çeken vatandaşlarımızın derdine 
bir nebze derman olacak katlı kavşağa sırf muhalefet yapacağız diye hayır mı deseydik? 
Dünyanın ve ülkemizin incisi Manavgat’ımızın, Türkbeleni Tepesi’nin ve çevresinin 
mezbelelikten kurtarılması projesine, iyi-kötü fark etmez, her şeye karşıyız, olmaz, yapmayız, 
yaptırmayız kör siyasetiyle hayır mı deseydik. Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz bundan 
önce olduğu gibi bundan sonraki meclis faaliyetlerinde de vatandaşlarımızın, Antalya’mızın 
faydasına, hak bildiği, doğru gördüğü projeleri ideolojik partizanlık yapmadan, MHP Antalya 
İl Teşkilatımızla birlikte değerlendirecektir. Hesap kitap yapmadan, sorumlu, ahlaklı, ilkeli 
siyasi anlayışımızla lehte ve aleyhte vereceğimiz her karar kurumsal kimliğimize münhasır 
olacaktır. Siyasi zevzekler kulağına küpe etsinler. Milliyetçi Hareket Partisi hiç kimsenin ve 
kurumun ne arkada bahçesidir, ne de koltuk değneğidir. Gücünü her daim tarihinden ve 
milletinden almaktadır. Yerel ve genel politikalarının özü budur. Ülkemiz üzerinde oynanan 
küresel oyunları akamete uğratarak, Türkiye Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olabilmesi 
için milletimizin ve vatandaşlarımızın arzuları ve beklentileri istikametinde “önce ülkem, 
önce vatan” diyerek devletinin ve milletinin hak ve menfaatlerinin yanında durmaya hep 
devam edecektir.

Yarın 12 Eylül. M illet iradesine, demokrasimize askeri müdahale ile son verilen, 
gencecik fidanların darağaçlarında katledildiği, yüz binlerce gencimizin hayatının karartıldığı 
1980 darbesinin yıldönümüdür. Bu vesileyle en kötü demokratik yönetimin darbeden daha 
evlâ olduğuna inanan bir siyasi partinin meşru temsilcisi olarak, demokrasimize ve 
özgürlüklerimize yönelik gayrimeşru her türlü müdahaleye ve darbeye karşıyız. Karanlık 
mahfıllerce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni içerden parçalamaya yönelik darbeci anlayışlar, 
her zaman 15 Tem muz hain darbe girişiminde olduğu gibi asil Türk milletinin sinesinde 
sonuçsuz kalacaktır.

Bu arada zabıta teşkilatının 191. yılını kutluyorum. Sözlerime son verirken, yeni 
eğitim ve öğretim yılının geleceğimizin ümidi öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar 
getirmesini diliyor, yüce meclisimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Dokuzuncu madde 
de konuşum, olumludur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Ben de
bütün konuşmacı arkadaşlarımızın görüşlerinden dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür 
ediyorum. Ben de bayramlarımızı, mutlu günlerimizi elbette gönülden kutluyorum. Bunun 
dışında özellikle şehitlerimiz başta olmak üzere ifade edilen taziye düşüncelerine de aynı 
şekilde katılıyorum.

Dün fevkalade başarılı bir organizasyonla 665 yılını yağlı güreşlerde tamamlayan 
Elm alfm ıza, Elmalı Belediye Başkanımıza tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. 
Fevkalade güzel bir organizasyondu. Ben de katıldım.

Üye Selçuk SENİRLİ :...
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BAŞKAN :0nun ... Başkanım, mikrofon açık. Evet. Ayrıca
bu güreşlerde birinciliği kazanan Orhan OKULLU kardeşimizi tebrik ediyorum. Yine aynı 
şekilde Kırkpmar’da da Antalya’mızm yüzünü ağartan, sosyal medyada da kutlamıştım, 
İsmail BALABAN kardeşimiz de Antalya’mızın gururu olmuştur. Onu da tebrik ediyorum. 
Konyaaltı Belediye Başkanımızı, Döşemealtı Belediye Başkanımızı da aynı zamanda 
Muratpaşa Belediye Başkanımızı, hemen hemen bütün ilçe belediye başkanlarımız Elm ah’yla 
birlikte Kepez, diğer başkanlarımız büyük destek oluyorlar yağlı güreşlere. Geleneksel ata 
sporumuza başkanlarımız da bu desteklerinden dolayı takdir ediyor ve tebrik ediyorum. 
Dokuzuncu maddeyi değerli arkadaşlar oylarınıza arz ediyorum.

Üye Cansel TUNCER :Benim sorduğum husus netliğe kavuşmadı Sayın
Başkanım.

BAŞKAN ;A onu bir dakika, bir saniye. Ahmet Bey.
Haklısınız. Buyurun Ahmet Bey.

Gen.Sek.Yrd. A.CÎLAVDAROĞLU:Sayın Başkanım, dokuzuncu madde Ulaşım 
Dairesi tarafından hazırlanan bir yönetmelikle ilgili. Yalnız Plan Bütçe Komisyonu 
Raporunun eki, daha doğrusu Ulaşım Komisyonu raporunun ekine AU plakalarla ilgili karar 
yanlışlıkla eklendiği için Komisyon Raporunun ekinde bir maddi hatamız var. Meclis 
gündeminde herhangi bir hatamız yok. Burada yönetmelik değişikliği yapıyoruz. Ulaşım 
Denetleme Şube M üdürlüğü kurulmak üzere yönetmelik değişikliğine yönelik bir hüküm.

BAŞKAN :AU plakalarla ilgili bölümü yönetmelikten
çıkartarak oylara arz edeceğim o zaman, öyle mi?

Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROGLU:Hayır Başkanım, komisyon, m eclis...
Üye Cansel TUNCER :Eklerde bir hata yapılmış Sayın Başkanım. Biz

Sayıştay’a gönderilmesi hususunu oyluyoruz. Sorun yok o zam an...
BAŞKAN :Eklerde hata var. Tamam.
Gen.Sek.Yrd. A.CÎLAVDAROĞLU:Mechs gündemine giren bir problem yok.
BAŞKAN :Tamam, anlaşıldı. Tamam, peki. Dokuzuncu

maddeyi oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar Komisyon Raporu doğrultusunda. Cansel 
Hanım’a da dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kabul edilmiştir. lO.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M HP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEM İN 10. MADDESİ
KARAR NO:724

Ö ZÜ : Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 
sayılı görüş yazısında; “5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun “Ulaşım hizmetleri” başlıklı 9. Maddesi gereğince 
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ulaşım hizmetlerini 
ve koordinasyonunu yerine getirmekle m ükellef birimdir. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşıma Araçları 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğini düzenleme 
yetkisi Büyükşehir Belediye M eclisine değil. Ulaşım 
Koordinasyon Merkezine (UKOM E) aittir ve yönetmelik 
hükümlerinin UKOME kararı şeklinde hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.” denilmekte; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
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Genel M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihli ve 23130 sayılı görüş 
yazısında; “Yalnızca UKOME tarafından; ulaşım, toplu taşıma 
ve trafik mevzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki 
doğrultusunda büyükşehir sınırları içinde bu hizmetlere yönelik 
yönetmelik veya benzeri düzenleyici idari işlemler 
yapılabileceği, Büyükşehir Belediyesinin ise, ulaşım ve toplu 
taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve
yürütülmesini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyeleri 
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yer almayan 
hususlarda Büyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile düzenleme 
yapabileceği değerlendirilmektedir.” denilmekte olup; bu 
nedenle Büyükşehir Belediye M eclisinin 12.11.2014 tarihli ve 
551 sayılı kararıyla yürürlükte olan Umum Servis Araçları 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten 
kaldırılması ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin UKOME Genel 
Kurulu Kararı ile yapılması gerekmekte olup; hazırlanan Umum 
Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin 
kabulüne oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 44 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, 
Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2017 tarihli toplantısında gündemin 84. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilen; 
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan 12.11.2014 tarih
ve 551 sayılı meclis karan ile yürürlükte olan Umum Servis Araçları Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması hakkmdaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;

Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 sayılı görüş yazısında; “5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanununun “Ulaşım hizmetleri” başlıklı 9. Maddesi gereğince Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOM E), ulaşım hizmetlerini ve koordinasyonunu yerine getirmekle 
m ükellef birimdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşıma Araçları Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğini düzenleme yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisine 
değil, Ulaşım Koordinasyon M erkezine (UKOME) aittir ve yönetmelik hükümlerinin 
UKOME kararı şeklinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Ayrıca İçişleri Bakanhğı Mahalli İdareler Genel M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihli ve 
23130 sayılı görüş yazısında; “Yalnızca UKOME tarafından; ulaşım, toplu taşıma ve trafik 
mevzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki doğrultusunda büyükşehir sınırları içinde 
bu hizmetlere yönelik yönetmelik veya benzeri düzenleyici idari işlemler yapılabileceği, 
Büyükşehir Belediyesinin ise, ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, 
etkili ve yürütülmesini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 
Yönetmeliğinde yer almayan hususlarda Büyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile düzenleme 
yapabileceği değerlendirilmektedir.” denilmektedir.
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Bu nedenle Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli ve 551 sayıh kararıyla 
yürürlükte olan Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 
yürürlükten kaldırılması ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin UKOME Genel Kurulu Kararı ile 
yapılması gerekmekte olup hazırlanan Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Taslağının uygun 
olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve Meclis Üyesi Süleyman 
ACAR toplantıya katılmadı. M eclis Üyesi Mehmet BALIK imzasız, diğer üyeler imzalı 
M eclisin takdirine sunulmuştur.

Ulaşım Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;

Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 sayılı görüş yazısında; “5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanununun “Ulaşım hizmetleri” başlıklı 9. Maddesi gereğince Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME), ulaşım hizmetlerini ve koordinasyonunu yerine getirmekle 
m ükellef birimdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşıma Araçları Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğini düzenleme yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisine 
değil, Ulaşım Koordinasyon M erkezine (UKOME) aittir ve yönetmelik hükümlerinin 
UKOM E karan şeklinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihli ve 
23130 sayılı görüş yazısında; “Yalnızca UKOME tarafından; ulaşım, toplu taşıma ve trafik 
mevzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki doğrultusunda büyükşehir sınırları içinde 
bu hizmetlere yönelik yönetmelik veya benzeri düzenleyici idari işlemler yapılabileceği, 
Büyükşehir Belediyesinin ise, ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, 
etkili ve yürütülmesini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 
Yönetmeliğinde yer almayan hususlarda Büyükşehir Belediye Meclisinin karan ile düzenleme 
yapabileceği değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Bu nedenle Büyükşehir Belediye M echsinin 12.11.2014 tarihli ve 551 sayılı kararıyla 
yürürlükte olan Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 
yürürlükten kaldırılması ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin UKOME Genel Kurulu Karan ile 
yapılması gerekmekte olup hazırlanan Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Taslağının uygun 
olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı 
M eclisin takdirine sunulmuştur.

Bahattin Bey buyurunuz 10. Maddeyle ilgili... 
Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
10. Maddede Komisyon Raporu uygundur.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 

Onbirden sonra toplu oylama yapabiliriz Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Peki...
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu uygundur.
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BAŞKAN :OyIarınıza 10. Maddeyi arz ediyorum.
Yazîİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :Sayın Başkanım Komisyon Raporlarmm 

toplu olarak oylamadık. Arz ederim.
BAŞKAN :Onu toplu oylamaya geçmeden oylayalım.

Doğrudur. Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, M HP 7 kabul oyu. Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar gündemimizdeki bütün
Komisyon Raporlarının okunmuş kabulü hususunu öncelikle oylarınıza arz ediyorum. 
Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 66 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN : G ündem im izin...
Üye Bahattin BAYRAKTAR ; 11...
BAŞKAN :11. M addesi...

GÜND EM İN 11. M ADDESİ
K A RA R NO:725

Ö ZÜ : Akseki İlçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradı İlçesi 
Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanı HES 
planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
Nazım İmar Planı Revizyonlarına ilişkin alman Antalya 
Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 12.11.2015 tarih 942 sayılı ve
08.05.2017 tarih ve 395 sayılı kararlarının iptaline ilişkin 
konuda, talep sahibinin 20.06.2017 tarih ve 44887 kayıt sayılı 
dilekçesi ile HES projesine ait ÇED olumlu belgesi Antalya 2. 
İdare M ahkemesinin kararı ile iptal edildiği belirtildiğinden; 
Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 12.11.2015 tarih 942 
sayılı ve 08.05.2017 tarih ve 395 sayılı kararlarının iptaline 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 
kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 
kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 90. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Enerji Üretim 
Alanı HES planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve Nazım İmar 
Planı Revizyonlarına ilişkin alınan Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 12.11.2015 tarih 
942 sayılı ve 08.05.2017 tarih ve 395 sayılı kararlarının iptali hakkmdaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Akseki İlçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları 
içerisinde Enerji Üretim Alanı HES planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
ve Nazım İmar Planı Revizyonlarına ilişkin alman Antalya Büyükşehir Belediye MecUsi’nin 
12.11.2015 tarih 942 sayılı ve 08.05.2017 tarih ve 395 sayılı Kararlarının iptaline ilişkin konu 
Komisyonumuzca incelenmiş, talep sahibinin 20.06.2017 tarih ve 44887 kayıt sayılı dilekçesi 
ile HES projesine ait ÇED olumlu belgesi Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararı ile iptal 
edildiği belirtildiğinden söz konusu meclis kararlarının iptal edilmesinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Toplu oylama mümkün mü?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Bundan sonra...
BAŞKAN :Bundan sonraki maddeden sonra mı? Peki...
Üye Cansel TUNCER ;Saym Başkanım gündemin 11. Maddesine ilişkin

bir takım söyleyeceklerimiz var. Aslında Komisyon Raporu uygun ama bir açıklama da
yapmak istiyoruz. Şimdi 11. Maddede belki yeterince dosyayı inceleme fırsatı olamamış, 
bulamamış arkadaşlarımız olabilir. Ben kısaca bir hatıriatma yapmak istiyorum. Bir Meclis 
Kararımızın iptaline ilişkin olarak gündeme alınmış bu madde, hatta iki Meclis K ararım ızın... 
Akseki İlçesinde yapılması planlanan enerji üretim alanı, HES Planı, Santrale ilişkin ilk 
olarak Meclisimiz 12 Kasım 2015 tarihinde bir plan değişikliği yaptı. 1/5000 plan değişikliği. 
Bu plan değişikliğine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak çevreye olan olumsuz etkileri 
nedeniyle uygun olmadığı yönünde şerhimizi de bildirmek suretiyle 10 kişilik ret oyumuzla 
beraber bu karar sayısal çoğunluk partinizde olduğu için buradan karar çıktı. Daha sonra 8 
Mayıs 2017 tarihinde bir Meclis Kararımız alındı. Yine bu Meclis Kararımızda da bu defa 
1/5000 ölçekli yapılan planlamada bir revizyon yapıldı. Yine bu HES Santraline ilişkin. 
Burada da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 14 ret oyu vermek suretiyle 
bunun yasal, yasal duruma uygun olmadığı, çevreye, bir takım sıkıntılar doğuracağı 
noktasındaki şerhlerimizle beraber karar yine çıkmış oldu.

