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¡M enderes TÜREL
:Halil ÖZTÜRK
:M uham m et URAL

Yazı İşl.ve K ar.D ai.Bşk.R.SAM i
:Saym Başkanım, Sayın M eclis Üyelerim Antalya
Büyükşehir Belediyesinin 14 Tem m uz 2017 tarihli olağan meclis toplantısına katıhm ı tespit
edebilm ek için parmak iziyle oturum açılm ası hususunu arz ederim.
G Ü N D E M İN 1. M ADDESİ
(Y O K LA M A VE AÇILIŞ)
B üyükşehir Belediyesi B aşkanı M enderes TÜREL, A K Parti M eclis Üyeleri;
Ram azan ÇALIK, Hüsamettin ÇETÎNK A YA , Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK,
Süleyman TO PÇU, M ustafa İsmet U YSA L, M ehm et ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, M esut
K OCA G ÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsm ail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim
BA ŞKA PTA N, M ustafa Erkan ER SO Y , A bdurrahm an YILM AZ, Enver APUTKAN,
R am azan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Y usuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU,
Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Y aşar SÖZEN, M usa YÜCEL, Erol DEM İRHAN, Fırat
D EM İRCİ, Haşan Ali IRBAN, İsmail TO SU N , M uhamm et U RAL, Ahm et BÜYÜKAKÇA,
Halit ÇİLENG İR, Orhan AVCI, M ehm et U Y A R, M ustafa EROGLU, Rasim ELÇİ, Ercan
M ERTH A TU N , H üseyin ÖZBEK, Halil KARA TA Ş, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleym an
A CAR, Ruhi BEŞİK TA Ş'ın CHP M eclis Üyeleri; Ü m it UYSAL, M ustafa Reşat OKTAY,
Recep TO K GÖ Z, Songül BAŞKAYA, Erkan D EM İRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Edip
Kemal BA HA D IR, Faik ÇITAK, Halil A R IKA N , A rzu YILDIRIM , Sami ALTUN, İsmet
TOK, Erdal Ram azan ALTACA, Y usuf K UM BU L, M ehm et H A CIA RİFO Ğ LU ’nun M H P
M eclis Üyeleri; Ali Baki SARICA, M ehm et BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ,
M ehm et Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Em in ÇA ĞLAR, Ertürk Y A ZA R ’ın Bağım sız M eclis
Üyeleri; H aşan N usret BAYSAL ve Erol Ö ZK A R A B EK İR ’in toplantıya katıldıkları
anlaşıldığından B üyükşehir Belediye M eclisi oturum u açıldı.
(Ak P arti 44, CHP 16, M H P 7 Bağım sız 2 meclis üyesi olm ak üzere toplam 69 üye)
(M eclis Başkanı Bağım sız M eclis Üyesi E rol ÖZKARABEKİR'in salonda olması nedeniyle
yoklam aya dahil olmasını istedi.)
BA ŞKA N
:DeğerIi belediye başkanlarımız, çok kıymetli
meclis üyelerim iz, temmuz ayı olağan m eclis toplantım ızın ikinci oturum unu açıyorum.
Toplantı yeterli çoğunluğum uz vardır. Toplantım ızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
ediyorum. K atılm ayan arkadaşlarım ızın m azeretleri hususunda isimlerini okutuyorum . Ruhiye
Hanım , m azeretli arkadaşlar.
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Yazı İşi.ve K ar.D ai.Bşk.R.SAM İ
:Sayın Başkanım, m azeretleri olanlar var. A rz
ederim. Sayın Ali Rıza ZORLU, Sayın M uhittin BÖCEK, Sayın Turgay GENÇ, Sayın Zafer
YÖRÜK, Sayın N urdan Aslı BA YA R ULUKAPI, Sayın M ustafa GÜL, Sayın Cansel
TUNCER, Sayın Oytun Eylem DOĞ M UŞ, Sayın Haşan G ÖK ÇE, Sayın İrfan YILM AZ,
Sayın M ehm et SALUR, Sayın Önder ÖNEN, Sayın Ahmet CAN, Sayın Şükrü SÖZEN, Sayın
Serkan K Ü ÇÜ K KU RU , Sayın Seyfı A RIKAN, Sayın Halit AKAR. A rz ederim.
BA ŞKA N
:Teşekkür ediyorum . Arkadaşlarım ızın mazeretli
kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Sizin, Erol Ö ZK A RA BEK İR ’in, Erol B ey’in
sistemi açılm am ış arkadaşlar. Yardımcı olun. Yalnız sizin Erol B ey zannediyorum bağım sız
üye olm a ile ilgili bilgisayarda bir düzeltm e söz konusu. Bugün için yapılamıyor. Bir
dahaki... yok, biz tutanaklarda biz sizi bağım sız üye diye tutanaklara geçireceğiz.
(M eclis salonundaki m ikrofonsuz konuşm alar çözümlenememiştir.)
BA ŞKA N
:Ama
oylam ada
C H P ’li
üye
olarak
gözükebilirsiniz. Ona arkadaşlara uyardım ben. (Meclis salonundaki m ikrofonsuz konuşm alar
çözümlenememiştir.)
BA ŞKA N
:Tamam. Bağım sız üye olarak tutanaklarda
isminiz geçecek, m erak etmeyin. Oradan peki siz, oradan işaret buyur. Ha burada oturacak. O
zaman Erol Bey orada oturm ak istemiyor. Onun oyunu işari olarak alırız. İşari olarak alırız.
Peki, evet. Evet değerli arkadaşlar, arkadaşlarım ızın mazeretli kabulü oybirliğiyle kabul
edilm iştir m azeretleri.
A K Parti M eclîs Üyeleri; Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, CH P M eclis Üyeleri;
Şükrü SÖZEN, M uhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, M ustafa GÜL,
Oytun Eylem DOĞ M UŞ, Cansel TUNCER, Seyfı ARIKAN, Zafer YÖRÜK, N urdan Aslı
Bayar ULU KA PI, A hm et CAN, M H P M eclis Üyeleri; H aşan GÖKÇE, İrfan YILM AZ,
Bağım sız M eclis Üyeleri Önder ÖNEN, ve M ehm et SALUR'un mazeretli sayılması yönünde
verdiği dilekçelerin kabulüne oylam aya katılanlarm oybirliği ile karar verildi.
(Ak Parti 37, kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu
ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
Yazı İşl.ve K ar.D ai.Bşk.R.SAM İ
:Il.m ad d ey e göre gündem lerim iz var Sayın
Başkanım. A rz ederim.
BA ŞKA N
:Buyurun.
Yazı İşl.ve K ar.D ai.Bşk.R.SAM İ
:BAŞKANLIK
M AKAM INA;
“ Kırsal
Hizm etler Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Dairesi Başkanlığı, D estek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı, Çevre Korum a ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları tarafm dan toplam 40.750.000 TL
ek ödenek tem in edilm esi talep edilmektedir.
Kırsal H izm etler Dairesi Başkanlığı, İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Basın
Yayın ve H alkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizm etleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarının
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-Y e d e k P a rç a T e m in i için