Şimdi bugün gelinen noktada alman bu iki meclis kararının bugün kaldırılması için 
konu tekrar gündeme, meclisimize geliyor ve burada Antalya 2. İdare M ahkemesinin iptal 
kararıyla ÇED olumlu belgesi alınamadığı içi şu anda konu tekrar meclisimizden çıkarak iptal 
edilecek. Daha önce alınan, yapılan değişiklikler, alman kararlar... Dolayısıyla ben sadece bu 
konuda özen gösterdiğinizi de tahmin ediyorum ama bu gündemimizde sadece üç tane bu 
şekilde yargı kararı sebebiyle düzeltilen meclis kararlarımız var. Arkadaşlarımız da mutlaka 
görmüşlerdir. Hani grubumuzun da burada çok etkin çalıştığını bir kez daha getirmek 
istiyorum. Çünkü haklı uyarılarımıza rağmen karar çıkmıştı ve bu karar yargıdan döndü. Sizin 
de bazen, ifade ediyorsunuz, yargıdan dönerse gereğini yaparız diye dolayısıyla meclisimizin 
bundan sonra idaremizin işlemlerinde hani bu tür durumlarda salt çoğunluk sadece sizde diye 
karar çıkarılmamasını, gerçekten uyarılarımızı dikkate alarak, sizlerin de bazen son bir kez 
daha düşünmenizi vicdanen düşünmenizi rica ediyoruz bazı kararlarda. Buna biraz daha özen 
göstererek, özellikle meclisimizin biraz önce de ifade ettiniz meclisimizi meşgul etmemek ve
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Çünkü yargı kararı olunca detaya hiç bakmıyoruz. Yargı kararı gereği yapıyoruz ama 
işte yanhştan dönüldüğü için şu an m echs kararlarımızı kaldırıyoruz dolayısıyla İmar 
Bayındırlık Komisyon Raporu uygundur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum, tabi bir HES’le ilgili karar
tartışıyoruz, görüşüyoruz. Değerli arkadaşlar ben ilk dönem Belediye Başkanlığımdan beri 
konu eğitimse, konu sağlıksa, yani hastanelerle ilgili bir konuysa veya enerjiyse, hatta hatta 
yenilenebilir enerjiyse açıkçası meclis olarak her türlü özel, kamu hiç fark etmez, yetkimizi 
kullanmak suretiyle bir desteklenmesi hususunu hep ifade ediyorum. Arz ediyorum 
meclisimize. Bu da bir H ES’le ilgili ve gerekçesi, sizin söylediğinizden ben de inceleme 
şansım olmadı yargı kararını. Elbette ki uyacağız... Bir ÇED Raporu olmamasından dolayı, 
bir verilmiş bir karar galiba. Yani ÇED Raporu temin edilerek bu yeniden muhtemelen 
gündem imize...

Üye Cansel TUNCER :Yok ÇED uygun bulunmamış sanıyorum Sayın
Başkanım. H oş...

BAŞKAN :ÇED mi uygun bulunmamış?
Üye Cansel TUNCER :Evet... Yasal, yargı kararını göremedik,

eklenmemiş gündem maddesine ama o şekilde ifade edeyim ...
BAŞKAN :Ha, neyse yani, yani bir eksiklik, bir eksiklikten

dolayı ise o eksiklik te giderilebilir. Yeniden tartışılabilir ama bizim de bir eksikliğimiz varsa 
zaten her zaman yargı yolu açık herkese. Orada da zaten hiç tereddütsüz, gözümüzü kapalı bir 
şekilde yargının verdiği kararın gereğini yaparız. Onda da bir tereddüt yok ama bu husus 
benim her zaman, enerji bir yatırımı olduğu için, tolerans göstermemiz gereken bir husustur. 
Yanlış ta varsa dediğim gibi yargı yolu her zaman açık. Yargı ne derse de gereğini yaparız. 
Zaten gereğini de birazdan hep birlikte de yapacağız. Selçuk Bey buyurunuz.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Komisyon Kararı uygun... Oylarınıza arz

ediyorum I I .  M addeyi arkadaşlar. Evet, oybirliğiyle kabul edilmiştir Komisyon Raporu 
doğrultusunda 11. M adde...

(Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 69 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Onikinci m adde...
BAŞKAN :Songül Hanım buyurunuz. Gündemle mi

ilgiliydi? Pardon, pardon bu maddeyle mi ilgiliydi? Evet, buyurun efendim.
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN ıM ikrofonunuzu açtık ama, evet, buyurun, açık

efendim şimdi. A z önce açıktı kapandı arkadaşlar. Şimdi açık mı?
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :E vet... Gelmiyor ama sesiniz.
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet, kayıtlara geçmez de onun için... Şimdi

açıldı mı? Telsiz mikrofonu açın bence... A çık...
Üye Songül BAŞKAYA :Saym Başkanım öncelikle yazı işleri ekibimize

teşekkür ediyoruz am a dosyalarda bir takım eksiklikler var.
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Özellikle aldığımız, özellikle aldığımız yargı kararlarıyla ilgili ya da gelen yargı 
kararlarına ilişkin iptal kararları mevcut dosyamızda ama ekine baktığımız zaman bu kararlara 
ulaşamıyoruz. Bizim de bilgi sahibi olmamız açısından kararlara ilişkin oylarımızı verirken 
daha sağlıklı kararlar oluşması için eklenirse sevinirim. Y ani...

BAŞKAN :Anlaşıldı.
Üye Songül BAŞKAYA :İlla ki Komisyonda bilgi sahibi olmuştur

arkadaşlarımız. O doğrultuda biz de oy kullanıyoruz ama dosyamızda da rica ediyoruz 
olmasını.

BAŞKAN :Aklımızda bulunsun tabi. Arkadaşlarımız not
alsınlar ama yine de bir atlanma ihtimaline karşı her zaman talebi halinde de derhal bunların 
teslimi mümkündür. Bu arada toplantımızın başında Yazı İşleri Daire Başkanımızı tanımak 
istediğini söylemişti meclisimizin Cansel Hanım. Timuçin Bey buyurun. Kısaca bir kendinizi 
tanıtın. Sizi meclisimiz tanısın.

Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :Evet, öncelikle Sayın Başkanım nezdinde 
tüm Meclis Üyelerini saygıyla selamlıyorum.

AXT - R n  arctA ç*  V«ir T - î a r » ı m ’ İQ i l f r i l i  Hp» K i r

düzeltme yapayım, ö ir  gorevaen aıınma aegiı, oır görev yen aegışiKiıgı soz Konusu oıuu. 
Yine Daire Başkanı olarak bizim güvendiğimiz bir arkadaşımız. Herkes olduğu g ibi...

Üye Cansel TUNCER :Zaten görev yeri değişikliği dedik biz Sayın
Başkanım.

BAŞKAN :Öyle mi dediniz? Tamam.
Üye Cansel TUNCER :Biz de biliyoruz Ruhiye Hanım çatımız altında

ailemizde çalışmaya devam ediyor.
BAŞKAN ;Eyvallah, eyvallah...
Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :Evet, ismim Timuçin BAYRAKTAR. 

13.06.1966 Yozgat, Boğazhyan doğumluyum. Türkiye'nin değişik yerlerinde, baba mesleği 
memur olunca çok gezdik ve ben daha sonra özel sektörde, Kayseri’de işe başladım. Sonra 
devlet memurluğu ve yaklaşık 26 yıllık eğitimciyim. Milli Eğitim Bakanlığından kurumlar 
arası geçişle, Sayın Başkanımm olurlarıyla önce Eğitim Şube Müdürlüğü, şimdi Yazı İşleri 
Daire Başkanlığı görevini elimden geldiğince düzgün, doğru yapmaya çalışıyorum. Umarım 
layık olmaya çalışırım. Saygılarımla.

BAŞKAN :Ondan önceki. Milli Eğitimdeki görevlerini de
kısaca anlatırsan o şekilde...

Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :Evet, tabi, öğretmen olarak başladım. 
Yaklaşık 26 yılın yarısından daha fazlası idarecilikle geçti. M üdür Yardımcılığı, M üdürlük... 
Özel Sektörde başladığım süreç içinde Kayseri’de de yine kısa bir yöneticiliğim oldu bir 
fabrikada ama ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığında 26 yılın 15 -  16 yılı yaklaşık 
idarecilikle geçti. Yani Müdür Yardımcılığıyla başlayan, okul müdürlüğüyle devam eden, 
buraya gelişte okul müdürlüğü ile idi. O noktada geliş, geçiş yaptım. İki çocuklu, bir oğlu bir 
kızı olan, 52 yaşın içinde devlet memuru ve karşınızda Yazı İşleri Daire Başkanı, teşekkür 
ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederiz. İşte bir tek çocuk sayısında bir
problem var. İki çocuk, biraz, orada bir, evet, Timuçin B ey... Yani, biz de aynı dertten 
mustarip olmakla birlikte. Teşekkür ederiz. Sağ olun...

j. Y ^ıİş.veK ar.D .B ş.V T.B A Y R A K TA R  :Saygılar sunuyorum.
' salomındaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
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BAŞKAN :Evet, işte, onun için zaten, onun için... Faik Bey
bende... Hatırlatmak için söyledim yani... Evet, değerli arkadaşlar gündemimizin 11. 
Maddesini Komisyon Raporu doğrultusunda kabul ettik. 12. M adde...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 12 ve 41 dahil toplu olarak
oylanmasmı öneriyorum.

Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
BAŞKAN :Hızmıza helal olsun demek düşüyor sadece

benim açımdan. Selçuk Bey’de tabi bunu uygun görürse.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Efendim 41 kere M aşallah dersek iyi olur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Saym Başkanım bizim 39, 38 de dahil.
BAŞKAN :38 dahil...
Üye Selçuk SENİRLİ ;Evet...
BAŞKAN :12 ve 38 dahil talebi var. Selçuk BeyMn... Bu

arada, Saym YILMAZ söz istemiş. İrfan Bey, buyurun. Bir dakika... Evet, buyurun...
Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyeleri hepinizi

saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Saym Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü’nün 
belirttiği bir konu vardı bu mahkeme kararlarıyla ilgili. Yirmibirinci madde de Korkuteli 
Belediyesi sınırlan içerisinde bir yapılan plan tadilatmın mahkeme karan yoluyla iptali ve 
eski haline döndürülmesi. Şimdi, biraz önce siz bir şey ifade etmiştiniz Saym Başkanım, 
özellikle, işte enerji alanında, Kamu alanında yapılan plan tadilatlarmda hassas davranıyoruz, 
en azından iptal olması ya da olmamasına değil bu kam u yararı yönünden bakıyoruz 
demiştiniz. Bu madde, Korkuteli Belediyesi Meclis Kararıyla reddedilmiş, Antalya 
Büyükşehir Meclis Kararıyla kabul edilmiş bir maddeydi. Biz o dönemde de o maddeyle ilgili 
ciddi sıkıntılar iletmiştik. Sonuçta yargıdan döndü ama özel bir konuydu. Bu konuda da en 
azından Mahkeme nezdinde haklılığımızın çıkmasından dolayı bir parantez açmak istedim. 
Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Evet, 12 dahil 38 dahil aradaki
sıralı tüm maddelerin toplu oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Bahattin Bey 41 
kere Maşallah diyemedik bu arada, 38’de kaldık. Onu da deriz İnşallah 41’de. Evet, kabul 
edilmiştir toplu oylanm ası...

(Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu. Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 69 oy kullanılmıştır.)

GÜND EM İN 12. M AD D ESİ 
K A RA R NO:726

ÖZÜ: Akseki Belediyesi sınırları içerisinde. 
Dutluca Mahallesi 110 ada 76 parselin Enerji Üretim 
Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) ve kuzeyinde 10 m .’lik 
taşıt yolu planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İM AR PLANI oylamaya katılanlarm 
oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP  
15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 61 oy kullamimıştır.)
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A NTA LY A  BÜ Y Ü K ŞEH İR B EL ED İY ESİ

M E C L İS  TO PLA N T I TU TA N A Ğ I
(11.09.2017)

T.C.

Büyükşehir Belediye M echsinin 06.03.2017 tarihli toplantısında gündemin 66. 
maddesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Akseki Belediyesi 
sınırları içerisinde, Dutluca Mahallesi 110 ada 76 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş 
Enerjisi Santrali) ve kuzeyinde lOm.'lik taşıt yolu planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Dutluca Mahallesi 110 ada 76 parselin Enerji 
Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) ve kuzeyinde lO m /lik  taşıt yolu planlanmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm  üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

G ÜN D EM İN  13. M A D D ESİ
K ARA R NO:727

ÖZÜ: Elmalı Belediyesi, Yenimahalle, 572 ada 1 
parselde yer alan Kamu Hizmet Alanının bir kısmının 
Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik 
hazırlanan, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanlarm oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul 
oyu, MHP 9 kabul oyu. Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam  
67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 08.05.2017 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 172. M addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Elmalı Belediyesi, Yenimahalle, 572 ada I parselde yer alan Kamu Hizmet Alanının bir 
kısmının Belediye Hizmet A lanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İm a r  ve B ayınd ırlık  K om isyonunun 23,08.2017 ta rih li rap o ru n d a ;

Elmalı Belediyesi, Yenimahalle, 572 ada 1 parselde yer alan Kamu Hizmet Alanının 
bir kısmının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÜNDEM İN 14. M ADDESİ 
KARAR NO:728

ÖZÜ: Elmalı Belediye M eclisi’nin 05.05.2017 
tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 
571 ada 5 parsel ile 572 ada 1 parsel arasındaki 12m’lik 
Taşıt Yolunun doğuya kaydırılarak, 571 ada 5 parseldeki 
E=1.50 yapılaşma koşullu Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) alanının büyütülmesi ve 572 ada 1 parseldeki 
E=0.75, Yençok=9.50 yapılaşma koşullu Resmi Kurum 
(Sosyal Güvenlik Kurumu) Alanının Belediye Hizmet 
Alanına dönüştürülerek yapılaşma koşullarının 
kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanlarm oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 
kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 08.05.2017 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 173. M addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Elmah Belediye M eclisi’nin 05.05.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Yenimahalle, 571 ada 5 parsel ile 572 ada 1 parsel arasındaki 12m’lik taşıt yolunun doğuya 
kaydırılarak, 571 ada 5 parseldeki E=1.50 yapılaşma koşullu Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) alanının büyütülmesi ve 572 ada 1 parseldeki E=0.75, Yençok=9.50 yapılaşma 
koşullu Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik Kurumu) Alanının Belediye Hizmet Alanına 
dönüştürülerek yapılaşma koşullarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkmdaki;

İmar ve Baymdırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Elmah Belediye M eclisi’nin 05.05.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Yenimahalle, 571 ada 5 parsel ile 572 ada 1 parsel arasındaki 12m’hk Taşıt Yolunun doğuya 
kaydırılarak, 571 ada 5 parseldeki E=1.50 yapılaşma koşullu Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) alanının büyütülmesi ve 572 ada 1 parseldeki E=0.75, Yençok=9.50 yapılaşma 
koşullu Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik Kurumu) Alanının Belediye Hizmet Alanına 
dönüştürülerek yapılaşma koşullarının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÜNDEM İN 15. MADDESİ
KARAR NO:729

ÖZÜ: Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Eski 
Mahalle 85 ada 23, 24 ve 25 parsellerin konut altı ticaret 
alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM  İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, ada bazında yapılaşma düzenini 
bozacağından oylamaya katılanlarm oy birliği ile RET 
edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 
kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 94. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike Belediyesi 
sınırları içerisinde, Eski Mahalle 85 ada 23, 24 ve 25 parsellerin konut altı ticaret alanından 
konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
hakkmdaki;

İmar ve Baymdırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Finike Belediyesi sınırları içerisinde. Eski M ahalle 85 ada 23, 24 ve 25 parsellerin 
konut altı ticaret alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, ada bazında yapılaşma düzenini bozacağından 
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 16. MADDESİ
KARAR N 0:730

ÖZÜ: Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı 
Mahallesi 891 A da 3 parselin belediye hizmet alanı olarak 
planlı bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 
iptaline ilişkin Antalya 2. İdare M ahkemesi’nin 2016/870 
E., 2017/759K. sayılı kararı doğrultusunda, Mahkeme 
Kararında üst ölçekli planlarında parselin bütüncül spor 
alanı kullanım ında olduğuna atıfta bulunulduğundan bahse 
konu alanın "Spor Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM  İM AR PLANI 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Büyükşehir Belediye M echsinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 95. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Baym dırhk Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 891 Ada 3 parselin belediye hizmet alanı 
olarak planh bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Antalya 2. İdare M ahkemesi’nin
2016/870 E., 2017/759K. sayılı kararı doğrultusunda, Mahkeme Kararında üst ölçekli
planlarında parselin bütüncül spor alanı kullanımında olduğuna atıfta bulunulduğundan bahse 
konu alamn "Spor Alanı" olarak planlanmasına ihşkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
hakkındaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 891 Ada 3 parselin belediye 
hizmet alanı olarak planlı bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli nazım im ar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Antalya 2. İdare M ahkemesi’nin
2016/870 E., 2017/759K. sayıh kararı doğrultusunda, Mahkeme Kararında üst ölçekli
planlarında parselin bütüncül spor alanı kullanımında olduğuna atıfta bulunulduğundan bahse 
konu alanın "Spor Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 17. MADDESİ
KARAR NO:731

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde. 
Şelale Mahallesi 1862 parsel ve çevresine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM  İM AR PLANI 
REVİZYONU, oylamaya katılanlarm oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu. CHP 15 kabul 
oyu, M HP 9 kabul oyu. Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam  
67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin
109.maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez
Belediyesi sınırları içerisinde, Şelale M ahallesi 1862 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu hakkındaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şelale Mahallesi 1862 parsel ve çevresine ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÜNDEM İN 18. MADDESİ
KARAR NO:732

ÖZÜ: Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi smırları içerisinde Kepez Belediyesi Kızıllı 
Mahallesi Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölmelerde bulunan
1015190.14 m^ büyüklüğündeki ormanlık alanda “Katı Atık Tesisleri 
Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” 
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
hakkında, söz konusu plan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
24.05.2017 tarihinde onaylandığından karar verilmesine yer 
olmadığına oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, Bağımsız 
3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 12.11.2014 tarihli toplantısında gündemin 128. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kuzey Antalya 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Kepez Belediyesi Kızıllı 
Mahallesi Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölm elerde bulunan 1.015.190,14 m^ 
büyüklüğündeki ormanlık alanda “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, 
Transfer ve Depolam a)” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
hakkmdaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde 
Kepez Belediyesi Kızıllı Mahallesi Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölmelerde bulunan 
1015190,14 m^ büyüklüğündeki ormanlık alanda “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, 
Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, söz konusu plan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
24.05.2017 tarihinde onaylandığından karar verilmesine yer olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 19. MADDESİ
KARAR NO:733

ÖZÜ: Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi sınırlan içerisinde Kepez Belediyesi Kızıllı 
Mahallesi Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölmelerde bulunan
1015190.14 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanda “Katı Atık 
Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” 
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı hakkında, söz konusu plan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından 24.05.2017 tarihinde onaylandığından karar verilmesine 
yer olmadığına oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu. Bağımsız 
3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.

Büyükşehir Belediye Mechsinin 12.11.2014 tarihli toplantısında gündemin 129. 
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kuzey Antalya Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi smırları içerisinde Kepez Belediyesi Kızılh Mahallesi 
Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölmelerde bulunan 1.015.190,14 m^ büyüklüğündeki ormanlık 
alanda “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” 
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkmdaki;

İmar ve Baymdırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Kepez 
Belediyesi Kızıllı Mahallesi Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölmelerde bulunan 1015190,14 m2 
büyüklüğündeki ormanlık alanda “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, îşleme, Transfer 
ve Depolama)” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca 
incelenmiş, söz konusu plan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.05.2017 tarihinde 
onaylandığmdan karar verilmesine yer olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:734

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar 
Mahallesi 21, 1226, 1228, 1234 nolu parsellerde imar 
uygulaması yapılamamasından dolayı Karayolları 13. Bölge 
Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Yetiştirme Yurdu 
ve yol alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
REVİZYONU oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 
kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullamimıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarihli toplantısında gündemin 77. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 21, 1226, 1228, 1234 nolu parsellerde imar uygulaması 
yapılamamasından dolayı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
Yetiştirme Yurdu ve yol alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde. Fabrikalar Mahallesi 21, 1226, 1228, 1234 nolu 
parsellerde imar uygulaması yapılamamasından dolayı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu, Yetiştirme Yurdu ve yol alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÜNDEMİN 21. M ADDESİ
KARAR NO:735

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde,
Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin
“Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/877E. 
2017/642K. sayılı karan ile iptal edildiğinden parselin eski 
plan kararı olan “konut alanı” olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇELİ NAZIM  İMAR PLANI 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu. 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 114. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli 
Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin “Konut
Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğine Antalya 2. İdare M ahkemesinin 2015/877E. 2017/642K. sayılı kararı ile iptal 
edildiğinden parselin eski imar durumu olan “konut alanı” olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ölçeli Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Baymdırhk Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 nolu 
parsellerin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliğine Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/877E. 2017/642K. sayılı 
kararı ile iptal edildiğinden parselin eski plan kararı olan “konut alanı” olarak planlanmasına 
ilişkin 1/5000 ölçeli nazım im ar planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm  üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 22. M ADDESİ 
KARAR NO:736

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Söğütçük Mahallesi, 277 Ada 1 parselin “LPG-Akaryakıt 
ve Servis İstasyonu” olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 
40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.10.2016 tarihli toplantısında gündemin 125. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli 
Belediyesi sınırları içerisinde, Söğütçük Mahallesi, 277 Ada 1 parselin “LPG-Akaryakıt ve 
Servis İstasyonu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı 
hakkmdaki;

İmar ve Baymdırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Söğütçük Mahallesi, 277 Ada 1 parselin 
“LPG-Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 23. M ADDESİ
KARAR NO:737

ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırları içerisinde,
Karadayı M ahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan ve 
kabul edilen itirazlar doğrultusunda, park alanı ile konut 
alanının yer değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM  İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 119. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediyesi 
sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar 
doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, park alanı ile konut alanının yer değiştirilmesinin uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm  üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEM İN 24. MADDESİ
KARAR NO:738

ÖZÜ: Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 85 
sayılı kararı ile görüşülen, Karadayı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlardan, 18 adet itirazdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 nolu itirazların Belediyesinden geldiği şekliyle RF.DDÎNE, 7 ve
8 nolu itirazlar ile kısmen kabul edilen plan değişikliğinin 
Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE, kısmen kabul edilen 9 
nolu itiraz ile yapılan plan değişikliği ile kaldırılan 10 metrelik yol 
kadar güneydeki park alanının kuzeye doğru büyütülmesi kaydıyla 
değiştirilerek KABULÜNE oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2017 tarihh toplantısında önerge verilip 
gündemin 165. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile görüşülen, Karadayı 
Mahallesine ilişkin hazırianan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlar hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile görüşülen, Karadayı 
Mahallesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, 18 adet itirazdan 15 adetinin Belediyesinden 
geldiği şekliyle uygun olmadığı, 7 ve 8 nolu itirazlar ile kısmen kabul edilen plan 
değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu, kısmen kabul edilen 9 nolu itiraz 
ile yapılan plan değişikliği ile kaldırılan 10 m etrelik yol kadar güneydeki park alanının kuzeye 
doğru büyütülmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 25. MADDESİ
KARAR NO:739

ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırları içerisinde. Merkez 
Mahallesi 616 ada 1 parselin resmi kurum alanından yükseköğretim 
alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Serik Belediye 
Başkanlığının 17.08.2017 tarih ve 5000- 7380 sayılı yazısı ile plan 
değişikliği teklifinin iadesi istendiğinden Belediyesine iadesine 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul 
oyu. CHP 15 kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 67 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 122. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediyesi 
sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi 616 ada 1 parselin resmi kurum alanından 
yükseköğretim alanına dönüştürülmesine iUşkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği hakkındaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Serik Belediyesi sınırları içerisinde. M erkez Mahallesi 616 ada 1 parselin resmi kurum 
alanından yükseköğretim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Serik Belediye Başkanhğmm 17.08.2017 tarih ve 
5000- 7380 sayılı yazısı ile plan değişikliği teklifinin iadesi istendiğinden Belediyesine 
iadesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 26. MADDESİ
KARAR N 0:740

ÖZÜ: Serik Belediye M echsinin 06.06.2017 tarih 
ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan. Merkez Mahallesi 
616 ada 1 parselin resmi kurum alanından eğitim tesisi 
alanına (üniversite alanı) dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Serik Belediye 
Başkanlığının 17.08.2017 tarih ve 5000- 7380 sayıh 
yazısı ile plan değişikliği teklifinin iadesi istendiğinden 
Belediyesine iadesine oylamaya katılanlarm oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, 
MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 123. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Baym dırhk Komisyonuna havale edilen; Serik Belediye 
M echsinin 06.06.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, M erkez Mahallesi 616 ada
1 parselin resmi kurum alanından eğitim tesisi alanına (üniversite alanı) dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 82 sayılı kararı iie uygun bulunan, 
Merkez Mahallesi 616 ada 1 parselin resmi kurum alanından eğitim tesisi alanına (üniversite 
alanı) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Serik Belediye Başkanlığının 17.08.2017 tarih ve 5000- 7380 
sayılı yazısı ile plan değişikliği teklifinin iadesi istendiğinden Belediyesine iadesinin uygun 
o ld u ğ ıt^ rü şü n e  varılmıştır.
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Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin talcdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 27. M ADDESİ
KARAR NO:741

ÖZÜ: Akseki Belediye M eclisinin 05.06.2017 tariiı ve 43 sayılı 
kararı ile uygun bulunan Emiraşıklar Mahallesi 127 ada 59, 62, 63 
parsellerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı 
(GES) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE UYGULAMA İMAR 
PLANI, plan adının “ 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı” olarak 
değiştirilmesi, plan değişikliği onama sınırının kaldırılması ve plan 
notlarının 24. maddesinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya 
katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP  
15 kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 124. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Akseki Belediye 
M eclisinin 05.06.2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan Emiraşıklar Mahallesi 127 
ada 59, 62, 63 parsellerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (GES) 
olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 
Uygulama İmar Planı hakkmdaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Akseki Belediye M eclisinin 05.06.2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Emiraşıklar Mahallesi 127 ada 59, 62, 63 parsellerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesis alanı (GES) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği ve uygulama imar planı Komisyonumuzca incelenmiş, plan adının “ 1/1000 ölçekli 
İlave Uygulama İmar Planı” olarak değiştirilmesi, plan değişikliği onama sınırının 
kaldırılması ve plan notlarının 24. maddesinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 28. MADDESİ
KARAR NO:742

Ö ZÜ : Alanya Belediye M eclisi’nin 06.06.2017 tarih ve 132 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Orhanköy Mahallesi, 178 ada 110 113,
117 ve 124 parsellerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayah Üretim 
Tesis Alanı (GES) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 
kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu. Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M echsi’nin 10.07.2017 tarihH toplantısında gündemin 126. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediye 
M eciisi’nin 06.06.2017 tarih ve 132 sayılı karan ile uygun bulunan, Orhanköy Mahallesi, 178 
ada 110, 113, 117 ve 124 parsellerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis 
Alanı (GES) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
hakkmdaki;

İm ar ve Baym dırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Alanya Belediye M eclisi’nin 06.06.2017 tarih ve 132 sayılı karan ile uygun bulunan, 
Orhanköy Mahallesi, 178 ada 110 113, 117 ve 124 parsellerin Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin
08.05.2017 tarih ve 372 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 
incelenmiş. Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 29. MADDESİ
KARAR NO:743

ÖZÜ; Elmalı Belediye M eclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 
54 sayılı karan ile uygun bulunan, Camiatik Mahallesi, 169 ve 
229 nolu adalar arasında kalan Yaya Yolunun 7 m olarak 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 
kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 129. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Elmalı Belediye 
M eclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, Camiatik Mahallesi, 169 
ve 229 nolu adalar arasında kalan Yaya Yolunun 7 m olarak düzenlenmesine ilişkin 
hazırianan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Elmalı Belediye M eclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 54 sayılı karan ile uygun bulunan, 
Camiatik Mahallesi, 169 ve 229 nolu adalar arasında kalan Yaya Yolunun 7 m olarak 
düzenlenmesine ilişkin I/IOOO ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 
iletilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 30. M ADDESİ
KARAR NO:744

ÖZÜ: Elmalı Belediye M eclisi’nin 01.06.2017 tarih 
ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi 
sınırları içerisinde B-5 Ticaret Alanı olarak planh bulunan 
118, 119, 120 ve 152 nolu adaların Hükümet Caddesine 
cepheli parsellerinin, B-3, 0.50/1.50 yapılaşma koşullu 
Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI 
UYGULAMA İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 
kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 
kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 10.07.2017 tarihh toplantısında gündemin 130. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Elmah Belediye 
M eclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi 
sınırları içerisinde B-5 Ticaret Alanı olarak planlı bulunan 118, 119, 120 ve 152 nolu adaların 
Hükümet Caddesine cepheli parsellerinin, B-3, 0.50/1.50 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı 
olarak düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Baym dırhk Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Elmah Belediye M eclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 55 sayılı karan ile uygun bulunan. 
Karyağdı Mahallesi sınırları içerisinde B-5 Ticaret Alanı olarak planh bulunan 118, 119, 120 
ve 152 nolu adaların Hükümet Caddesine cepheli parsellerinin, B-3, 0.50/1.50 yapılaşma 
koşullu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 31. M ADDESİ 
KARAR NO:745

ÖZÜ: Elmah Belediye M eclisi’nin 01.06.2017 
tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 
97 ada 20 ve 21 nolu parsellerin tevhid edilebilmesine 
yönelik olarak düzenleme yapılması ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanlarm oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP  75 
kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 67 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 131. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Baymdırlık Komisyonuna havale edilen; Elmalı Belediye 
M eclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 97 ada 20 ve 
21 nolu parsellerin tevhid edilebilmesine yönelik olarak düzenleme yapılması ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkmdaki;

İmar ve Baym dırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Elmalı Belediye M eclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 57 sayıh kararı ile uygun bulunan, 
Yenimahalle, 97 ada 20 ve 21 nolu parsellerin tevhid edilebilmesine yönelik olarak 
düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 32. M ADDESİ
KARAR NO:746

ÖZÜ: Kaş Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 
29 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Gökçeören Mahallesi 289 
ada 1 parselde Lise Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İM AR PLANI, trafo alanı 
gösteriminin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre 
düzenlenmesi, kurum görüşlerinin tamamının plan notlarına 
eklenmesi, plan notları 15. Maddesinin kaldırılarak jeolojik 
etüt verilerinin plana işlenmesi kaydıyla değiştirilerek 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 
40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu. 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2017 tarihli toplantısında gündemin 127. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kaş Belediye 
Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 29 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Gökçeören Mahallesi 289 
ada 1 parselde Lise Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Kaş Belediye M eclisinin 03.04.2017 tarih ve 29 sayılı Kararı ile uygun bulunan; 
Gökçeören Mahallesi 289 ada 1 parselde Lise Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, trafo alanı gösteriminin mekânsal 
planlar yapım yönetmeliğine göre düzenlenmesi, kurum görüşlerinin tamamının plan notlarına 
eklenmesi, plan notları 15. Maddesinin kaldırılarak jeolojik etüt verilerinin plana işlenmesi 
kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 33. MADDESİ
KARAR NO:747

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisinin 02.06.2017 
tarih ve 80 sayılı kararı ile reddedilen, Bahçelievler 
Mahallesi 1036 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 
İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanlarm oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, 
CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 67 oy kullamimıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 132. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat Belediye 
Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile reddedilen, Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 
parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına askı süresi içerisinde yapılan 
itiraz hakkmdaki;

İm ar ve Bayındırhk Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Manavgat Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile reddedilen, 
Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planma askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş. Belediyesinden geldiği 
şekliyle reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 34. MADDESİ
KARAR NO:748

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 
219 sayılı kararı ile uygun bulunan. Konuksever Mahallesi 4439 
ada 12 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden 
Maxh=11.50m. yapılaşma koşulunun Yençok=3 kat olarak 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul 
oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 134. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye 
Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 219 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konuksever Mahallesi 4439 
ada 12 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden Maxh=11.50m. yapılaşma koşulunun 
Yençok=3 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği hakkmdaki;
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İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

M uratpaşa Belediye M eclisinin 01.06.2017 tarih ve 219 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Konuksever Mahallesi 4439 ada 12 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden 
M axh=11.50m. yapılaşma koşulunun Yençok=3 kat olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş. Belediyesinden 
geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

G Ü N D EM İN  35. M ADDESİ 
K A RA R NO:749

Ö ZÜ : Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.06.2017 
tarih ve 220 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli 
M ahallesi 12068 ada 18 parselin yapılaşma koşullarının 
yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ihşkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, gösterimlerde yer alan kütle 
inşaat ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul 
oyu, Bağımsız S kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 135. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye M echsinin 01.06.2017 tarih ve 220 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli 
Mahallesi 12068 ada 18 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

M uratpaşa Belediye M eclisinin 01.06.2017 tarih ve 220 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Gebizli Mahallesi 12068 ada 18 parselin yapılaşma koşullarının yeniden 
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, gösterimlerde yer alan kütle inşaat ibaresinin 
kaldırılması kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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G Ü N D EM İN  36. M ADDESİ
K A R A R  N 0 :7 5 0

Ö ZÜ : M uratpaşa Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih 
ve 182 sayılı kararı ile görüşülen, M uratpaşa Belediyesi 
sınırları içerisinde 1. Derece Doğal Sit Alanında yer alan, 
Kışla Mahallesi 298 ada 6,98 parsellerde im ar adası 
sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, planlama alanı 1. Derece doğal 
sit alanı içinde kaldığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
iletilmesine oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. 
(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, M H P 9 kabul 
oyu. Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2017 tarihli toplantısında gündemin 145. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; M uratpaşa 
Belediye M eclisinin 03.05.2017 tarih ve 182 sayılı kararı ile görüşülen, Muratpaşa Belediyesi 
sınırları içerisinde 1. Derece Doğal Sit Alanında yer alan. Kışla Mahallesi 298 ada 6, 98 
parsellerde imar adası sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye M eclisinin 03.05.2017 tarih ve 182 sayılı kararı ile görüşülen, 
M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 1. Derece Doğal Sit Alanında yer alan. Kışla 
M ahallesi 298 ada 6,98 parsellerde imar adası sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, planlama alanı 1. Derece doğal sit alanı içinde kaldığından, Çevre ve Şehircilik 
B akanhğı’na iletilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

G Ü N D EM İN  37. M ADDESİ
K A R A R  NO:751

Ö ZÜ : Serik Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 
75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 102 ada 
15 parselin içerisinden geçen 7 metrelik yolun yeniden 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya 
katılanlarm oy birliği ile RE T edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, 
CHP 15 kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
He toplam 67 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M echsinin 10.07.2017 tarihh toplantısında gündemin 137. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediye 
M eclisinin 02.06.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 102 ada 
15 parselin içerisinden geçen 7 metrelik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkmdaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Serik Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kökez Mahallesi 102 ada 15 parselin içerisinden geçen 7 metrelik yolun yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 38. MADDESİ
KARAR NO:752

Ö ZÜ : Serik Belediye M eclisinin 06.06.2017 tarih ve 
84 sayılı kararı ile reddedilen, Merkez 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı plan notlarında düzenleme yapılmasına 
iHşkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR,
itirazların Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı
olması gerekçesiyle Belediyesinden geldiği şekliyle 
oylamaya katılanlarm oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 
kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu. Bağımsız 
S kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 140. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediye 
Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 84 sayılı karan ile reddedilen, M erkez 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama im ar planı plan notu değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Serik Belediye M eclisinin 06.06.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile reddedilen. M erkez 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlannda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
Komisyonumuzca incelenmiş, itirazlarm Planh Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olması
gerekçesiyle Belediyesinden geldiği şekliyle itirazın reddinin uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.