5 .0 00 .0 0 0 TL,

-B ilg is a y a r Y a z ılım A lım la n için

2.0 0 0 .0 0 0 T L,

-ila n G id e rle ri için

1.000.000 T L,

-M a l, M a lze m e , T ü k e tim H a rca m a la rı için

10.000.000 T L,

-K o n y a a ltı S a h il P ro je s i için

2 0 .00 0 .0 00 T L,

-A n ta ly a K ru v a z iy e rv e Y a t L im a n ı K o m p le k si P ro je si için

75 0 .0 00 TL,
2 .0 00 .0 0 0 T L ,’

-T a şe ro n K ıd e m T a zm in a tla rı için

Olm ak üzere toplam 40.750.000TL ek ödeneğin M ahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe
Yönetmeliği 37.maddesi kapsam m da borçlanma yolu ile tem in edilebilmesi hususunun
görüşülmek üzere evrakm Belediye Meclisi Ç ahşm a Y önetm eliğinin 11 inci Maddesi
uyannca B üyükşehir Belediye M eclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz
ederim. ” deyim li M ah H izm etler Dairesi B aşkanhğı’nm 12.02.2017 tarih ve E.449 sayılı
teklif yazısı. A rz ederim.
B A Ş K A N L IK M A K A M IN A ; “İlgi: a) Toplu Taşım a Araçları Çalışma Usul ve
Esasları H akkında Yönetmelik.
b) U m um Servis A raçları Çalışm a Usul ve Esaslan H akkında Yönetmelik.
Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 sayılı görüş yazısında; “5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunun U laşım Hizmetleri Başlıklı 9. M addesi gereğince Ulaşım
K oordinasyon M erkezi (U KO M E), Ulaşım hizm etlerini ve koordinasyonunu yerine
getirm ekle m ükellef birimdir. A ntalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşıma Araçları
Ç ahşm a Usul ve Esaslarına D air Yönetmeliğini düzenlem e yetkisi Büyükşehir Belediye
M eclisine değil, U K O M E ’ye aittir ve yönetmelik hüküm lerinin UKOM E kararı şeklinde
hayata geçirilm esi gerekm ektedir” denilmektedir.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı M ahalli İdareler Genel M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihli
23130 sayılı görüş yazısında; “Y alnızca UKOM E tarafından; ulaşım, toplu taşım a ve trafik
M evzuatının Büyükşehir B elediyesine verdiği yetki doğrultusunda Büyükşehir Sınırları
içerisinde bu hizm etlere yönelik yönetmelik veya benzeri düzenleyici idari işlemler
yapılabileceği, B üyükşehir Belediyesinin ise, ulaşım ve toplu taşım a hizm et ve faaliyetlerinin
am aca uygun, etkili ve yürütülm esini sağlamak üzere B üyükşehir Belediyeleri Koordinasyon
M erkezleri Yönetm eliğinde yer alm ayan hususlarda B üyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile
düzenlem e yapılabileceği değerlendirilm ektedir” denilmektedir.
Bu kapsam da B üyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile yürürlüğe konulan Toplu
Taşıma Araçları Ç alışm a Usul ve Esasları Hakkında Y önetm elik ile Umum Servis Araçları
Çahşm a Usul ve E saslan Hakkında Yönetm elik için yürürlükten kaldırm a işlemi
başlatılmıştır. Bu konudaki düzenlem e ihtiyacı da U KO M E Genel Kurulunun 12.07.2017
tarihli 2017/07-474 ve 2017/07-475 sayıh kararları ile yürürlüğe giren ilgi (a) ve ilgi (b)
yönetm eliklerle karşılanm ıştır. Fakat yürürlükten kaldırılan yönetm eliklerle yer alan bazı
ibareler üst hukuk norm larıyla uyum sağlanabilmesi m aksadıyla değiştirildiği için Büyükşehir
Belediye M eclisince kabul edilen gelir tarifesinde de değişiklik yapılması gerekmektedir.
Geiir Tarifesindeki değişiklik sonucu ikame edilen hizm etlere istinaden alınan ücretlerin aynı
kalm ası ancak bazı ibarelerin değiştirilm esi planlanmaktadır.
Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016 tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan
2017 yılı G elir Tarifesinin U laşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka
İşlemleri-Şube M üdürlüğü kısmı aşağıda gösterildiği şekilde belirlenm iştir:

\
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H a lk O to b ü sü ve M in ib ü s H a t D e v ir Ü cre ti

8.000,00

O to büs, M in ib ü s H a t D e v ir Ü cre ti

8 .000,00

V e ra s e t yolu ile intikal e d e n d e v irle rd e
(H a k sa h ip le rin in ta m a m ı)

V e V e fa t H a lin d e V a ris le rin T a m a m ın d a n H a t D e vir
Ü cre ti A lın m a z.

A ra ç U y g u n lu k B e lg e s i (H alk O to b ü s ü -M in ib ü s -A B P la ka
S e ris i)
C P la k a lı A ra çla rın D e v ir Ü creti

2 .7 5 0 ,0 0

NOT: Aralarında 1.D erece akrabalık (Anne, Baba, Ç ocuk, Kardeş ve Eşler)
olanlar ve Veraset yolu ile intikal eden devirlerde (hak sahiplerinden) V efat halinde
varislerin tam am ından hat devir ücreti ahnmaz.
a) Minibüs-18+1 araç ve halk otobüsü hat devirleri ile servis araçları C plaka
devirlerinin Encümence kabul edilm esi gereklidir.
b) D evir işlemlerinde encüm enin aldığı karar gereği devir ücretinin alınması,
c) Ruhsat ücretlerinin 01-28 Şubat dönem inde peşin alınması.
d) Ortaklık olarak yapılan tüm devir işlemlerinde tam devir ücreti alınm ası (ölüm hali
hariç)
e) Durak aidatlannm 2 eşit taksitle tahsil edilmesi.
1) Taksit Ödeme Günü 01-30 Nisan
2) Taksit Ödeme Günü 01-30 Eylül
f) Ruhsat tasdik ücreti ile durak aidatlarının son ödem e tarihinde ödem eyenler
hakkında 6183 Sayıh Am m e Alacakları Tahsil Usulü H akkında kanuna göre gecikme cezası
takip eden aydan itibaren uygulanır.
g) C plakalı umum servis araçlarına verilen okul-personel yol belgeleri eğitim dönemi
Eylül ayı başlangıç olup, 30.11.2017 tarihinden sonra ödem e yapm ayanlar hakkında 6183
Sayılı Am m e Alacaklarm m Tahsil Usulü Hakkında kanuna göre gecikme cezası takip eden
aydan itibaren uygulanır.
h) H alk otobüsü-AB serisi otobüs-M plakalı m inibüslere araç uygunluk belgesi ödeme
günü 01 -3 1 Ocak tarihleri arsında
i) Halk otobüsü -AB serisi otobüs- M plakalı m inibüslere durak katılım payı ödeme
günü 01-31 Ocak tarihleri arasında
Yukarıdaki açıklam alar çerçevesinde B üyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016
tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan 2017 yılı G elir Tarifesinin Ulaşım Planlam a ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlem leri Şube M üdürlüğü kısm ının yeni
yürürlüğe konulan U KO M E yönetm elikleriyle uyum unu tem inen, aşağıda yer alan şekilde
yeniden belirlenm esinin uygun olacağı değerlendirilmektedir:
T o p lu T a ş ım A ra c ı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li
V e r a s e t yolu ile intikal eden ç a lış m a ru h s a tla rın d a (H ak
sa hiplerin in ta m a m ı)
A r a ç U yg u n lu k B e lg e si (Toplu T a ş ım A ra c ı)
U m u m S e rv is A ra ç la n Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li

8 .000,00
V e V e fa t H a lin d e V a ris le rin T a m a m ın d a n T o p lu T a ş ım a
A ra c ı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li A lın m a z
120,00
2.750.00

NOT: Aralarında 1.D erece akrabalık (Anne, Baba, Çocuk, Kardeş ve Eşler)
olanlar ve Veraset yolu ile intikal eden Çahşma R uhsatlarında (hak sahiplerinden) Vefat
halinde varislerin tam am ından bedel alınmaz.
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a)Toplu Taşım A raçları ile Umum Servis A raçlarm a Çalışma Ruhsatm m verilmesinin
Encüm ence kabul edilmesi gereklidir.
b)
Çalışma Ruhsatm m verilm esinde encüm enin aldığı karar gereği Çalışm a Ruhsatı
bedeli alınması,
c) Ortak olarak alm an tüm Çalışm a Ruhsatlarında hisseleri oranında Ç ahşm a Ruhsatı
bedeli ahnm ası,
e) Hatların R otasyonla K ullanım Bedeli 2 (iki) eşit taksitle tahsil edilmesi.
1) Taksit Ödeme Günü 01-30 Nisan
2) Taksit Ödeme G ünü 01-30 Eylül
f)Hatlarm Rotasyonlu K ullanım Bedelini son ödem e tarihinde ödem eyenler hakkında
6183 Sayılı Amme A lacakları Tahsil U sulü Hakkında kanuna göre gecikm e cezası takip eden
aydan itibaren uygulanır.
g)
Umum servis araçlarm a verilen okul-personel yol belgeleri eğitim dönem i Eylül ayı
başlangıç olup, 30.11.2017 tarihinden sonra ödeme yapm ayanlar hakkında 6183 Sayılı Amme
A lacaklarının Tahsil Usulü H akkında kanuna göre gecikm e cezası takip eden aydan itibaren
uygulanır.
Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016 tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan
2017 yılı Gelir Tarifesinin U laşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı İlçeler Ücret
Tarifesi kısmı aşağıda gösterildiği şekilde belirlenm iştir.
H a lk O to b ü sü ve M in ib ü s H a t D e v ir Ü cre ti(T ü m d e v ir
ücretleri a n n e -b a b a -e ş -k a rd e ş le r-ço c u k la r dahil,
ve ra se tte devir ücreti a lın m a z.)
’

U m u m S e n /is A ra ç la rı D e vir Ü creti ( T ü m d e v ir ücretleri
a n n e -b a b a -e ş-k a rd e şle r-ço c u k la r d ahil, v e ra se tte d e v ir
iirrp ti a lın m a 7 'i
ücreti a lın m a z.)
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^.Bo ge: 5 .500,00
4.B ö lge : 5 .0 0 0 ,0 0
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İ.B o lg e : 2 .3 5 0 ,0 0
4 .B ölg e : 2 ,2 5 0,00

Yukarıdaki açıklam alar çerçevesinde Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016
tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan 2017 yılı G elir Tarifesinin U laşım Planlam a ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı İlçeler Ü cret Tarifesi kısmının yeni yürürlüğe konulan
U K O M E yönetm elikleriyle uyum unu tem inen, aşağıda yer alan şekilde yeniden
belirlenm esinin uygun olacağı değerlendirilm ektedir:

T o p lu T a ş ım A ra c ı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li (A n n e -b a b a e ş -k a rd e şle r-ç o c u k la r dahil, ve ra se tte b e d e l a lın m a z.)

U m u m S e rv is A ra ç la rı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li(A n n e b a b a -e ş -k a rd e şle r-ço cu k la r dahil, v e ra se tte b ed e l
a lın m fl 7 1

1.Bölge: 8 .0 0 0,0 0
2 .Bölge: 6 .000,00
3 .Bölge: 5 .50 0 ,00
4.B ölge: 5 .0 00 ,0 0
? 'I n n ’nn
o d - ı ’ o o r ü ’iio
3 .B olg e ; 2 .3 5 0 ,0 0
4.B ölg e: 2 .2 5 0 ,0 0

Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016 tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan
2017 yılı G elir Tarifesinin U laşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi B aşkanhğı Toplu Taşıma
Şube M üdürlüğü kısmı aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir:
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Özel Halk Otobüsleri- M inibüsler-18+1 A raç R uhsat-Durak-D evir-Aidat Tarifesi
M in ib ü s R u h s a t T a s d ik Ücreti

600,00

H a lk O to b ü sleri R u h s a t T a s d ik Ücreti

600,00

H a lk O to b ü sle ri D u ra k A id a tı

6 00,00

M in ib ü s D u ra k A ida tı

6 00,00

D u ra k la ra K a tılım P a y ı

150,00

Y ukarıdaki açıklam alar çerçevesinde Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016
tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan 2017 yılı G elir Tarifesinin U laşım Planlam a ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplu Taşm a Şube M üdürlüğü kısm ının yeni yürürlüğe
konulan UKOM E yönetm elikleriyle uyum unu tem inen, aşağıda yer alan şekilde yeniden
belirlenm esinin uygun olacağı değerlendirilmektedir:

Toplu Taşım a Araçlarm m Hatları R otasyonlu Kullanım İzni Tarifesi
T o p lu T a ş ım a A ra c ı H a tla rı R o ta sy o n lu K u lla n ım izin
B e d e li
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K onunun karara bağlanm ak üzere Belediye M eclisi Ç ahşm a Y önetm eliğinin 11.maddesine
göre Büyükşehir Belediye M eclisine havalesi hususunu arz ederim.” deyim li Ulaşım Planlam a
ve Raylı Sistem Dairesi B aşkanhğı’nm 14.07.2017 tarih ve E.6056 sayılı te k lif yazısı. Arz
ederim.
BA ŞK A NLIK M AKAM INA; “M ülkiyeti Belediyemize ait Akseki İlçesi
B adem li/A tatürk M ahallesi 122 ada 58 parsel nolu 361.715,46m2 yüzölçüm lü taşınmazın
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hüküm lerine göre satışının yapılm ası için Belediye
Encüm enine yetki verilm esi konusunun M eclis Ç alışm a Yönetm eliğinin 11. m addesine göre
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim .” deyimli Emlak ve İstim lak Dairesi
B aşkanlığrn ın 13.07.2017 tarih ve E.2829 sayılı te k lif yazısı. Arz ederim.
BA ŞK A N LIK M AKAM INA; “ İlim iz K um luca İlçesi, Beykonak M ahallesinde
bulunan 42.000 m2 yüzölçüm lü Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki taşınmaz ile
m ülkiyeti Hâzineye ait 197 ada 8 parsel num aralı taşınm az Kumluca K aym akam lığı ile
Belediyem iz arasında 28.12.2016 tarihinde im zalanan protokol ile ilk yıl 189.150,00 -TL
m aktu kira bedeli üzerinden 10 yıl süre ile B elediyem ize kiralanmıştır.
Söz konusu alan için Belediyem izce proje hazırlanmış, projenin uygulaması
tam am lanm ıştır. 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 kira
bedeli ve kira süresinin belirlenerek Belediyem iz şirketi EKDAG Ekmek D ağıtım San. Ve
Tic. A .Ş.’ ye kiraya verilm esi hususunun görüşülerek karara bağlanm ak üzere Belediye
Ç alışm a Yönetm eliğinin 11. M addesine göre B üyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz
ederim . ” deyim li Em lak ve İstimlak Dairesi B aşkanhğı’nm 12.07.2017 tarih ve E.2798 sayılı
te k lif yazısı. A rz ederim.

T.C.
ANTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR BELEDİYESİ
M E C L İS T O P L A N T I T U T A N A Ğ I
(14.07.2017)

B A Ş K A N L IK M A K A M IN A ; “M ülkiyeti M aliye Hâzinesine ait Balıtılı M ahallesi
20433 ada 55 parsel sayılı taşınmaz Belediyem izce rekreasyon alanı ve hobi bahçesi yapılm ak
üzere M aliye H âzinesinden tahsisi alınmıştır.
Belediyem izce tahsisi alınan ve projelendirilerek yapımı tam am lanan rekreasyon alanı
ve hobi bahçesi içerinde yer alan 1 adet hah sahanın, 1 adet yarı olimpik yüzm e havuzu ve 1
adet çay bahçesi (kafeterya)’nm Sosyal Tesis olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 26. M addesine göre kira bedeli ve kira süresinin belirlenerek Belediyem iz şirketi
EKDAĞ Ekm ek D ağıtım San. Ve Tic. A .Ş.’ye kiraya verilm esi hususunun görüşülerek karara
bağlanmak üzere Belediye Ç ahşm a Y önetm eliğinin 11. M addesine göre Büyükşehir Belediye
M eclisine havalesini arz ederim .” deyimli Em lak ve İstimlak Dairesi B aşkanhğı’nm
12.07.2017 tarih ve E.2797 sayılı teklif yazısı. A rz ederim.

B A Ş K A N L IK M A K A M IN A ; “İlimiz, D oyran Orman İşletme Şefliği Amenajman
Planı 244 No.Iu bölm e içerisinde kalan 5,43 H ektarlık A kdam lar C Tipi M esire Yerinin gelir
getirici tesislerin ve m üktesatı tesislerin işletm e hakkının 31.12.2045 tarihine kadar A ntalya
Orman İşletme M üdürlüğünden kiralanmasını m üteakip belirlenen kiralama süresi sonuna
kadar alt kiracılara kiraya verilebilmesi için B üyükşehir Belediyesi Encüm enine yetki
verilmesi konusunun Belediye M echsi Ç ahşm a Yönetm eliğinin 11.maddesine göre
görüşülm ek üzere B üyükşehir Belediyesi M eclisine havalesini arz ederim. ” deyimli Em lak ve
İstimlak Dairesi B aşk an h ğ fm n 13.07.2017 tarih ve E.733 sayılı tek lif yazısı. Arz ederim.

B A Ş K A N L IK M A K A M IN A ; “B üyükşehir Belediye M eclisinin 12.02.2016 tarihli ve
189 sayılı kararı ile üzerinde Yeni O togar ve A karyakıt İstasyonunun bulunduğu, İlimiz
Kepez İlçesi D uraliler M ahallesi 2635 parseldeki (Y enidoğan M ahallesi 28157 ada 1 parsel)
A karyakıt İstasyonunun 2886 sayılı D.İ.K. hüküm leri gereğince 10 yılı süre ile ihale suretiyle
kiraya verilm esi için Belediye Encümenine yetki verilm esi uygun bulunmuştur.
Söz konusu Y enidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel nolu taşınm az imar uygulaması
ile 3 kısm a ifraz edilerek, Akaryakıt İstasyonunun bulunduğu alan 28157 ada 10 parsel olarak
tescil edilmiştir.
Y enidoğan M ahallesi 28157 ada 10 parsel olarak tescil edilen taşınm azın, Büyükşehir
Belediye M eclisinin 09.03.2017 tarihli ve 254 sayılı kararı gereği, Belediye Encüm enince
05.07.2017 tarihinde yapılan ihale ile satılması nedeniyle; Büyükşehir Belediye M eclisinin
12.02.2016 tarihli ve 189 sayılı kararı ile Belediye Encüm ene verilen yetkinin 28157 ada 10
parsel üzerindeki A karyakıt İstasyonu yönünden iptal edilmesi hususunun; M eclis Ç ahşm a
Yönetm eliğinin 11. M addesine göre, Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim .”
deyimli Em lak ve İstim lak Dairesi B aşk an lığ ın ın 14.07.2017 tarih ve E.2855 sayılı teklif
yazısı. Arz ederim.

T.C.
ANTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İS T O P L A N T I TU TA N A Ğ I
(14.07.2017)