BAŞKAN :12 dahil 38 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Efendim? Toplu oylamayı yaptık. Evet, 12 dahil 38

dahil aradaki sıralı maddeler Komisyon Raporları doğrultusunda kabul edilmiştir. 39. Madde...

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu. Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 67 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR NO:753

ÖZÜ: Finike Belediyesi sınırları içerisinde; Eski Mahalle, Kale 
Mahalle ve Yeni Mahalle’de bulunan tescilli yapılar ve koruma alanlarmın
imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğine askı süresi içerisinde kabul edilen itirazlar doğrultusunda 106 
ada 9 parsel ve 103 ada 6 parselin ticaret alanı olarak planlanması ve 
meydanda yetişmiş ağaçların korunarak yeraltı otopark alanı planlanması ve 
plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN; plan değişikliği onama sınırları 
ile plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunun itirazlara ilişkin 
parselleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi kaydıyla, Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya 
katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 16 kabul 
oyu, MHP 3 kabul oyu. Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 65 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip gündemin 
160. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike Belediyesi 
sınırları içerisinde; Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahalle’de bulunan tescilli yapılar ve
koruma alanlarmın imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğine askı süresi içerisinde kabul edilen itirazlar doğrultusunda 106 ada 9 parsel ve 103 
ada 6 parselin ticaret alanı olarak planlanması ve meydanda yetişmiş ağaçların korunarak yeraltı 
otopark alanı planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Baymdırhk Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Finike Belediyesi sınırları içerisinde; Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahalle’de 
bulunan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde kabul edilen itirazlar doğrultusunda 106 
ada 9 parsel ve 103 ada 6 parselin ticaret alanı olarak planlanması ve meydanda yetişmiş ağaçların 
korunarak yeraltı otopark alanı planlanması ve plan notlarmda düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş; plan değişikliği onama 
sınırları ile plan notlan ve plan değişikliği açıklama raporunun itirazlara ilişkin parselleri 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi kaydıyla, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kuruluna iletilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENÎRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Selçuk Bey herhalde siz 39’la ilgili şey
yapıyorsunuz değil mi? Otuzdokuzuncu, Komisyon Raporu uygundur Başkanım.

BAŞKAN :Evet...
Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ ;Uygundur.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Selçuk Bey 4 Te

takılmış anlaşıldığı kadarıyla... Evet, kabul edilmiştir. 40. M adde...

(Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
Üye Cansel TUNCER :Kırk ve 41 uygunsa bari ikisini toplu oylayalım.
Üye Selçuk SENİRLİ :Oyladık zaten. Uygun.
Üye Cansel TUNCER :Uygun mu?
BAŞKAN :Peki... Kırk ve 41. M addelerin...
Üye Bahattin BAYRAKTAR ;Y inede41  kere M aşallah...
BAŞKAN :Birlikte oylanması ve Komisyon Raporları

doğrultusunda kabulünü 41 kere Maşallah diyerek oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar.

GÜNDEMİN 40. MADDESİ 
KARAR NO:754

ÖZÜ: Finike Belediye Meclisinin 04.07.2017 
gün ve 51 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen 
reddedilen, Eski Mahalle, Kale M ahalle ve Yeni 
M ahalle’de bulunan tescilli yapılar ve koruma alanlarının 
imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar 
doğrultusunda 106 ada 9 parsel ve 103 ada 6 parselin 
ticaret alanı olarak planlanması ve meydanda yetişmiş 
ağaçların korunarak yeraltı otopark alanı planlanması ve 
plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİNİN; plan değişikliği onama sınırları ile 
plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunun 
itirazlara ilişkin parselleri kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi kaydıyla Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya 
katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul 
oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip gündemin
159. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike Belediye 
Meclisinin 04.07.2017 gün ve 51 sayıh kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Eski Mahalle, 
Kale Mahalle ve Yeni Mahalle’de bulunan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planlarına 
işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda 106 ada 9 parsel ve 103 ada 6 
parselin ticaret alanı olarak planlanması ve meydanda yetişmiş ağaçların korunarak yeraltı otopark 
alanı planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkmdaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Finike Belediye Meclisinin 04.07.2017 gün ve 51 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen 
reddedilen. Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahalle’de bulunan tescilli yapılar ve koruma 
alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda 106 ada
9 parsel ve 103 ada 6 parselin ticaret alanı olarak planlanması ve meydanda yetişmiş ağaçların 
korunarak yeraltı otopark alanı planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş; plan değişikliği 
onama sınırları ile plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunun itirazlara ilişkin parselleri 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi kaydıyla Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kuruluna iletilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR NO:755

ÖZÜ: Serik Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih 
ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 236 ada 
24,26 ve 36 parsellerin doğusunda bulunan 7 metrelik yolun 
ihdasın kaldırılması için parsel sınırına çekilerek yeniden 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 6 kabul 
oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullamimıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 136. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediye 
Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 236 ada 24, 
26 ve 36 parsellerin doğusunda bulunan 7 metrelik yolun ihdasın kaldırılması için parsel sınırına 
çekilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği hakkmdaki;
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İmar ve Baymdırhk Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

Serik Belediye M eclisinin 02.06.2017 tarih ve 74 sayılı karan ile uygun bulunan, 
M erkez Mahallesi 236 ada 24,26 ve 36 parsellerin doğusunda bulunan 7 metrelik yolun 
ihdasın kaldırılması için parsel sınırına çekilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş. Belediyesinden 
geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Oytun Eylem 
DOĞMUŞ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, M HP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 72 oy kullamlmıştır.)

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar böylelikle gündemimizin
Komisyon Raporları ile ilgili bölümü tamamlanmıştır. Cuma Günü ayın kaçı oluyor 
arkadaşlar.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım gündemin geri kalan
maddelerini Komisyonlara havale edeceğiz.

BAŞKAN :Tabi tabi, edeceğiz tabi.
Üye Cansel TUNCER :Direk gününe geçtiniz de o yüzden...
BAŞKAN ;Evet, bu arada...
Yaziİş.veKar.D.Bş.V.T.BAYRAKTAR :15’i oluyor Sayın Başkanım.
BAŞKAN :15’i... Evet, kırkbirinci, pardon 42 dahil, 204

dahil aradaki sıralı tüm maddelerin toplu bir şekilde oylanması ve ilgili Komisyonlara 
havalesini oylarm ıza arz ediyorum.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. E vet...
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Müsaade ederseniz şu anda, Recep Bey, zaten

korsan yayma geçtiniz. Şu anda gündem dışı korsan yayına geçtiniz.
Üye Cansel TUNCER :Mecbur bırakıyorsunuz.

GÜNDEM İN 42 ilâ 204. MADDELERİ
KARAR NO:

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye M echsinin
11.09.2017 tarihli Meclis toplantısında;

a.Gündemin 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 188 
ve 189. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na 
gönderilmesi oylamaya katılanlarm OYBİRLİĞİ ile kabul 
edildi.
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b.Gündemin 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ve 204. 
maddelerinin İmar ve Baymdırlık Komisyonu’na 
gönderilmesi oylamaya katılanlarm OYBİRLİĞİ ile kabul 
edildi,

c.Gündemin 42. maddesinin Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Kom isyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanlarm 
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

d.Gündemin 59. maddesinin Plan ve Bütçe
Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi 
oylamaya katılanlarm OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

e.Gündemin 188. maddesi mecliste okunarak 
protokoller hakkında meclis b i l g i l e n d i r i l d i . Parti: 37 
kabul oyu, CHP: 11 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, 
Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Gündemin 42. Maddesinde yer alan; "Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığımızca bu yıl 54.'sü gerçekleştirilmesi planlanan 'Uluslararası Antalya Film 
Festivali' etkinliğinde verilecek olan ödüller yazımız ekinde sunulmuştur.

Konunun Meclis Gündemine alınarak, karara bağlanması hususunda gereğini arz 
ederim. " deyimli Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nm 04.08.2017 tarih ve E.1105 
sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 43. Maddesinde yer alan; "İlgi: a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanhğı Altyapı Yatırımları Genel M üdürlüğünün 17/02/2017 tarihli ve E. 14475 sayılı 
yazısı.

b) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/6/2017 tarihli ve 
30546965-000-E. 14048 sayılı yazısı.

c) 04/03/2017 tarihli başvuru.
ç) 24/02/2017 tarihli ve E.121/10803 sayılı yazımız.
,Büyükşehir Belediyemizin vizyon projelerinden birisi olan Antalya Kruvaziyer ve Yat 

Limanı Kompleksi Projesi yüksek gelir düzeyindeki turistlerin ilimizi ziyaret etmesi ve kent 
merkezindeki turizmin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
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Projenin fizibilite raporu (İmar Planma Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, ÇED 
Başvuru Dosyası, Hidrografîk ve Oşinografık Etüt ve Raporu, Modelleme Raporu, Teknik 
Rapor) idaremizce temin edilmiş ve ilgi (a) yazıda belirtildiği üzere bu fizibilite raporu 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca uygun bulunmuştur. Akabinde ilgi (b) yazı 
ekinde iletilen Yüksek Planlama Kurulunun 15/6/2017 tarihli ve 2017/T-4 sayılı Kararıyla 
Projenin 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkmda Kanun kapsamında gerçekleştirilmesi için idaremize yetki verilmiştir.

Projeye ilişkin ilgi (c)’de kayıtlı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve ilgi (ç)’de kayıtlı imar planlan başvurusu Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca değerlendirilmektedir. Anılan Bakanlıklardan gerekli izin ve onaylar ile 
Büyükşehir Belediyesi Meclisince karar alınmasının ardından, 3996 sayılı Kanun ile 
26/4/2011 tarihh ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
(11/6/2011 tarihli ve 27961 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) 3996 Sayılı Bazı 
Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararı uyarınca ihale sürecine 
başlanabilecektir. Fizibilite raporuna göre tahmini yatırım maliyeti 905 milyon TL olan Proje 
için sınırlı sayıda yerli ve yabancı büyük yatırımcının talepte bulunabileceği tahmin 
edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fikrasmın (j) bendine göre 
belediye yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek belediye 
meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.

Bu bağlamda, Antalya Kruvaziyer ve Yat Limanı Kompleksi Projesinin yap-işlet- 
devlet modeli ile yapılması hakkında karar almak üzere yazımızın Büyükşehir Belediyesi 
M echsine havalesini arz ederim. " deyimli Fen İşleri Dairesi B aşkanlığının 23.08.2017 tarih 
ve E. 1804 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 44. Maddesinde yer alan; "İlgi: İbradı Belediye Başkanlığı Mali 
Hizmetler M üdürlüğünün 09/08/2017 tarih ve 30754621-841.01.02-E.918 sayılı yazısı.

İbradı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler M üdürlüğünün 09/08/2017 tarih ve 
30754621-841.01.02-E.918 sayılı ek bütçe talebi ile ilgili yazısı, 07/08/2017 tarih ve 24 Nolu 
Meclis Kararma istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci 
Maddesine göre 2017 mali yılı bütçesine, 1.660.000 TL ek bütçe talebinin tetkik edilerek 
evrakın, Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz 
ederim. " deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanhğı’nm 22.08.2017 tarih ve E.559 sayıh 
teklif yazısı.

Gündemin 45. Maddesinde yer alan; "Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
tarafından hazırlanan ve 1. Hukuk M üşavirliğinin görüşlerine sunulan İsmail Baha Sürelsan 
Konservatuvarı Çalışma Usul ve Esasları Hakkmda Yönetmelik Taslağının karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Mali Hizmetler Dairesi 
B aşkanlığ ının  23.08.2017 tarih ve E.144 sayılı tekUf yazısı.
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Gündemin 46. M addesinde yer alan; "Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
tarafından hazırlanan ve 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşlerine sunulan İsmail Baha Sürelsan 
Konservatuvarı Disiplin Cezalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Mali 
Hizmetler Dairesi B aşkanlığının 23.08.2017 tarih ve E. 141 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 47. M addesinde yer alan; "Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
tarafından hazırlanan ve 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşlerine sunulan İsmail Baha Sürelsan 
Konservatuvarı İcra Heyetleri, Korolar ve Toplulukların Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Mali Hizm etler Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 
tarih ve E. 142 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 48. M addesinde yer alan; "Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
tarafından hazırlanan ve 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşlerine sunulan İsmail Baha Sürelsan 
Konservatuvarı Eğitim ve Sınavlarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve E.143 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 49. M addesinde yer alan; "Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 21/08/2017 
tarih 71918225-755.01-E.1782 sayılı yazıları ile % 45’e tekabül eden ödeneğin 2017 yılı, 
kalan bakiyenin de 2018 yılına sari olarak EDES (Elektronik Denetleme Sistemi) ve ATKOM 
(Antalya Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi Kurulumu) Binaları Yapım işlerinde kullanılmak 
üzere talep edilen 5.900.OOOTL’lik ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 37’nci maddesine göre borçlarmia yolu ile temin edilmesi konusunun 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. " 
deyimh Mali Hizmetler Dairesi B aşkanlığının 22.08.2017 tarih ve E.558 sayılı tekhf yazısı.

Gündemin 50. M addesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve 
Tanıtımı Dairesi B aşkanlığ ın ın  yürütücüsü ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nm proje 
ortağı olduğu Merkezi Finans İhale Birimİ’nin çağrısıyla “Türkiye'de İklim Değişikliği 
Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı" (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 
EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan orijinal başlığı 
“Climate Change Adaptation for the Sea and Coasts o f  Antalya” ve Türkiye başlığı 
“A ntalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” olan Avrupa Birliği 
Projesi’ne ilgili sözleşme gereğince 15 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır.

Söz konusu Projenin uygulanmasına ve projede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni 
temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya aşağıda tatbik imzası bulunan Kent Tarihi ve 
Tanıtımı Dairesi Başkanı V. Zülfü ÇELİK’e yetki verilmesi hususunun incelenerek karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Kent Tarihi 
ve Tanıtımı Dairesi B aşkanlığ ının  22.08.2017 tarih ve E.432 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 51. M addesinde yer alan; "Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 05/09/2017 
tarih 13554785-840-E.1237 sayılı yazıları ile ASAT tarafından 2015-2017 yıllarında yapılıp, 
geçici kabul işlemleri tamamlanan yağmur suyu yatırımlarında kullanılmak üzere
68.000.000TL talep edilen ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 
37’nci maddesine göre borçlanma yolu ile temin edilmesi konusunun Büyükşehir Belediye 
M eclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. " deyimli Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanhğı’nın 05.09.2017 tarih ve E.595 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 52. M addesinde yer alan; "Büyükşehir Belediyemiz Meclisinden
09.03.2017 tarih 250 sayılı Meclis Kararı ile yatırım projelerinin finansmanı için 300.000.000 
TL tahvil ihraç kararı alınmış olup, tahvil ihracından vazgeçilmesi sebebi ile Konyaaltı Sahil 
Projesi ve diğer yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 300.000.000TL nakdin İller 
Bankası A.Ş. ve kam u bankaları iİe özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi 
kullandırılması, ipotek verilmesi ayrıca; kredinin İller Bankası A .Ş.’ den kullanılması halinde 
krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret 
vs. ödemelerin İller Bankası A .Ş.’ ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyemiz 
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın 
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’m 
dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin 
ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi 
gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A .Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı 
şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller 
Bankası A .Ş’ ce Büyükşehir Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü 
sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, 
Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ ye ipotek 
vermeye, Büyükşehir Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A .Ş .’ye 
terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası 
A .Ş’ ye rehin vermeye, İller Bankası A .Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana 
gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,

5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca "... yüzde 
onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma 
için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile 
yapabilir” hükmü gereği krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreterinin yetkilendirilmesi hususunun görüşülmek üzere evrakın 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. " 
deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nm 05.09.2017 tarih ve E.594 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 53. M addesinde yer alan; " Büyükşehir Belediye Meclisimizin 
13/06/2017 tarih 582 sayılı kararıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı 
tarafından otobüs alımı için 63.000.000TL ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2017 
tarih 367 sayılı kararıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından iş 
makinalan alımı için 20.000.000TL İlbank A .Ş.’den borçlanma kararları alınmış olup, İlbank 
A .Ş’den borçlanma gerçekleşmemesi halinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığı tarafından 50 adet 5,5 metre, 50 adet 8,5 metre ve 100 adet otobüs alınması için
63.000.000TL kredi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 30 adet 
Çekici, 30 adet Tabanı Kayarlı Çöp Semitreyleri ve 3 adet Havuz Tipi Hardox 3 Dingilli
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Damper alımı için 20.000.000TL kredinin kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve 
uzun vadeli olarak kredi kullandırılması, ipotek verilmesi; ayrıca 5393 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı 
belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısmın 
salt çoğunluğunun karan ve İçişleri Bakanlığmın onayı ile yapabilir” hükmü gereği krediye 
konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin 
yetkilendirilmesi ve 2017 bütçesine satın alınacak araçlar kalemi (T l)  cetveline eklenmesi, ek 
ödenek temin edilmesi hususunun görüşülmek üzere evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. " deyimli Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve E.598 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 54. M addesinde yer alan; "İlimiz, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu 
Mahallesinde bulunan, 4029 ada 4 parsel numaralı 13.821,00 m2 yüzölçümlü ve arsa vasıflı 
taşınmazın 10.723,70 m2 si Maliye Hâzinesi, 27,00 m2 si Antalya Büyükşehir Belediyesine, 
3.070,30 m2 si Konyaaltı Belediyesi adlarına kayıtlı bulunmakta olup, imar planında Kısmen 
Spor Tesis Alanı, Kısmen Yurt Alanı olarak ayrılan taşınmazdaki 27,00 m2'lik Belediyemiz 
hissesinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl M üdürlüğü’nün 04.08.2017 tarihli ve E.217775 sayılı 
yazıları ile "Spor Tesisi yapılmak üzere" tahsisi istenmiştir.

İmar planında Kısmen Spor Tesis Alanı, Kısmen Yurt Alanı olarak ayrılan söz konusu 
4029 ada 4 parsel numaralı ve 13.821,00 m2 lik yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 
27,00 m 2’lik kısmın, Spor Tesisi yapılmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. 
Maddesi gereğince 25 yıl süreyle bedelsiz olarak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel 
Müdürlüğü) adına tahsis yapılmasının görüşülmek üzere evrakın Büyükşehir Belediye 
M eclisi’ne havalesini, arz ederim." deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın
17.08.2017 tarih ve E.828/38667 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 55. M addesinde yer alan; " İlimiz Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi 
Andız mevkiinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 126 ada 1 parsel numaralı ve 527,69 m2 
yüzölçümlü taşınmaz üzerine, hayırsever Selahattin KARA tarafından, yaptırılan; mescide 
elektrik ve su abonesi alınabilmesi için Gündoğmuş Belediye Başkanhğınm 04.07.2017 tarih 
ve E. 1027 sayılı yazıları ile taşınmazın tahsisinin yapılması talep edilmiştir.

Gündoğmuş İlçesi, Andız mevkinde bulunan ve üzerine mescit yapılan Belediyemize 
ait 126 ada 1 parsel nolıı ve 527,69 m21ik taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 
75.maddesi gereğince 25 yıl süreyle bedelsiz "Mescit olarak kullanılmak üzere" Gündoğmuş 
Belediyesi adına tahsisinin yapılması hususunun görüşmek üzere evrakın Büyükşehir 
Belediyesi Meclisine havalesini; arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığı’nm 17.08.2017 tarih ve E.832 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 56. M addesinde yer alan; " İlimiz Demre İlçesi Zümrütkaya 
Mahallesinde bulunan ve sahil bandında yer alan 66.939,25 m2 yüzölçümlü Devletin Hüküm 
ve Tasarrufu Altındaki taşınmaz üzerinde her biri 6 m2 j^zölçüm lü toplam 24 m2 'lik 4 adet 
büfe yeri 13.04.2016 tarihli ve 18366 sayılı yazımız ile Hazine Taşınm azlannm  İdaresi 
Hakkmdaki Yönetmeliğin 81. maddesi gereğince, 10 yıl süre ile Maliye Bakanlığından 
kiralama talebinde bulunulmuş, söz konusu talebimiz M aliye Bakanhğı'nm 24.07.2017 tarihli 
ve 21804 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.
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Bu kapsamda İlimiz Demre İlçesi Zümrütkaya Mahallesinde bulunan ve sahil 
bandmda yer alan 66.939,25 m2 yüzölçümlü Devletin Hüküm ve Tasarrufu Ahmdaki 
taşmmaz, Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğünün 16.03.2016 tarihli ve 5091 sayılı yazısı ile 
uygun görülen projede belirtilen koordinat ve alanlardaki her biri 6 m2 yüzölçümlü toplam 24 
m2'lik 4 adet büfe yerinin 42.000,00 TL ilk yıl maktu kira bedeli üzerinden Hazine 
Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik eki (Ek-18) protokol (8 inci madde 
uygulanmaksızın) dahilinde 10 (On) yıl süre ile Belediyemizce kiralanması hususunun, 5393 
sayılı Belediye Kanununun 18. M addesinin (e) fıkrası uyarınca görüşülerek karara bağlanması 
hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 
havalesini; Arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 17.08.2017 tarih 
ve E.826 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 57. M addesinde yer alan; " İlimiz Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz’e 
boşalım yapmakta olan Boğaçayı nehrinin toplama mecraları ile birlikte deşarj noktasından 
başlayarak sağ ve sol sahillerinde şehrimiz açısından önlem arz eden ve dünya şehirleri 
arasındaki konumunu da daha üst sıralara çıkarmaya yönelik vizyon projeler arasında yer alan 
Boğaçayı Projesi çalışmaları tamamlanarak imar uygulamasına yönelik çalışmalar da 
sonuçlandırılmıştır.

Mülkiyeti tam ve hisseli olarak Hâzineye ait; Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 
21538 ada 1 parsel numaralı 746.079,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ve Konyaaltı İlçesi 
Liman Mahallesi 21523 ada 4 parsel numaralı 15.605,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı 
ile Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 21523 ada 2 parsel numaralı 14.684,96 m2 yüzölçümlü 
taşmmazm 6.949,96 m2 lik kısmının Bakanlar Kurulunun 3/7/2017 tarih 2017/10551 sayılı 
Kararnamesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı 
karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle 
değerlendirilmesi. Maliye Bakanlığının 22/6/2017 tarihli ve 18672 sayılı yazısı üzerine, 
29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7 inci maddesine göre kararlaştırılmıştır.

İmar planında özel proje alanı olarak ayrılan, mülkiyeti tam ve hisseli olarak Hazine 
adına kayıtlı, Çakırlar Mahallesi 21538 ada 1 parsel, Liman Mahallesi 21523 ada 4 parsel, 
21523 ada 2 parsel numaralı taşınmazlar için Maliye Bakanlığı ile gayrimenkul satış vaadi ve 
arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapmak ve imzalamak 
üzere, ayrıca imar planında rekreasyon alanı olarak ayrılan ve Hazine tarafından 
Belediyemize tahsisi yapılan Liman Mahallesi 21523 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazların 
Belediyemizce bir bütün halinde Boğaçayı Projesinin hayata geçirilebilmesi amacıyla, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için Encümene yetki 
verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini, Arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 24.08.2017 tarih 
ve E.3464 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 58. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Sahili Kıyı Düzenlemesi 
kapsamında ihaleye çıkılan taşınmazlar arasında yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait 
Arapsuyu 12767 ada 10 parsel sayılı taşınmazda kiraya verilen Migros ve Akvaryum dışında 
kalan yerlere hazırlanacak projesine göre düzenlenmesi, yapılması, işletilmesi ve devredilmesi 
işinin 30 yıl süreli (10+10+10 yıl uzatmalı) kiraya verilmesi veya 30 yıla kadar sınırlı ayni 
hak ve kullanma izni tesisi sureti ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre
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ihaleye çıkarılabilmesi için Belediyemiz Encümenine Büyükşehir Belediye M eclisinin
19.07.2016 tarih ve 847 sayıh kararı oy birhği ile yetki verilmiştir.

Ancak Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Arapsuyu M ahallesinde yer alan 12767 ada
10 parsel numaralı ve 254083,53 m2 yüzölçümlü taşınmazda, Belediyemizce 28.04.2017 
tarihinde yapılan imar uygulaması sonucu ada ve parsel numaralarında değişikliğe 
gidildiğinden, uygulama sonucu yeni oluşan, mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu 21540 ada
2 parsel ile 21540 ada 1 parselin ekli krokide işaretli "Akvaryum Alanı" dışında kalan 
bölümünde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 30 yıla kadar 
sınırlı ayni hak tesis edilmesi suretiyle (yapılması, işletilmesi ve devredilmesi işinin), 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihaleye 
çıkarılabilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığı’nın 22.08.2017 tarih ve E.3429 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 59. Maddesinde yer alan; " İlgi: Döşemealtı İlçesi, Ekşili Mahallesi 
M uhtarının 21.08.2017 tarihli dilekçesi.

İlim iz Döşemealtı İlçesi, Ekşili Mahallesi Muhtarının 21.08.2017 tarih ve 2017- 
153717 E. sayılı dilekçesine konu, ekte işaretli yaklaşık 20km. uzunluğundaki Dşm-11 
KKN’lu yolumuzun Dereli - Ekşili arasındaki 2,9km.'lik kısmının sorumluluk alanımızdan 
çıkarılarak yerine Dşm-08 KKN’lu "Dy.ilt. - Selimiye - Karataş - Camili - Ahırtaş" tanımlı 
yolum uzun Karataş-Cam ili arasından başlayarak Ekşili mahallesine bağlanan ilçe 
belediyesine ait 2,6km.’lik yolun. Ekşili ile Aksu ilçe sınırı arasında yer alan Dşm-12 KKN'lu 
"Ekşili köyü ilt. - Aksu ilçe sının" tanımlı 3km. uzunluğundaki yolumuza bağlanmasını ve 
Dşm-12 KKN'lu yolumuzun tanımının " Camili (Dşm-08) mhy. ilt. - Ekşili - Aksu ilçe sınırı" 
olarak değiştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi yol ağına alınması için karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye M eclisi’ne havalesini arz ederim. " deyimli Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı’nın 24.08.2017 tarih ve E .731/39905 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 60. Maddesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.05.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile, İlimiz Alanya İlçesi, Uğrak Mahallesinde 
Belediyemizce proje uygulaması tamamlanan 2 adet 6m2 büfe, 2 adet 25,52 m2 wc, sökülüp 
takılabilir soyunma kabini, duş, gölgelik ve şezlong alanı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun 26. Maddesine göre EKDAG Ekmek Dağıtım San.Tic.A.Ş.’ ye 08.05.2019 
tarihine kadar ilk yıl 85.000,00 TL+ KDV bedelle kiraya verilmesi uygun bulunmuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih 713 sayıh karan ile 
Kumluca İlçesi, Beykonak mahallesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan projede yer alan 2 adet çay bahçesi (kafeterya), 4 adet şezlong alanı, 7 adet büfe ve 
diğer ünitelerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. M addesine göre ilk yıl kira 
bedeli 200.000,00-TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yİ-ÜFE (bir önceki yılın aynı ayma 
göre) oranında arttırılması kaydıyla 10 yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'ye 
kiraya verilmesi uygun bulunmuştu.

Söz konusu meclis kararlarının iptal edilerek, Kumluca İlçesi Beykonak mahallesinde 
ve A lanya Uğrak mahallesinde bulunan söz konusu alanlara halkın talebinin yeterli olmaması, 
bölgedeki turizm faaliyetlerinin kısıtlı olması ve bu alanların cazibesinin arttınim ası için 
Alanya İlçesi, Uğrak Mahallesinde Belediyemizce proje uygulaması tamamlanan 2 adet 6m2 
büfe, 2 adet 25,52 m2 wc, sökülüp takılabilir soyunma kabini, duş, gölgelik ve şezlong alanı
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ve Kumluca İlçesi, Beykonak mahallesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan projede yer alan 2 adet çay bahçesi (kafeterya), 4 adet şezlong alanı, 7 
adet büfe ve diğer ünitelerin Sosyal Tesis olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 
26. M addesine göre EKDAG Ekmek Dağıtım San.Tic.A.Ş.’ ye bedel ve süresinin belirlenerek 
yeniden kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye M eclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi B aşkanlığının 23.08.2017 tarih ve 
F.3455 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 61. M addesinde yer alan; "İlimiz M uratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan Kentsel Sit Alanı ve Çevresi 23.03.2015 tarihli ve 2015/7456 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkmda Kanun kapsamında 
“Yenileme A lanı” ilan edilmiş olup 24.04.2015 tarihli ve 29336 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu alanda yapılacak olan Kentsel Yenileme Projesi 
kapsamında Yenileme Alanı sınırları içerisinde yer alan mülk sahipleri ile sahibi bulundukları 
yapıların yıkılarak yerlerine günün koşullarına uygun olarak yeni bir yapı kompleksi inşası 
hususunda ileride imzalanacak nihai sözleşmeye ilişkin olarak ön protokol imzalanacaktır.

Kentsel Yenileme Projesi kapsamında mülk sahipleri ile yapılacak ekteki ön 
protokolün onaylanması ve ön protokolün imzalanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Birol EKİCİ'ye imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli Kent 
Estetiği Dairesi Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve E.458 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 62. Maddesinde yer alan; "Antalya İli tüm ilçelerinde oluşan, inşaat ve 
yıkıntı atıklarının III. sın ıf düzenli depolama tesisi ve geri kazanımı için Orman Genel 
M üdürlüğünün 03.08.2017 tarih ve 147 sayılı O lur’u ile Antalya İh, Kepez İlçesi, Kızıllı 
Mevkii Asar Serisi 183, 203, 204 numaralı bölm eler içinde bulunan 1.014.574,33 m 2‘lik alan 
366.289,72 TL yıllık bedel karşılığında 20.03.2046 tarihine kadar Katı Atık Bertaraf ve 
Düzenli Depolama Tesisi olarak kullanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine izin 
verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7. M addesinin ( m ) bendinde yer alan “ ... 
gerektiğinde am atör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli 
desteği sağlamak,” hükmü yer almaktadır bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. 
Maddesi hükümleri gereğince;

Söz konusu alanın, ilçelerde oluşacak atıkların bertaraf ve geri kazanımı ile ilgili tüm 
faaliyetlerin yapılabileceği şekilde işletilmesi için bünyesinde amatör spor kulübü barındıran 
Antalyaspor Kulübü Demeği ile Belediyemiz arasında 20.03.2046 tarihine kadar işletmek 
üzere ekli protokol imzalanması için Genel Sekreter Birol EKİCİ’nin yetkili kılınması 
hususunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli 
Çevre Korum a ve Kontrol Dairesi Başkanhğı’nm 24.08.2017 tarih ve E .101 sayılı teklif 
yazısı.