B A Ş K A N L IK M A K A M IN A ; “M uratpaşa Belediye M eclisinin 13.07.2017 tarih ve
276 sayılı kararı ile uygun bulunan, Topçular M ahallesi 12743 ada I parselin içinden geçen 20
m .lik yolun kaldırılarak ‘T icaret- Konut (TİCK )” kullanım ının “Ticaret (T l)” kullanım ına
dönüştürülm esine, park, otopark ve trafo kullanım larm m düzenlenm esine ve Kırcami Bölgesi
1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı plan notlan 2.2.1 de yer alan; "Bu alanlarda m inim um
ifraz koşulu 2000 m 2, m aksim um 10000 m2'dir." ifadesinin "Bu alanlarda m inim um ifraz
koşuhı 2000 m2'dir." olarak ve 2.2.4 te yer alan; "Bu parsellerde m inim um ifraz koşulu 2500
m2, maksimum ifraz koşulu 7500 m2'dir. A ncak parselin özel eğitim ve özel sağlık tesisi
olarak kullanılması durum unda m inim um ifraz koşulu 7500 m2'dir." İfadesinin ise "Bu
parsellerde m inim um ifraz koşulu 2500 m2'dir. Ancak parselin özel eğitim ve özel sağlık
tesisi olarak kullanılm ası durum unda m inim um ifraz koşulu 7500 m 2’dir." olarak yeniden
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı revizyonu ve plan notu
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanm ak üzere M eclis Ç ahşm a Yönetm eliğinin 11.
maddesi gereği Büyükşehir Belediye M eclisi gündem ine alınmak üzere havalesini arz ederim.
” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanhğı’nın 13.07.2017 tarih ve E. 1968 sayılı teklif
yazısı. Arz ederim.
B A Ş K A N L IK M A K A M IN A ; “A ntalya K ültür Varlıkları Korum a Bölge Kurulunun
11.07.2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aksu İlçesi, HacıaHler M ahallesi
sınırları içerisinde doğu bölgesi terminal alanı planlanm ası ve çevresinin düzenlenmesi
am acıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planm m incelenerek, karara bağlanmak üzere
M eclis Çahşm a Y önetm eliğinin 11. M addesi gereği Büyükşehir Belediye M eclisi gündem ine
alınmak üzere havalesini arz ederim .” deyimli İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm
13.07.2017 tarih ve E. 1951 sayılı tek lif yazısı. A rz ederim.
B A Ş K A N L IK M A K A M IN A ; “A ntalya K ültür Varlıkları K orum a Bölge K urulu’nun
11.07.2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile uygun bulunan, A ksu İlçesi, Hacıaliler M ahallesi
sınırları içerisinde doğu bölgesi term inal alanı planlanm ası ve çevresinin düzenlenmesi
am acıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planının incelenerek, karara bağlanmak
üzere M eclis Ç alışm a Yönetm eliğinin 11. maddesi gereği B üyükşehir Belediye M eclisi
gündem ine alınm ak üzere havalesini arz ederim .” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanhğı’nm 13.07.2017 tarih ve E.1950 sayılı tek lif yazısı. A rz ederim.
Yazı İşl.ve K ar.D ai.Bşk.R.SAM İ
;Sayın
Başkanım,
11.m addeye
göre olan
önergelerim iz bitti. A rz ederim.
BAŞKAN
:Teşekkür
ediyorum.
O kunan
önergeleri
11.maddeden gündem e alıyoruz. B öylelikle...
Yazı İşl.ve K ar.D ai.Bşk.R.SAM İ
:G ündem im iz 71 maddeden oluşuyor. Arz
ederim.
BAŞKAN
:Gündem imiz 71 maddeden oluşuyor. H erhalde
devam m eclislerim izdeki en fazla m adde sayısı bugün. Bu da herhalde ağustosta bir ay ara
verecek olm am ızdan dolayı gecikm eyelim diye birçok m adde doğal olarak bu gündem de
görüşülecek. Teşekkür ediyoruz. 71 m addeden oluştu gündem imiz. Değerli arkadaşlar
gündem im izin ikinci m addesine geçm eden önce tüm komisyon raporlarının okunmuş kabulü
hususunu oylannıza arz ediyorum. Evet, okunm uş kabul edilmiştir. Gündemimizii ikinci
maddesi.

T.C.
ANTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İS T O P L A N T I T U T A N A Ğ I
(14.07.2017)

(Ak Parti 45, kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu. Bağımsız I kabul oyu ile
toplam 61 oy kullanılmıştır.)
G Ü N D E M İN 2. M A D D ESİ
K A R A R N O :648
Ö Z Ü : 16-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Fransa
C harîeville-M ezieres'de gerçekleştirilecek oİan 19. Dünya
K ukla Tiyatro Festivali’ne A ntalya Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetm eni M ehmet ÖZGÜR,
K ukla Tiyatrosu Birimi Sanat Yönetm eni M ustafa Doğan
AYHAN, Kukla Birimi Sanat Danışmanı Jacques S.
M ATTH İESSEN ve M ütercim - M em ur Gizem YILDIR
(K U T LU )’nm gözlemci olarak davet edildiği ilgi yazı ile
bildirilm iş, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun
24.06.2016 Tarihli ve 191 Sayılı Başkanlık Makamı
O lur’u ile Türkiye’deki kurum tiyatroları arasında bir ilki
gerçekleştirerek kurulan Kukla Tiyatrosu Biriminin 20172018 Tiyatro Sezonunda yapılacak olan oyunlarına
yönetm en
seçebilmek,
daha
verimli
çalışm alar
yapabilm ek, çeşitli sanatsal paylaşım larda bulunm ak ve
aynı zam anda 2017-2018 Tiyatro Sezonunda Uluslararası
K ukla Birliği olan U N İM A ’ya üyelik işlemleri için de
çeşitli istişarelerde bulunulacağı belirtilm iş olup; Yurtdışı
görevlendirm elerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler Genel M üdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve
B050M A H 076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden,
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Genel Sanat
Y önetm eni M ehmet ÖZGÜR, K ukla Tiyatrosu Birimi
Sanat Yönetmeni M ustafa Doğan AYH A N, Kukla Birimi
Sanat Danışmanı Jacques S. M ATTHİESSEN ve
M ütercim - M emur Gizem Y ILD IR (K U TLU )’nm 15-25
Eylül 2017 tarihleri arasında II (onbir) gün görevli
sayılmalarına, görevli personelin yol dahil yurt içi ve yurt
dışı gidiş - dönüş uçak bedellerinin, pasaport ücretlerinin,
vize işlem leri, yurtdışı çıkış harç pulu ile yasal
harcırahlarının avans olarak Şehir Tiyatrosu Şube
M üdürlüğünün
(46.07.01.12.08.2.0.00.5.03.3.3.01)
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları H arcam a Kaleminden
ödenm esine oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, M H P 7
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy
kullanılmıştır.)

T.C.
ANTALYA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M ECLİS TO PLAN TI TUTANAĞI
(14.07.2017)

Büyükşehir Belediye M echsinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 66mcı
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; 16-24 Eylül 2017
tarihleri arasında Fransa C harleville-M ezieres’de gerçekleştirilecek olan 19. D ünya Kukla
Tiyatro Festivali’ne Yurtdışı görevlendirm elerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel M üdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve B050M AH 076000/25597/50000 sayılı yazısına
istinaden, B üyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmeni M ehm et
ÖZGÜR, K ukla Tiyatrosu Birimi Sanat Y önetm eni M ustafa D oğan AYH A N, Kukla Birimi
Sanat D anışm anı Jacques S. M ATTH İESSEN ve M ütercim - M em ur G izem YILDIR
(K U TLU )’ın 15-25 Eylül 2017 tarihleri arasında 11 (onbir) gün görevli sayılmaları, görevli
personelin yol dahil yurtiçi ve yurtdışı gidiş - dönüş uçak bedellerinin, konaklam a
bedellerinin, pasaport ücretlerinin, vize işlem leri, yurtdışı çıkış harç pulu ile yasal
harcırahlarının
avans
olarak
Şehir
Tiyatrosu
Şube
M üdürlüğünün
(46.07.01.12.08.2.0.00.5.03.3.3.01) Yurtdışı Geçici Görev Y ollukları H arcam a Kalem inden
ödenebilm esi ve ayrıca Bakanlar K urulunun yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesi 2.
bendine göre konaklam a ücretinin hesaplanm asında konaklam a faturasının % 40 aşması
halinde aşan kısm ının % 70 fazlası ile ödenebilm esi hakkmdaki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
16-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Fransa Charleville-M ezieres’de gerçekleştirilecek
olan 19. D ünya Kukla Tiyatro F estivali’ne A ntalya B üyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Genel Sanat Yönetm eni M ehm et ÖZGÜR, K ukla Tiyatrosu Birimi Sanat Yönetm eni M ustafa
Doğan A YH A N, K ukla Birimi Sanat Danışm anı Jacques S. M ATTH İESSEN ve M ütercim M em ur G izem YILDIR (K U TLU )’m gözlem ci olarak davet edildiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
A yrıca söz konusu yazıda, B üyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 24.06.2016
Tarihli ve 191 Sayılı Başkanlık M akam ı O lur’u ile Türkiye’deki kurum tiyatroları arasında bir
ilki gerçekleştirerek kurulan K ukla Tiyatrosu Biriminin 2017-2018 Tiyatro Sezonunda
yapılacak olan oyunlarına yönetmen seçebilm ek, daha verimli çalışm alar yapabilmek, çeşitli
sanatsal paylaşım larda bulunm ak ve aynı zam anda 2017-2018 Tiyatro Sezonunda Uluslararası
Kukla Birliği olan U N İM A ’ya üyelik işlemleri için de çeşitli istişarelerde bulunulacağı
belirtilmiştir.
Y urtdışı görevlendirm elerle ilgili İçişleri Bakanlığı M ahalli İdareler Genel
M üdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve B050M AH 076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden,
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetm eni M ehm et ÖZGÜR, Kukla
Tiyatrosu Birimi Sanat Yönetmeni M ustafa Doğan AYHAN, K ukla Birimi Sanat Danışmanı
Jacques S. M ATTHİESSEN ve M ütercim - M em ur Gizem Y ILD IR (K U TLU )’m 15-25 Eylül
2017 tarihleri arasında 11 (onbir) gün görevli sayılmaları, görevli personelin yol dahil yurt içi
ve yurt dışı gidiş - dönüş uçak bedellerinin, pasaport ücretlerinin, vize işlemleri, yurtdışı çıkış
harç pulu ile yasal harcırahlarının avans olarak Şehir Tiyatrosu Şube M üdürlüğünün
(46.07.01.12.08.2.0.00.5.03.3.3.01) Y urtdışı Geçici Görev Yollukları H arcam a Kalem inden
ödenm esinin uygun olduğu görüşüyle;
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılmadı, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
ı
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T.C.
ANTALYA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M E C L İS T O P L A N T I TU T A N A Ğ I
(14.07.2017)

BA ŞKA N
:Buyurunuz Bahattin Bey.
Ü ye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BA ŞKA N
lErkan Bey, hayırh olsun. Şu düğm eye basarsanız
altındaki mikrofonun. Sürekli açık sizin mikrofonunuz.
Üye Erkan DEM İRCİ
;Tamam, teşekkür ederim Başkanım. Geçici
olarak buradayım .
BAŞKAN
lEyvallah...
Üye Erkan DEM İRCİ
:Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN
:OyIarmıza arz ediyorum ikinci maddeyi. Toplu
oylayacağım ız arka arkaya m addeler varsa, grup sözcüleri göz atabilirler. G ündem im iz yoğun.
Program ım ız da yoğun, malum 15 Tem m uz haftası. Evet, oybirliğiyle kabul edilmiştir.
G ündem im izin üçüncü maddesi arkadaşlar.
(Ak Parti 45 kabul oyu, C H P 13 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu
ile toplam 66 o y kullamimıştır.)
G Ü N D E M İN 3. M A D D ESİ
K A R A R N O :649
Ö Z Ü : A ntalya Rölöve ve A nıtlar M üdürlüğü’nün
02.06.2017 tarih ve 529 sayılı yazıları ile; İlimiz, M uratpaşa
İlçesi,
Selçuk m ahallesinde bulunan m ülkiyeti A ntalya
B üyükşehir B elediyesine ait Plan ve Bütçe K om isyonu Raporuna
ekli listede belirtilen 11 adet taşınm azın üzerinde yer alan sur
duvarlarının Bakanlıklarınca rölöve, restitüsyon, restorasyon,
inşaat m ühendisliği projelerinin ve restorasyon uygulam alarının
yapılabilm esi için K ültür ve Turizm Bakanlığına 24 yıl süreyle
tahsislerinin yapılması talep edilmiş, A ntalya Büyükşehir
Belediyesi adına kayıtlı söz konusu taşınm az m allar üzerinde
bulunan sur duvarları ile ilgili olarak yapılan değerlendirm ede
Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisleri talep edilen sur
duvarlarında A ntalya Büyükşehir Belediyesince herhangi bir
proje doğrultusunda çahşm a yapılmadığı, ancak Cum huriyet
M eydanı düzenlem e projesi içerisinde yer alan 166 ada 43, 138
parsellerde üzerinde ve 96 ada 34 parsel üzerinde bulunan
Hıdırlık K ulesinde Belediyem izce proje doğrultusunda yapılacak
çalışm aların aksatılm adan sürdürülmesi
şartıyla; A ntalya
B üyükşehir Belediyesine ait söz konusu parseller üzerinde
bulunan Surların “Rölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat
m ühendisliği projelerinin ve restorasyon uygulam alarının
yapılabilm esi am acıyla” Kültür ve Turizm B akanlığına 5393
sayılı Belediye K anun’un 75. M addesi gereğince 24 yıl süreyle
tahsislerinin yapılm asm a;O ylam aya katılanlarm oy çokluğu ile
karar verildi. (Ak Parti 46 kabul, 1 çekimser oyu, CHP 14 kabul
oyu, M H P 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 6 7 ’nci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; A ntalya Rölöve ve
A nıtlar M üdürlüğü’nün 02.06.2017 tarih ve 529 sayılı yazıları ile; Antalya İlim iz M uratpaşa
İlçesi, Selçuk m ahallesinde bulunan m ülkiyeti B elediyem ize ait 11 adet taşınm azın üzerinde
yer alan sur duvarlarının Bakanlıklarınca rölöve ,restitüsyon, restarasyon, inşaat mühendisliği
projelerinin ve restarasyon uygulam alarının yapılabilm esi için Kültür ve Turizm Bakanhğına
24 yıl süreyle tahsislerinin yapılması talep edilm iş olup, B üyükşehir Belediyem iz adına kayıtlı
söz konusu Taşınm az m allar üzerinde bulunan sur duvarları ile ilgili olarak yapılan
değerlendirm ede K ültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisleri talep edilen sur duvarlarında
Belediyem izce herhangi bir proje doğrultusunda çalışm a yapılmadığı, ancak Cumhuriyet
M eydanı düzenlem e projesi içerisinde yer alan 166 ada 43,138 parsellerde üzerinde ve 96 ada
34 parsel üzerinde bulunan H ıdırhk K ulesinde B elediyem izce proje doğrultusunda yapılacak
çalışm aların aksatılm adan sürdürülmesi şartıyla; B elediyem ize ait söz konusu parseller
üzerinde bulunan Surların “Rölöve, restitüsyon, restarasyon, inşaat m ühendisliği projelerinin
ve restorasyon uygulam alarının yapılabilm esi am acıyla” K ültür ve Turizm B akanlığına 5393
sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince 24 yıl süreyle tahsislerinin yapılması
hakkm daki;
Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
A ntalya Rölöve ve A nıtlar M üdürlüğü'nün 02.06.2017 tarih ve 529 sayılı yazıları ile;
İlimiz, M uratpaşa İlçesi, Selçuk m ahallesinde bulunan m ülkiyeti Belediyem ize ait ekli listede
belirtilen 11 adet taşınm azın üzerinde yer alan sur duvarlarının Bakanlıklarınca rölöve,
restitüsyon, restarasyon, inşaat mühendisliği projelerinin ve restarasayon uygulam alarının
yapılabilm esi için K ültür ve Turizm Bakanlığına 24 yıl süreyle tahsislerinin yapılması talep
edilm iştir.