75



ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR B EL ED İY ESİ

M E C L İS  TO PLA N T I TU TA N AĞ I
(11.09.2017)

T.C,

G ündem in 63. M addesinde yer alan ; " İlimiz, Atatürk Parkmm bulunduğu dar kıyı 
özelliğine sahip olduğu, Konyaaltı Beach Parkın bitişiğinde, Antalya falezlerinin üzerinde 
bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Park ve Rekreasyon Alanı" olarak ayrılan 
ve 1. derece sit alanında kalan Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler M ahallesinde bulunan mülkiyeti 
Hâzineye ait 563 ada 3 parsel numaralı ve 25.807,00 m2 yüzölçümlü taşmmazm 1.884,37 
m2'lik kısmı üzerinde yer alan restaurant yerinin (Varyant Restaurant) ve Kışla Mahallesinde 
bulunan 2548 ada 7 ve 9 numaralı taşınmazların 2.178,32 m 2’lik kısmı üzerinde yer alan 
mevcut 2 adet hah saha yerinin Hazine Taşınmazlarmm İdaresi Hakkında Yönetmelik eki 
Kira şartnamesine ve sözleşmesine ilave edilecek 5 adet özel şart dahilinde ve aynı 
yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca alt kiracılık hakkı verilmek suretiyle Atatürk Parkı 
içerisinde daha önceden Hâzineden kiralan alanların sözleşmesinin bitiş tarihi olan 
16.06.2021 tarihine kadar ilk yıl 301.416,00 TL( üç yüz bir bin dört yüz on altı ) tahmini kira 
bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca 
Pazarlık Usulü ile Belediyemizce kiraya verilmesi M aliye Bakanhğı'nm 18.08.2017 tarih ve 
24601 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Maliye Bakanlığınca Belediyemize kiraya verilmesi uygun görülen söz konusu 
Hâzineye ait 563 ada 3 parsel numarah taşınmazın 1.884,37 m 2’lik kısmı ile 2548 ada 7 ve 9 
numaralı parselin 2.178,32 m2'lik kısmının 16.06.2021 tarihine kadar Hazine Taşınmazlarının 
İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca alt kiracılık hakkı verilmek suretiyle 
2886 sayılı Kanun 51/g maddesi kapsamında kiralanması hususunun 5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca görüşülerek karara bağlanması hususunda 
Belediye Encümenine yetki verilmesi için Belediye M eclisine havalesini, Arz ederim. " 
deyimh Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanhğı’nm 24.08.2017 tarih ve E.854 sayılı teklif 
yazısı.

G ündem in  64. M addesinde yer alan ; " Antalya İh, Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 
sınırlan içinde yer alan mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli yaklaşık 9,77 
hektarlık 25505 ada 8 parsel Bakanlar Kurulunun 27.12.2016 tarihli ve 2016/9724 sayılı 
kararı ile 20.01.2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 Sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan 
edilmiştir. Söz konusu alanda yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli alan 
sınırları içerisinde bulunan hak sahipleri ile kullanmakta oldukları yapıların yıkılarak 
yerlerine günün koşullarına uygun olarak yeni bir yapı kompleksi inşası hususunda ileride 
imzalanacak nihai sözleşmeye ilişkin olarak ön protokol imzalanacaktır.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri ile yapılacak ekteki ön protokolün 
onaylanması ve ön protokolün imzalanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Birol EKİCİ' ye imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Kent Estetiği Dairesi 
B aşkanlığının 23.08.2017 tarih ve E.457 sayıh teklif yazısı.
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G ündem in  65. M addesinde yer alan ; " 6360 sayılı kanunla Büyükşehir 
Belediyelerine verilen tarım ve hayvancılığı desteklemek am acıyla her türlü faaliyet ve 
hizmette bulunabilme yetkisi çerçevesinde, ilim iz sınırları içerisindeki Sulama Kooperatifleri 
veya Sulama Birlikleri tarafından işletilen toplu sulama tesislerinde, sulama amacıyla 
kullanılan elektriğin üretilerek karşılanması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediye 
M eclisinin 12.08.2014 tarih ve 399 sayılı kararı doğrultusunda, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Güdümlü Proje kapsamında 
toplam 2.82 MW kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurulacaktır. Bu çerçevede "Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin" 23. maddesinin birinci fıkrası 
doğrultusunda belirtilen özelliklere sahip Sulama Kooperatifleri ile tüketim birleştirmesi 
yapılması ve aynı yönetmeliğin 7. maddesi gereğince yetkili şebeke işletmecisine Bağlantı 
Başvurusu yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesine; bu konuda yapılacak 
sözleşmeleri imzalamaya da Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ' ye 
yetki verilmesi hususunun görüşülüp karar verilmek üzere yazımızın Büyükşehir Belediye 
M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nm
25.08.2017 tarih ve E.780 sayılı tek lif yazısı.

G ündem in 66. M addesinde y er a lan ; " Antalya İli, M erkez 5 İlçe (Aksu, Döşemealtı, 
Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) ve Serik İlçesi kapsamında hazırlanan 10.07.2017 tarih 593 
sayılı Büyükşehir Belediye Meclis K aran ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların 
düzeltilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Belediye 
Meclisine havalesi hususunu arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm
25.08.2017 tarih ve E.650 sayılı tek lif yazısı.

G ündem in  67. M addesinde y e r a lan ; " Antalya İli, M erkez 5 İlçe (Aksu, Döşemealtı, 
Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) ve Serik İlçesi kapsamında hazırlanan 10.07.2017 tarih 594 
sayılı Büyükşehir Belediye M elis Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına 
askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine 
ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin Belediye Meclisine havalesi 
hususunu arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nın 25.08.2017 tarih ve 
E.649 sayılı teklif yazısı.

G ündem in  68. M addesinde yer a lan ; " Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesi sınırları 
içerisinde doğu bölgesi terminal alanı planlanması ve çevresinde düzenleme yapılması 
amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nın 22.08.2017 tarih ve E.2344 sayılı teklif 
yazısı.

G ündem in  69. M addesinde yer a lan ; " Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesi sınırları 
içerisinde doğu bölgesi terminal alanı planlanması ve çevresinde düzenleme yapılması 
am acıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 
itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz 
ederim. " deyimU İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 22.08.2017 tarih ve E.2349 sayılı 
tekili vâzısı.
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Gündemin 70. Maddesinde yer alan; " Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
K urulu’nun 07.08.2017 tarih ve 6526 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya İlçesi, Güney 
Mahallesi sınırları içerisinde 241 ada 17, 31, 33 ve 36 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanması ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
22.08.2017 tarih ve E.2341 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 71. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Türkler, Soğukpınar, Payallar Mahalleleri, Kargı Serisi 123, 124, 125, 170, 171, 173, 174, 175 
ve 178 nolu bölmelerde bulunan 350.000 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın “ Katı Atık 
Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasına 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın
22.08.2017 tarih ve E.2340 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 72. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Türkler, Soğukpmar, Payallar Mahalleleri, Kargı Serisi 123, 124, 125, 170, 171, 173, 174, 175 
ve 178 nolu bölmelerde bulunan 350.000 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın “Katı Atık 
Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” olarak planlanmasına 
ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. *' deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı’mn 22.08.2017 tarih ve E.2338 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 73. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırlan içerisinde, Oba 
M ahallesi’nde yer alan tescilli yapılara ilişkin koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine 
yönelik 1/5000 ölçekli nazını imar planı değişikliklerinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’nm 22.08.2017 tarih ve E.2350 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 74. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırlan içerisinde. 
Hocalar Mahallesi 142 Ada 42 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı 
Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanhğfnın 22.08.2017 tarih ve E.2358 sayıh 
teklif yazısı.

Gündemin 75. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi smırian içerisinde, 902 
Ada I parselin doğu kısmında bulunan yeşil alanın bir kısmının belediye hizmet alanına: 
Maliye Hâzinesi mülkiyetindeki 295 Ada 4 parsel İle 4303 parselin bir kısmının belediye 
hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 21.08.2017 tarih ve E.2330 
sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 76. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 
M ahmutlar Mahallesi 902 Ada 1 parselin doğu kısmında bulunan park alanının bir kısmının 
E=0.40 yapılanma koşuluyla belediye hizmet alanına (ASAT); Maliye Hâzinesi 
mülkiyetindeki 295 Ada 4 parsel ile 4303 parselin bir kısmının da belediye hizmet alanından 
park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 21.08.2017 tarih ve E.2327 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 77. M addesinde yer a la n ;" Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Cikcilİi 
Mahallesi 316 ada 2 parselin Resmi Kurum alanından Eğilim alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazını imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’nm  25.08.2017 tarih ve E.2449 sayılı tekhf yazısı. Gündemin 78.
Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Uğrak Mahallesi 1172 parselin 
“Parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm
05.09.2017 tarih ve E.2463 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 79. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 
Küçükhasbahçe M ahallesi 1831 ada I parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ile 1829 ada 
doğusunda yer alan Park Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliği incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
06.09.2017 tarih ve E.2472 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 80. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 
Küçükhasbahçe Mahallesi 1831 ada 1 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ile 1829 ada 
doğusunda yer alan Park Alanında düzenleme yapılmasına ihşkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim. ” deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’mn
06.09.2017 tarih ve E.2471 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 81. Maddesinde yer alan; " Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 12.07.2017 tarih ve 6482 sayılı kararı ile uygun bulunan; Demre Belediyesi 
sınırları içerisinde, Davazlar Mahallesi 101 ada 498 parselde Enerji Üretim Alanı (GES) 
planlanmasına ve Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm
22.08.2017 tarih ve E.2352 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 82. M addesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi smırları içerisinde yer 
alan, 09.12.2016 tarihli ve 26 sayılı ASAT Genel Kurul Kararı ile güncellenen “ASAT Su 
Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda koruma alanı özelliğini 
kaybetmiş sahalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 22.08.2017 tarih ve E.2343 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 83. M addesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.07.2017 tarih ve 6411 sayılı karan 
ile uygun bulunan, Düzlerçamı M ahallesi’nde (eski Yukankaram an ve Ören Mahalleleri) yer 
alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlan ile koruma alanı smırlarma ilişkin 1/5.000 ölçekli 
koruma amaçlı nazım imar planı revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanlığfnm  23.08.2017 tarih ve E.2381 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 84. Maddesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi M eclisi’nin
01.08.2017 tarih ve 141 sayılı karan ve Antalya Kültür Varlıklarmı Koruma Bölge 
Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6411 sayılı karan ile uygun bulunan, Düzlerçamı Mahallesi I. 
ve III. Derece Arkeolojik Sh Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
Revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.08.2017 tarih ve 
E.2336 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 85. M addesinde yer alan; " Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu'nun 05.06.2017 tarİh ve 6290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı ve Kepez 
Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen Kepezüstü Köprülü Kavşak Projesi 
doğrultusunda planda düzenleme yapılarak, sarnıç koruma alanı sınırı ve karayolu 
kamulaştırma sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım  İmar Planı değişikliğine askı 
süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın
24.08.2017 tarih ve E.2407 sayıh teklif yazısı.

Gündemin 86. Maddesinde yer alan; ” Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi, 
1608 ada 1 nolu parselin bir kısmmm Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Özel Eğitim 
Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 05.09.2017 tarih ve E.2461 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 87. M addesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi, 
791, 800, 801, 804. 805, 806, 818, 1248, 1554, 1911, 2720, 2806, 2807, 2808 parsellerin 
Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park ve Yeşil Alanlar, Rekreasyon Alanı ile 
Genel Otoparklar olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.09.2017 tarih ve E.2460 
sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 88. Maddesinde yer alan; " Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 
Sahilkent Mahallesi 300 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlarm incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2359 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 89. Maddesinde yer alan; " Finike Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 
154 kV (Serbest Bölge-Elmalı) Brş.N. Finike Enerji İletim Hatlı güzergahının imar planlarına 
işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanhgı’nın 22.08.2017 tarih ve E.2356 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 90. Maddesinde yer alan; " Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Kale 
Mahallesi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında “Yat Limanı Alanı, Balıkçı Barınağı, Fuar, 
Panayır ve Festival Alanı ile Park Alanı” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2394 sayıh 
teklif yazısı.

Gündemin 91. Maddesinde yer alan; " Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Kale 
Mahallesi 71 ada 13 parselin ticaret alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
22.08.2017 tarih ve E.2354 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 92. M addesinde yer alan; " Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, 
Akyarı Mahallesi 360 ada 5 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik 
Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ın ın  05.09.2017 tarih ve E.2465 sayıh teklif 
yazısı.

Gündemin 93. M addesinde yer alan; " Kaş Belediyesi sınırları içerisinde. Gömbe 
M ahallesi merkez ulaşım akslarının yeniden düzenlenmesi, 209 ada 2 parsel güneyinin toplu 
işyeri alanı olarak planlanması ve mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanhğfnın
22.08.2017 tarih ve E.2339 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 94. M addesinde yer alan; " Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi smırları 
içerisinde 1. Bölgede mahkeme kararm a istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planmm incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanhğfnın 25.08.2017 tarih ve E.2445 sayılı 
tek lif yazısı.
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Gündemin 95. Maddesinde yer alan; " Kemer Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve
49 sayılı karan ile uygun bulunan, Göynük Mahallesi smırları içerisinde I. Bölgede mahkeme 
karanna istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planmm incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 25.08.2017 tarih ve E.2443 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 96. Maddesinde yer alan; " Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları 
içerisinde 11. Bölgede mahkeme kararma istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nın 25.08.2017 tarih ve E.2439 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 97. Maddesinde yer alan; " Kemer Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve
50 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük Mahallesi sınırlan içerisinde II. Bölgede mahkeme 
karanna istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm 25.08.2017 tarih ve E.2438 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 98. Maddesinde yer alan; " Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırlan 
içerisinde 111. Bölgede mahkeme kararma istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım îmar 
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.08.2017 tarih ve E.2440 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 99. Maddesinde yer alan; " Kemer Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve
51 sayılı karan ile uygun bulunan, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde 111. Bölgede mahkeme 
karanna istinaden hazırlanan l/IOOO ölçekli Uygulama îmar Planmm incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm 25.08.2017 tarih ve E.2441 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 100. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, Duraliler 
Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunlan devam eden alanlann ayrılarak. Batı Çevre Yolu ve 
Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde I. etap imar uygulaması yapılabilmesi 
amacıyla planda ve plan notlarında yeniden düzenlenmeler yapılması ve Akdeniz Sanayi Sitesi 
köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm 24.08.2017 
tarih ve E.2409 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 101. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, Duraliler 
Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunları devam eden alanların ayrılarak. Batı Çevre Yolu ve 
Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde 1. etap imar uygulaması yapılabilmesi 
amacıyla planda ve plan notlarında yeniden düzenlenmeler yapılması ve Akdeniz Sanayi Sitesi 
köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm 24.08.2017 
tarih ve E.2408 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 102. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yenimahalle 9426 ada 12 parselin Mesleki ve Teknik 
Öğretim Alanından, Sağlık Alanı ve Sosyal Tesis Alanına (Büyükşehir Belediyesi)
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının 21.08.2017 tarih ve E.2309 sayıh teklif 
yazısı.

Gündemin 103. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde. 
Belediyemiz m ülkiyetinde bulunan Yenimahalle 9426 ada 12 parselin Belediye Sosyal Tesis 
Alanından, Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal Tesis Alanına (Büyükşehir Belediyesi)
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 21.08.2017 tarih ve E.2311 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 104. M addesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Varsak Bölgesi Altiayak, Menderes, Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerini 
kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde 
yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı 
Revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve 
E.2375 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 105. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye M echsinin 03.07.2017 tarih 
ve 191 sayılı kararı ile görüşülen, Varsak Bölgesi Altiayak, Menderes, Esentepe, Şelale, 
Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. ” deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  23.08.2017 tarih ve E.2378 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 106. M addesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde. Varsak 
tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım  İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  21.08.2017 tarih ve E.2318 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 107. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak 
tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulam a İmar Planı değişikliği askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  21.08.2017 tarih ve E.2316 sayıh teklif yazısı.
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Gündemin 108. Maddesinde yer alan; " Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
K urulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayıh kararı ile uygun bulunan, Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. 
Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm
24.08.2017 tarih ve E.2406 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 109. Maddesinde yer alan; " Antalya Kültür V arhklannı Koruma Bölge 
K urulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayılı kararı ile uygun bulunan. Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. 
Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekh 
Uygulama İmar Planmm incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’mn 24.08.2017 tarih ve 
E.2410 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 110. M addesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Başköy Mahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında uygulamadan kaynaklı 
sorunların giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunun incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 25.08.2017 tarih ve E.2447 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 111. M addesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Başköy Mahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında uygulamadan kaynaklı 
sorunların giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 25.08.20Î7 tarih ve E.2446 sayıh teklif 
yazısı.