SIRA
NO
1

İl ç e

m ahalle m evkü

A BB

M uratpaşa Selçuk

ABB

M uratpaşa Selçuk

ABB

M uratpaşa Tuzcular

A BB

M uratpaşa Selçuk

PARSEL

Cum huriyet
Alanı
166/43
İttisalinde

y ü z ö l ç ü m ü n İt e l İk

97.900.000

Arsa

166/138

254.275.000

Tophane
Parkı

57/3

13.008.000

Saat Kulesi,
Arsa

76.880.000

Park ve
Kahve

Uzun Çarşı
ve
157/13
İskele Cad.

A BB

M uratpaşa Kılm çarslan

96/34

298.940.000

Buz
Fabrikası,
K ale Burcu,
Arsa

A BB

M uratpaşa Barbaros

140/25

18.862.000

Depo

12

T.C.
A N T A L Y A BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ
M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(14.07.2017)

7

ABB

M uratpaşa Kılınçarslan

8

ABB

M uratpaşa Kılınçarslan

9

ABB

10
11

876/57

19.230.000

Arsa

876/58

22.944.000

Arsa

M uratpaşa ¡Kılınçarslan -

876/87

27.180.000

Arsalı
Kargir
Dükkan

ABB

M uratpaşa Kılınçarslan -

876-89

54.100.000

Park

ABB

M uratpaşa Kılınçarslan

105/50

69.093.000

Arsa

Cad.
Cad.