Gündemin 112. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Fabrikalar Mahallesi 27718 ada I parselin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekh 
Nazım İmar Planı revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm
25.08.2017 tarih ve E.2444 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 113. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi Hurma Mahallesi 
Değirmenözü mevkiinde orman sınırları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun 
giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanhğfnın  21.08.2017 tarih ve E.2306 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 114. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi Hurma Mahallesi 
sınırları içerisinde 9165 ada 1 parselin Depolama Alanından Sağlık Alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanhğfnın 21.08.2017 tarih ve E.2313 sayılı teklif yazısı.

84



M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Gündemin 115. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi Sarısu-Liman-Hurma 
Mahalleleri sınırları içerisinde mevcut imar planlarında yer alan enerji nakil hatlarının kurum 
görüşleri doğrultusunda kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  21.08.2017 tarih ve E.2303 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 116. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi Çağlarca Mahallesi 
sınırları içerisinde 21287 ada 1 parselin resmi kurum alanından konut alanına, 21304 ada 4. 5 
ve 6 parsellerin ise konut alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ının
21.08.2017 tarih ve E.2305 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 117. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Uncah M ezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm
21.08.2017 tarih ve E.2302 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 118. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Uncah M ezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
21.08.2017 tarih ve E.2304 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 119. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Sarısu Doğal Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 05.09.2017 tarih ve E.2467 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 120. M addesinde yer alan; " Korkuteli Belediyesi sınırlan içerisinde. 
Kiremitli Mahallesi 386 ada 14 ve 15 parsellerin “Konut Alanından” “Konut + Ticaret 
Alanına (TİCK)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının 21.08.2017 tarih ve E.2312 
sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 121. Maddesinde yer alan; " Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi sınırlan 
içerisinde yer alan, Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 08.05.2017 tarih ve 387 sayılı 
kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazını İmar Planı değişikliğinde sehven unutulmuş olan 
216 ada 18 parselin mechs kararına eklenmesinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
B ü}|ik |ehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehirciljk Dairesi 
Başl[aflığı’nın 21^8 .201¿tarih  ve E.2323 sayıh teklif yazısı.
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Gündemin 122. Maddesinde yer alan; " Korkuteli Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Uzunoluk Mahallesi 142 ada 52 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ının  05.09.2017 tarih ve E.2468 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 123. Maddesinde yer alan; " Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
Uzunoluk Mahallesi 142 ada 52 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nın 05.09.2017 tarih ve E.2466 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 124. Maddesinde yer alan; " M anavgat Belediye sınırları içerisinde 
bulunan, Yalçıdibi M ahallesi 372 ve 375 parsellerde halihazır haritada sehven yapılan hatanın 
düzeltilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.08.2017 tarih ve E.2353 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 125. Maddesinde yer alan; " Manavgat Belediye M eclisi’nin 02.08.2017 
tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yalçıdibi Mahallesi 372 ve 375 parsellerde 
halihazır haritada sehven yapılan hatanın düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ının  22.08.2017 tarih ve 
E.2355 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 126. Maddesinde yer alan; " Manavgat Belediye sınırları içerisinde 
bulunan, Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yapı tescil ve koruma alanı 
sınırlarının 24.04.2017 tarihli ve 0121 sayıh Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu kararı ile kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2380 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 127. M addesinde yer alan; " M anavgat Belediye M eclisi’nin 02.08.2017 
tarih ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan. Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yapı 
tescil ve koruma alanı sınırlarının 24.04.2017 tarihli ve 6121 sayılı Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve 
E.2379 sayıh tek lif yazısı.
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Gündemin 128. Maddesinde yer alan; "Manavgat Belediye sınırları içerisinde 
bulunan, Çavuşköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planma askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlarm incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
22.08.2017 tarih ve E.2351 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 129. M addesinde yer alan; " M anavgat Belediye sınırları içerisinde 
bulunan, Pazarcı M ahallesi 1201 ada 4 parselin “Özel Sağlık 'Tesisi Alanı” kullanımından 
“Konut + Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ının  21.08.2017 tarih ve 
E.2317 sayüı teklif yazısı.

Gündemin 130. M addesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Güvenlik Mahallesi 1425 ada 10, 12, 25 ve 26 parsellerin cami alanından sosyal tesis alanı ve 
ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 21.08.2017 tarih ve E.2322 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 131. M addesinde yer alan; " Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
K urııhı’nun 11.07.2017 tarih ve 6438 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa İlçesi, 
Elmalı Mahallesi 4317 ada 24 parselde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
20.03.2014 tarih ve 2550 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırının planlara işlenmesi 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ın ın  23.08.2017 tarih ve E.2360 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 132. M addesinde yer alan; " M uratpaşa Belediyesi M eclisi’nin
03.04.2017 tarih ve 152 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6438 sayılı kararı ile uygun bulunan. Elmah Mahallesi, 4317 
ada 24 parselde yer alan tescilli Valilik Binasının koruma alanı sınırının plana işlenmesi ve 
plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ed erim ." deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2383 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 133. M addesinde yer alan; " Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
K urulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6436 sayılı kararı ile uygun bulunan, M uratpaşa İlçesi, Sinan 
Mahallesi sınırlan içerisinde 4679 ada 1 parselin İlköğretim Tesisleri Alnından Özel Eğitim 
Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2365 sayılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 134. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, Üçgen 
Mahallesi 1012 ada II parselin ‘Ticaret Alanından” “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye MecHsine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğrnm 21.08.2017 tarih ve 
E.2326 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 135. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, Ali 
Çetinkaya Caddesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi'nde tescil harici alanda 
yer alan cami alanının kaldırılması; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
08.08.2017 tarih ve 6600 sayıh kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada, 17 
parselde bulunan tescilli Şeyh Cüca Türbesinin yer aldığı cami alanına batısındaki yaya yolunun 
ilave edilmesi ve koruma alanının planlara işlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım îmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24.08.2017 tarih ve E.2411 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 136. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Ah 
Çetinkaya Caddesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi’nde tescil harici alanda 
yer alan cami alanmm kaldırılması; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
08.08.2017 tarih ve 6600 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada, 17 
parselde bulunan tescilli Şeyh Cüca Türbesinin yer aldığı cami alanına batısındaki yaya yolunun 
ilave edilmesi ve koruma alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24.08.2017 tarih ve 
E.2405 teklif yazısı.

Gündemin 137. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Güzeloba Mahallesi 6732 ada 1 ve 2 parsellerde yer alan I. derece arkeolojik sit alanı ve 
çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 24.08.2017 tarih ve E.2417 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 138. Maddesinde yer alan; " Serik İlçesi Karadayı Mahallesi 1014, 1018,
1200 parseller, 129 ada 584, 583, 582, 1331, 1330, 1329 parsellerin tamamı ve 129 ada 827 
parselin bir kısmına ilişkin Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun 02.08.2017 tarih ve 2017-08/03 
sayılı kararma istinaden Kamu Yaran Karan alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesinin 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli îmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve E.2395 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 139. Maddesinde yer alan; " Serik İlçesi Gedik Mahallesine Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 10.07.2017 tarih ve E.218217 sayılı yazısı ile gönderilen projenin planlara 
işlenmesine ilişkin hazırianan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli îmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 24.08.2017 tarih ve E.2421 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 140. Maddesinde yer alan; " Serik Belediyesi sınırları içerisinde, 
Abdurrahmanlar Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak projesini kapsayan alanın kamulaştırma 
sınırlarmın revize edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’mn 24.08.2017 tarih ve E.2419 sayıh teklif 
yazısı.

Gündemin 141. M addesinde yer alan; " Serik Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih 
ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, Abdurrahmanlar Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak 
projesini kapsayan alanın kamulaştırma sınırlarının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm
24.08.2017 tarih ve E.2418 sayılı tekhf yazısı.

Gündemin 142. M addesinde yer alan; " Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gebiz 
Mahallesi 59 ada 1 parselin konut alanmdan Özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’nın 25.08.2017 tarih ve E.2433 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 143. Maddesinde yer alan; " Serik Belediyesi sınırları içerisinde. 
Demirciler Mahallesi 116 ada 6 parselin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisi alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 05.09.2017 tarih ve E.2464 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 144. M addesinde yer alan; " Aksu Belediye M eclisi’nin 03.07.2017 tarih 
ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, Barbaros, Macun ve Konak Mahalleleri Uygulama İmar 
Planı Revizyonu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notu değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ın ın  21.08.2017 tarih ve E.2332 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 145. M addesinde yer alan; " Aksu Belediye MecHsi’nin 03.07.2017 tarih 
ve 70 sayılı kararı ile uygun bulunan, Macun Mahallesi 159 Ada 1 parseldeki pazar alanında 
yapılanma koşullarının belirlenmesi, plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekh Uygulama 
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhgı’nın 21.08.2017 tarih ve 
E.2329 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 146. Maddesinde yer alan; " Döşemealtı Belediye M eclisi’nin
07.07.2017 tarih ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi, Orman Genel 
M üdürlüğü’nden tahsisli alanın Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’mn 22.Ö8.2017 tarih ve E.2347 sayılı tekh f yazısı.
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Gündemin 147. M addesinde yer alan; " Döşemealtı Belediye M eclisi’nin
07.07.2017 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ahırtaş Mahallesi, 158, 159 parseller 
ve 121 ada 164 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesis Alanı 
(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasma yönelik hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planmm incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
22.08.2017 tarih ve E.2346 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 148. M addesinde yer alan; " Döşemealtı Belediye M eclisi’nin
07.07.2017 tarih ve 125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yahnh Mahallesi, Orhangazi 
Caddesine cepheli im ar adaları üzerinde yer alan 10 m yapı yaklaşma mesafelerinin 
kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanm ak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 22.08.2017 tarih ve E.2342 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 149. M addesinde yer alan; " Döşemealtı Belediye M eclisi’nin
01.08.2017 tarih ve 136 sayılı kararı ile uygun bulunan. Ilıca Mahallesi sınırları içerisinde 380 
Kw Antalya DKKÇS -Seydişehir Enerji İletim Hattı güzergâhının imar planlarına işlenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ın ın  22.08.2017 tarih ve E.2345 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 150. M addesinde yer alan; " Finike Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih 
ve 47 sayılı kararı ile reddedilen, İskele Mahallesi sınırları içerisinde, 486 ada 17, 18 ve 19 
parsellerin tevhit edilmesi ve yapılaşma koşullarının değişmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm
22.08.2017 tarih ve E.2357 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 151. M addesinde yer alan; " Gazipaşa Belediye M echsi’nin 03.07.2017 
tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan, Koni Mahallesi 252 ada 88 parsel sınırları ile ada 
kenarının uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îm ar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İm ar ve Şehircilik Dairesi B aşkanhğfnın  21.08.2017 tarih ve E.2328 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 152. M addesinde yer alan; " Gazipaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2017 
tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan. Pazarcı M ahallesi 815 ve 818 nolıı adalar 
arasından geçen 7m'lik yaya yolunun kaldırılması güney bölümde genel otopark alanı 
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve
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Gündemin 153. Maddesinde yer alan; " Kaş Belediyesi M eclisi’nin 03.07.2017 tarih 
ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kalkan Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve 
Koruma Alanı 1/1000 ölçekli KAUİP ve 1/500 ölçekli Koruma ve Geliştirme Revizyon İmar 
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2382 sayılı 
tek lif yazısı.

Gündemin 154. Maddesinde yer alan; " Kemer Belediye M echsinin 02.08.2017 
tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arslanbucak Mahallesi sınırları içerisinde parapet 
yükseklikleriyle ilgili plan notunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
îm ar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İm ar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  25.08.2017 tarih ve 
E.2442 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 155. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye M echsinin 03.07.2017 
tarih ve 190 sayılı kararı ile reddedilen, Habibler Mahallesi 994, 995, 997, 1392 parseller ve 
çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde 
yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm  21.08.2017 tarih ve 
E.2314 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 156. Maddesinde yer alan; ” Kepez Belediye M eclisinin 03.07.2017 
tarih ve 193 sayılı kararı ile uygun bulunan, M ehmet A kif Ersoy Mahallesi 11037 ada 9 
parselde yer alan İlkokul alanmm yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye 
düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm  21.08.2017 tarih ve E.2301 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 157. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 03.07.2017 
tarih ve 196 sayıh karan ile uygun bulunan, Atatürk Mahallesi 5027 ada 4 ve 5 parsellerin 
tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanlığfnm  21.08.2017 tarih ve E.2307 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 158. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediye M echsinin 03.07.2017 tarih 
ve 194 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27495 ada 10 parselin yapılaşma 
koşullarının yeniden düzenlenmesine ihşkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  23.08.2017 tarih ve E.2371 
sayılı tek lif yazısı.
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Gündemin 159. M addesinde yer alan; *' Kepez Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih 
ve 195 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kütükçü Mahallesi 27452 ada 4, 5, 8 parsellere kütle 
işlenerek tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm
23.08.2017 tarih ve E.2377 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 160. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih 
ve 197 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Şelale Mahallesi 581 ada 18 parsele 
yapılaşamamasmdan kaynaklı kütle işlenmesine ilişkin l/IOOO ölçekli uygulama im ar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve E.2374 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 161. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih 
ve 198 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27440 ada 1 parselin yapılaşma 
koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve E.2370 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 162. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih 
ve 224 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şafak Mahallesi 3387 ada doğusunda bulunan park 
alanındaki trafo alanının güneye taşınması, Yeşilyurt Mahallesi 5052 ada 1 parselde bulunan 
trafo alanının güneyinde bulunan otopark alanının batı köşesine taşınmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
23.08.2017 tarih ve E.2369 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 163. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye M eclisinin 01.08.2017 tarih
ve 225 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gündoğdu Mahallesi 2045, 2046, 2047, 2072, 2073, 
2074 adalar ve çevresinin kent meydanı kentsel tasarım projesi yapılması amacıyla yeniden 
düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2366 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 164. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye M echsinin 01.08.2017 tarih 
ve 227 sayılı karan ile uygun bulunan, Altınova Sinan Mahallesi 28552 ada 6 parsel ve 26331 
ada 4 parsele plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2367 sayıh tekhf 
yazısı.
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Gündemin 165. M addesinde yer a la n ;" Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih 
ve 228 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi 1863 ada 8 parsele ÎBZT (İsteğe 
Bağlı Zemin Ticaret) plan kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 23.08.2017 tarih ve E.2363 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 166. M addesinde yer alan; " Kepez Belediyesi MecHsi’nin 01.08.2017 
tarih ve 229 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.04.2017 
tarih ve 6169 sayılı kararı ile uygun bulunan Fabrikalar Mahallesi, 1240 ve 1241 parseller ve 
çevresine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli îm ar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanhğfnın  22.08.2017 tarih ve E.2337 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 167. M addesinde yer alan; ” Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih 
ve 230 sayılı karan ile uygun bulunan, Kuzeyyaka Mahallesi 5203 ada 10 parselde yer alan 
İlkokul alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanhğfnın 23.08.2017 tarih ve E.2361 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 168. M addesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2017 
tarih ve 231 sayılı kararı ile uygun bulunan. Varsak (Altiayak) Mahallesi 3243, 3244, 3255, 
3256 ve 3257 numaralı adaların yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli îm ar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanhğfnın 23.08.2017 tarih ve E.2362 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 169. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediye M eclisi’nin 06.07.2017 
tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun bulunan Liman Mahallesi 8904 ada 13 parselin imar planı 
ile parsel sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
îm ar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanhğfnın  21.08.2017 tarih ve 
E.2308 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 170. M addesinde yer alan; " Konyaaltı Belediye M eclisi’nin 06.07.2017 
tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan Arapsuyu Mahallesi 4044 ada 1 parselde mevcut 
imar planında isteğe bağlı zemin ticaret ve zorunlu ticaret kullanımı bulunmasından dolayı 
oluşan mağduriyet giderilerek; parsele isteğe bağlı zemin ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanhğfnın 21.08.2017 tarih ve E.2310 sayılı teklif yazısı.

93



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(11.09.2017)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Gündemin 171. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu M ahallesi 21540 ada 1 ve 2 nolu parsellere plan 
notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ed erim ." deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 25.08.2017 tarih ve E.2448 sayılı tekhf yazısı.

Gündemin 172. Maddesinde yer alan; " Korkuteli Belediye MecHsi’nin 03.08.2017 
tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yazır Mahallesi 319 ada 2 ve 6 parsellerin Konut 
Alanı, Park Alanı, Otopark, Trafo Alanı ve yol olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
24.08.2017 tarih ve E.2404 sayılı teklif yazısı. .

Gündemin 173. Maddesinde yer alan; " M anavgat Belediye M eclisi’nin 02.08.2017 
tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunan Sanayi Mahallesi 1148 ada 10 parsel ve çevresine 
ihşkin Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2016/580 E. 2017/266 K. Sayılı karan doğrultusunda 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanlığının 21.08.2017 tarih ve E.2324 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 174. Maddesinde yer alan; " M uratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2017 
tarih ve 255 sayılı kararı ile reddedilen, Tahılpazarı Mahallesi 8507 ada 1,4 ve 5 parsellerdeki 
arkat kullanımının kaldırılması, 3 ve 4 parsellerin koruma alan smın dışına çıkarılması ve 
plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 21.08.2017 tarih ve E.2319 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 175. Maddesinde yer alan; " M uratpaşa Belediye M echsi’nin 03.07.2017 
tarih ve 256 sayılı karan ile uygun bulunan G üzeloba Mahallesi 6225 ada 6 parselin otel 
alanından akaryakıt ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
21.08.2017 tarih ve E.2325 sayıh tekhf yazısı.

Gündemin 176. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2017 
tarih ve 257 sayılı kararı ile uygun bulunan, cami kullanımındaki Demircikara Mahallesi 
13173 ada 3 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ve plan notları eklenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İm ar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimh İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 21.08.2017 tarih ve E.2320 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 177. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2017 
tarih ve 258 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 8463 ada 14 parselin 
"Konut Alanından" "Akaryakıt ve Servis İstasyonuna" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’nm 21.08.2017 tarih ve E .2315 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 178. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2017 
tarih ve 259 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 5963 ada 13 parselin 
yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi, kütle nizamı önerilmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 21.08.2017 tarih ve E.2321 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 179. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi M eclisi’nin
03.04.2017 tarih ve 151 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
K urulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6434 sayılı kararı ile uygun bulunan, Meydankavağı 
Mahallesi, 12539 ada 2 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli bahçe kapısının koruma alanı sınırının plana işlenmesi ve plan notu eklenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2384 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 180. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.08.2017 
tarih ve 296 sayılı kararı ile uygun bulunan. Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesinde 
yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimh İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve 
E.2373 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 181. M addesinde yer alan; "Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gebizli 
Mahallesi 12076 ada 1 parselin trafo alanmdan E-0,80 Yençok=4 kat yapılaşma koşullu 
ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin M uratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 297 sayılı kararı ile 
değiştirilerek uygun bulunması doğrultusunda M uratpaşa Belediyesince parselin tekrar trafo 
alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekh Uygulama İmar Planının 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2017 tarih ve E.2376 sayılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 182. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.08.2017 
tarih ve 298 sayılı kararı ile uygun bulunan Gebizli Mahallesi 12050 ada 1 parselin yapılaşma 
koşullarmm yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama îm ar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm
23.08.2017 tarih ve E.2372 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 183. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.08.2017 
tarih ve 299 sayılı kararı ile uygun bulunan Gebizli Mahallesi 8572 ada 1 parselin çay bahçesi 
alanından rekreasyon alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan I/IOOO ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve E.2364 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 184. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2017 
tarih ve 300 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
K urulu’nun 09.06.2015 tarih ve 3818 sayılı kararı ile Antalya 1. İdare M ahkemesinin Esas 
no:200381437 Karar no:2004/1362 sayıh kararına istinaden III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanında kalan Ermenek Mahallesi 10544 ada 7 parsele yapılaşma koşulu kararı getirilmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama îm ar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.08.2017 tarih ve E.2348 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 185. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 03.08.2017 
tarih ve 301 sayılı karan ile uygun bulunan. Kışla Mahallesi 27902 ada 8 konut alanından 
resmi kurum alanına (İl Kültür Turizm M üdürlüğü) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanhğı’nm 23.08.2017 tarih ve E.2368 sayıh tek lif yazısı.

Gündemin 186. M addesinde yer alan; "Serik Belediye M echsinin 04.01.2017 tarih 
ve 20 sayılı karan ile uygun bulunan. M erkez Mahallesi 301 ada 11 parselde trafo alanı 
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M echsine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanhğı’nm 24.08.2017 tarih ve E.2416 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 187. M addesinde yer alan; "Serik Belediye M echsinin 04.01.2017 tarih 
ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan. Yeni M ahalle zilliyetlik 516 parselde trafo alanı 
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekh Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ının  25.08.2017 tarih ve E.2434 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 188. Maddesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı 
Belediyesi arasmda; 665. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinlikleri kapsamında 
yapılacak olan organizasyonun iki belediyenin birlikte yürütülmesi ile ilgili protokol Antalya 
Büyükşehir Belediyesi meclisinin 12.08.2014 tarih ve 399 sayılı meclis kararına istinaden 
imzalanmış olup Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre meclis gündemine 
alınıp Büyükşehir Belediye Mechsinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim. ” deyimli Protokol 
Şube Müdürlüğü’nün 08.09.2017 tarih ve E.495 sayılı bilgilendirme yazısı.

Gündemin 189. Maddesinde yer alan; "İlgi: a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 24.02.2017 tarih ve 755.02.01/15658 sayılı 
yazısı.

b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.05.2017 tarih ve 23822202-220.02-E. 10206 
sayılı yazısı ve eki.

c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.05.2017 tarih ve 66240919-252.99-E. 10230 
sayılı yazısı ve eki.

d) Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.05.2017 tarih 
79545921/07.16.316-2297 sayılı yazısı.

e) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve 58891979-755.02.01/36643 sayılı yazısı. Antalya’nın
bugünkü ve gelecekteki Ulaşım sorunlarına kalıcı ve çağdaş çözümler oluşturulması, Kuzeyde yer 
alan Varsak bölgesinin şehir merkezine ve batıda yer alan Otogar, Üniversite Hastanesi, 
Üniversite yerleşkesi. Adliye, Eğitim Araştırma Hastanesi gibi önemli bölgelere yolcu erişiminin 
sağlanması, 3. Aşama Raylı Sistem Hattı projeleri kapsamında mevcut Nostaljik Hattın çift hatta 
çıkarılarak yolcu kapasitesinin arttırılması ve Varsak- Zerdalilik arası kesintisiz yolculuk 
sağlanması planlanan tüm hatların mevcut 1. Aşama Raylı Sistem Hattı ile kısa bir süre önce 
işletmeye açılan, 2. Aşama Meydan - Havalimanı - Expo 2016 Hattı’nı da içeren entegre bir raylı 
sistem ağının oluşturulması, sistemlerin birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlanması 
amacıyla hazırlanan 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Kesin Projeleri Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberieşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 
ilgi (a) yazısında, Antalya Ulaşım Ana Planı önerilerinde yer alan 2020 yılına kadar Varsak- 
Zerdalilik arasındaki tramvay hattı yapılabiliriiği uygun bulmuştur. Antalya Kültür Variıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tarafından projeler incelenmiş ilgi 
(b), ilgi (c) ve ilgi (d) yazıları ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” 
belgeleri tamamlanmıştır.

Fizibilitesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberieşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısı ile onaylanan "3. Aşama Raylı Sistem Hattı Yapımı ve 3. Aşama 
Tramvay Araç Alımı ve İşletmeye Alma İşi" için bu aşamada şimdilik ihtiyaç duyulan
140.000.000 Avro (yüz kırk milyon Euro) finansmanın Uluslararası Finans Kurumu olan IFC 
(International Finance Corporation)’den kredi temin ederek sağlanması ve kredi işlemleri için her 
türiü iş ve işlemleri yapmaya Genel Sekreter Birol EKİCİ’nin yetkili kılınması konularının 
görüşülerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. ” deyimli 
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2017 tarih ve E.428 sayılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 190. Maddesinde yer alan; "Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığı, Antalya II. Aşama (M eydan-Havaalanı-Expo 2016) Raylı Sistem Hattı İnşaatı ile 
Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında 
234.627.311TL ek ödeneğin temin edilmesi Raylı Sistemler Şube M üdürlüğünün 08/09/2017 
tarih 84212915-251.02.02-E.427 sayılı yazıları ile talep edilmektedir.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya II. Aşama 
(Meydan-Havaalanı-Expo 2016) Raylı Sistem Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin 
Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında kullanılmak üzere talep edilen ek 
ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre 
borçlanma yolu ile temin edilmesi konusunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11 
inci Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve 
tensiplerinize arz ederim.” deyimh Mali Hizm etler Dairesi B aşkanlığının 11.09.2017 tarih ve 
E.608 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 191. Maddesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediye M echsinin
14.07.2017 tarih 676 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 27.07.2017- 27.08.2017 tarihleri 
arasında askıya çıkartılmış olan M uratpaşa İlçesi, Yüksekalan M ahallesi sınırları içerisinde 
5246, 5247 ve 5248 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. ” deyimli Kent Estetiği Dairesi Başkanhğı’nm 08.09.2017 tarih ve 
E.464 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 192. Maddesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediye M eclisinin
14.07.2017 tarih 677 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 27.07.2017- 27.08.2017 tarihleri 
arasında askıya çıkartılmış olan M uratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırlan içerisinde 
5246, 5247 ve 5248 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye M eclisine 
havalesini arz ederim. ” deyimli Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nm 08.09.2017 tarih ve 
E.465 sayılı tekh f yazısı.

Gündemin 193. Maddesinde yer alan; "Antalya İh, Aksu İlçesi, Hacıaliler Mahallesi 
13484 ada 9 nolu parselde 22000 m2 büyüklüğündeki orman alanının, eğitim alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekh Nazım İmar Planı Değişikliği Belediyeniz tarafından
14.07.2017 tarih ve 687 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İm ar Planı Değişikliği Belediyemiz tarafından
05.09.2017 tarih ve 96 sayılı M eclis karan ile onaylanmış olup, onaylanan 1/1000 ölçekh 
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin M eclis gündemine alınması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ”  deyimli Meclis Üyesi İbrahim KÖSEOGLU, 
M eclis Üyesi Yaşar SÖZEN, Meclis Üyesi Ercan AK imzalı önerge.
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Gündemin 194. Maddesinde yer alan; "Elmalı İlçesi Gündoğan Mahallesi 310 ada 11 
parsel nolu taşınmazın 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin gündeme alınmasını saygı ile arz 
ederim, ’’deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKÎN, imzalı önerge.

Gündemin 195. Maddesinde yer alan; "Elmah İlçesi Gündoğan Mahallesi 310 ada 11 
parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin gündeme alınmasını saygı ile arz 
ederim, ’’deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKÎN, imzalı önerge.

Gündemin 196. Maddesinde yer alan; "Antalya Kaş Belediyesi Gömbe/Karşıyaka 
sınırları içerisinde bulunan 271 ada 2 parsel, 253 ada 1 parsel ve 266 ada 4 parselin yeniden 
planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin meclis 
gündemine alınarak görüşülmesini arz ederim. ”  deyimli Meclis Üyesi Halil KOCAER, Meclis 
Üyesi Ramazan ÇALIK, Meclis Üyesi Musa YÜCEL, Meclis Üyesi Adil ÇELİK, Meclis Üyesi 
Erol DEMİRHAN, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ imzalı önerge.

Gündemin 197. Maddesinde yer alan; "Antalya Kaş Belediyesi Gömbe/Karşıyaka 
sınırları içerisinde bulunan 271 ada 2 parsel, 253 ada 1 parsel ve 266 ada 4 parselin yeniden 
planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin meclis 
gündemine alınarak görüşülmesini arz ederim. ”  deyimli Meclis Üyesi Halil KOCAER, Meclis 
Üyesi Ramazan ÇALIK, Meclis Üyesi Musa YÜCEL, Meclis Üyesi Adil ÇELİK, Meclis Üyesi 
Erol DEMİRHAN, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ imzalı önerge.

Gündemin 198. Maddesinde yer alan; "Belediyemizce hazırlatılan,; Yeni Mahalle 19 K 
imar paftasından bulunan Mülkiyeti belediyemize ait 578 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan 
alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülerek, karara bağlanması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim. 11.09.2017 ”  
deyimh Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis Üyesi Kaan Osman SARİOGLU imzalı önerge.

Gündemin 199. Maddesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi 
Aşağıpazar Mahallesi, 827 ada 1, 2 ve 9 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği teklifinin meclis gündemine alınması hususunu saygılarımızla arz ederiz. ” 
deyimli Meclis Üyesi Sadullah BAYAR, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN imzalı önerge.

Gündemin 200. Maddesinde yer a lan;" Alanya İlçesi Avsallar Mahallesi l/IOOO Ölçekli 
İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 08.05.2017 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Meclisinin 374 sayılı kararı ile onaylanmış ve 20.06.2017 ve 20.07.2017 tarihleri arasında Alanya 
Belediyesinde askıda ilan edilmiştir.

20.06.2017 ve 20.07.2017 tarihleri arasında yapılan itirazlara Alanya Belediyesi 
Meclisinin 05.09.207 tarihh oturumunda 176-177-178 ve 179 sayılı kararlan ile karar verilmiş ve 
Antalya Büyükşehir Belediyesine 08.09.2017 tarih ile itirazlara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği dosyalan teslim edilmiştir.

Alanya İlçesi Avsallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar 
Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlara göre düzenlenmiş 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişiklerinin meclis gündemine alınmasını arz ederim. ”  deyimli Meclis Üyesi Adem 
Murat YÜCEL, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzalı önerge.
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Gündemin 201. Maddesinde yer alan; "Belediyemizce hazırlatılan; İlçemiz Sahilkent 
Mahallesi 24A19D1C, 24A19D2D, 24A19D3A, 24AI9D3B, 24A19D4A, 24A19D4B, 
24A19D4D imar paftalarında bulunan mülkiyeti belediyemize ait 1826 ve 1829 nolu parsellerde 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek, 
karara bağlanması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim.11.09.2017 ”  deyimli Meclis 
Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis Üyesi Kaan Osman SARİOGLU imzalı önerge.

Gündemin 202. Maddesinde yer alan; "Belediyemizce hazırlatılan; İskele Mahallesi 
19K-2A, imar paftasındaki çekme mesafelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda; 
Gereğini bilgilerinize arz ederim.11.09.2017 ”  deyimli Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis 
Üyesi Kaan Osman SARİOGLU imzalı önerge.

Gündemin 203. Maddesinde yer alan; "Belediyemizce hazırlatılan, Yeni Mahalle 19K- 
2A, 19K-2B, 19K-2C imar paftalarındaki konut alanlarının, konutaltı dcaret alanına (TÎCK) 
dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda; 
Gereğini bilgilerinize arz ederim.1 L09.2017 ”  deyimli Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis 
Üyesi Kaan Osman SARİOGLU imzalı önerge.

Gündemin 204. Maddesinde yer alan; "Antalya-Manavgat-Çavuşköy Mahallesi sınırlan 
içerisinde İlave +Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama îmar Plam"na askı süresinde yapılan 
itirazlar, 06.09.2017 tarihli Manavgat Belediyesi Olağan Meclisi Toplantısı'nda görüşülerek 
karara bağlanmıştır. "Çavuşköy Mahallesi İlave +Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı"na askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun gündeme alınması 
hususunu Meclisin takdirine arz ederiz. 11.09.2017 ”  deyimli Meclis Üyesi Erşan ÖZDEN, Meclis 
Üyesi Ali ÇOSKUN imzalı önerge.

BAŞKAN
tüm maddeler Komisyonlara havale edilmiştir.

:Evet, arkadaşlar... 42 dahil 204 dahil aradaki sıralı

(AK Parti: 37 kabul oyu, CHP: 11 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu 
ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Böylelikle gündemimizi tamamlamış oluyoruz.
Meclisimizin hızlı çalışma performansının takdire layık olduğunu ifade etmek isterim. Yavaş 
çalışsa tabi bu takdir duygularına biraz daha haklı olarak düşünebiliriz. O yüzden gerçekten 
Antalya’nın hızına, gehşimine, ayak uyduran bir hızda Meclis çalışması takdire şayandır. 
Teşekkür ediyorum. 15’i... Cuma günü saat 14.30’da toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. 
Almış olduğumuz kararlann hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

IREL
Büyükşehir Belediye Başkanı Divan

M ul^,^m et URAL 
Divan Kâtibi
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