Belediyem iz adm a kayıtlı söz konusu Taşm m az m allar üzerinde bulunan sur duvarları
ile ilgili olarak yapılan değerlendirm ede Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisleri talep edilen
sur duvarlarında Belediyem izce herhangi bir proje doğrultusunda çahşm a yapılmadığı, ancak
Cum huriyet M eydanı düzenlem e projesi içerisinde yer alan 166 ada 43, 138 parsellerde
üzerinde ve 96 ada 34 parsel üzerinde bulunan H ıdırhk K ulesinde Belediyem izce proje
doğrultusunda yapılacak çalışm aların aksatılm adan sürdürülmesi şartıyla; Belediyem ize ait
söz konusu parseller üzerinde bulunan Surların “R ölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat
mühendisliği projelerinin ve restorasyon uygulam alarının yapılabilm esi am acıyla” Kültür ve
Turizm Bakanhğm a 5393 sayılı Belediye K anun’un 75. M addesi gereğince 24 yıl süreyle
tahsislerinin yapılm asının uygun olduğu görüşüyle,
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyınan
A CA R toplantıya katılm adı, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
Ü ye B ahattin B A Y RA K TA R
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEM İRCİ
;Başkanım bu konuda bazı bilgilenm elere
ihtiyacım ız var. Belediyem ize ait 11 adet taşınmazın üzerinde yer alan sur duvarlarının...
BAŞKAN
:Evet...
Üye Erkan DEM İRCİ
:Restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm
B akanlığım a bu taşınm azların tahsisiyle ilgili bir gündem maddesi. Şimdi niçin 24 yıl? Bu
soruyu tartıştık am a bilgi alamadık. Şimdi şöyle, restorasyon yapılacak. Eğer Turizm
Bakanlığı buna istekliyse niye tahsis istiyor? Bizim bir m uvafakatım ızla niçin yapm ıyor
bunu?
BAŞKAN
:Bilgi alalım.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Ve gelir getirici bu anlam da orada bir m ülk var
m ı? A caba bu restorasyonu yapıp daha sonra 24 yıl işleterek bir gelir mi elde edecek?
BAŞKAN
:Bir bilgi alalım , bilgi alalım. M evlüt Bey, siz mi
bilgi vereceksiniz? Buyurun. M ikrofonunuzu açın lütfen.
Emi. ve İst. D.Bşk. M .Ö ZD EM İR
:Saym Başkanım , sayın meclis üyelerimiz, bu
gündem m addesiyle ilgili konuda Kültür Bakanlığı bizden 24 yıl süreyle istedi. Bizim
m ülkiyetim izdeki taşınm azlar üzerindeki surlar olduğu için. Yani onarımmı Kültür Bakanlığı
yapacak.
BAŞKAN
de 24.
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ıKendileri 24 yıl istediler.
Emi. ve îst. D.Bşk. M.ÖZDEMİR
BAŞKAN
:Öyle uygun görmüş Bakanlık.
Emi. ve İst. D.Bşk. M.ÖZDEMİR
:Evet.
Üye Erkan DEMİRCİ
:Biz de sorgulamadık değil mi bunu?
BAŞKAN
rSorgulamadık. Yani Bakanlığın talebi bu şekilde
olduğu için, bu şekilde b izd e meclisimize arz ediyoruz. Üstüne bir ticari bir şey yok.
Emi. ve İst. D.Bşk. M.ÖZDEMİR
:Hayır efendim. Bunlar tamamen sur yani.
BAŞKAN
:Surlar. Evet.
Üye Erkan DEMİRCİ
:Ticari bir şey olmadığını kabul ediyoruz. O zaman
uygun.
BAŞKAN
:Evet Selçuk Bey.
:Komisyon raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
lOylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir.
BAŞKAN
Dördüncü madde.
(Ak Parti 46 kabul, 1 çekimser oyu, CHP 14 kabul oyu, M HP 7 kabul oyu, Bağımsız 1
kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.)
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR N 0:650
ÖZÜrAntalya ili, Konyaaltı ilçesi, Hurma Mahallesi, Tünektepe
mevkiinde bulunan 21.490,00 m^’lik ormanlık alan “üzerinde 120
kişilik turistik lokanta ve 120 kişilik gece kulübü yapılmak amacıyla”
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 21/04/1986-21/04/2035 tarihleri
arası 49 yıl süreyle Antalya İl Özel İdaresi lehine verilen kesin iznin
6360 sayılı Kanun kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesine
devredilmesi nedeniyle söz konusu; alanda 19.07.2003 tarihinden
önce onaylı projesi haricinde yapı ve tesis yapılması nedeniyle 4916
sayılı Kanunun geçici 2.inci maddesi kapsamında yerine getirilmesi
gereken yükümlülüklerin belediyemizce yerine getirilmesi sonucu;
Orman ve Su İşleri Bakanlığının 27.10.2016 tarih ve 1302 sayılı
uygun oluriarı uyarınca; tesis kapasitesi 1. Sınıf otel 30 oda 60 yatak
240 kişilik lokanta olmak üzere, yeniden Belediyemiz lehine
21/04/1986-21/04/2035 tarihleri arası yeni kesin izin taahhüt senedi
düzenlenmiş olup; Konyaaltı ilçesi, Hurma Mahallesi, Tünektepe
mevkiinde bulunan 21.490,00 m^’lik ormanlık alan üzerinde Orman ve
Su İşleri Bakanlığının 27.10.2016 tarih ve 1302 sayılı uygun olurları
uyarınca bu alanda proje doğrultusunda Antalya Büyükşehir
Beledisince 1. Sınıf otel 30 oda 60 yatak 240 kişilik lokanta yapılmak
veya yaptırılmak amacıyla, söz konusu alanın 29 yıl süreyle Orman
Bakanlığından kiralanmasına ve aynı şartlar dâhilinde 29 yıl süreyle
kiraya verilebilmesi için, Büyükşehir Belediye Encümenine yetki
verilmesine oylamaya katılanlarm oy çokluğu ile karar verildi. (Ak
Parti 47 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2
kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (Meclis Başkam, Meclis
Üyesi Bahatin BAYRAKTAR ve Erol ÖZKARABEKİR'in oylarının evet
yönünde kayıtlara geçmesini istedi.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 68’nci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; A ntalya İli, Konyaaltı
İlçesi, Hurma Köyü, Tünektepe m evkiinde bulunan 21.490,00 m^’lik O rm anlık alan “üzerinde
120 kişilik turistik lokanta ve 120 kişilik gece kulübü yapılmak am acıyla” O rm an ve Su İşleri
Bakanlığınca 21/04/1986-21/04/2035 tarihleri arası 49 yıl süreyle A ntalya İl Özel İdaresi
lehine verilen kesin iznin 6360 sayılı Kanun kapsam m da A ntalya B üyükşehir Belediyesine
devredilmesi nedeniyle söz konusu alanda 19.07.2003 tarihinden önce onaylı projesi haricinde
yapı ve tesis yapılması nedeniyle 4916 sayılı Kanunun geçici 2 ’inci maddesi kapsamm da
yerine getirilmesi gereken yüküm lülüklerin belediyem izce yerine getirilm esi sonucu; Orman
ve Su İşleri B akanlığının 27.10.2016 tarih ve 1302 sayılı uygun olurları uyarınca; tesis
kapasitesi 1. Sınıf otel 30 oda 60 yatak 240 kişilik lokanta olmak üzere, yeniden Belediyem iz
lehine 21/04/1986-21/04/2035 tarihleri arası yeni kesin izin taahhüt senedi düzenlenm iş olup
Konyaaltı İlçesi, H urm a Köyü, Tünektepe m evkiinde bulunan 21.490,00 m^’lik ormanlık alan
üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının 27.10.2016 tarih ve 1302 sayılı uygun olurları
uyarınca bu alanda proje doğrultusunda B elediyem izce 1. Sınıf otel 30 oda 60 yatak 240
kişilik lokanta yapılm ak veya yaptırılm ak am acıyla, söz konusu alanın 29 yıl süreyle Orman
Bakanlığından kiralanm asını ve aynı şartlar dâhilinde 29 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için
Büyükşehir Belediye Encüm ene yetki verilm esi hakkmdaki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
İlimiz M erkez İlçe, H urm a Köyü, Tünektepe mevkiinde bulunan 21.490,00 m 2 ’lik
orm anlık alan “üzerinde 120 kişilik turistik lokanta ve 120 kişilik gece kulübü yapılmak
am acıyla” Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 21/04/1986-21/04/2035 tarihleri arası 49 yıl
süreyle Antalya İl Özel İdaresi lehine verilen kesin iznin 6360 sayılı K anun kapsam m da
A ntalya Büyükşehir Belediyesine devredilm esi nedeniyle söz konusu; alanda 19.07.2003
tarihinden önce onaylı projesi haricinde yapı ve tesis yapılması nedeniyle 4916 sayılı
Kanunun geçici 2.inci maddesi kapsam m da yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin
belediyem izce yerine getirilm esi sonucu; O rm an ve Su İşleri Bakanlığının 27.10.2016 tarih ve
1302 sayılı uygun olurları uyarınca; tesis kapasitesi 1. Sınıf otel 30 oda 60 yatak 240 kişilik
lokanta olmak üzere, yeniden Belediyem iz lehine 21/04/1986-21/04/2035 tarihleri arası yeni
kesin izin taahhüt senedi düzenlenmiştir.
M erkez İlçe, H urm a K öyü, Tünektepe m evkiinde bulunan 21.490,00 n ı2 ’lik ormanlık
alan üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının 27.10.2016 tarih ve 1302 sayılı uygun olurları
uyarınca bu alanda proje doğrultusunda Belediyem izce 1. Sınıf otel 30 oda 60 yatak 240
kişilik lokanta yapılm ak veya yaptırılm ak am acıyla, söz konusu alanın 29 yıl süreyle Orman
Bakanlığından kiralanm asını ve aynı şartlar dâhilinde 29 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için,
Büyükşehir Belediye Encüm enine yetki verilm esinin uygun olduğu görüşüyle,
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
A CA R toplantıya katılm adı, M eclis Üyesi Faik ÇITAK im zasız. M eclis Üyesi Songül
BAŞKAYA ‘Projeden otelin çıkarılm ası ve alanın belediyede kalması kaydıyla uygun.’ şerhli
im zah, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BA YRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Arkadaşlar dördüncü m addeyle ilgiH bir bilgi arz
edeyim isterseniz meclisimize. Tünektepe’yle ilgili bir husus. Bildiğiniz gibi Tünektepe özel
idare dönem inden Büyükşehir B elediyem ize intikal etmiş bir alan. B urada bir dünya projesi
diye ifade ettiğim iz önem li bir A ntalya’ya değer katacak bir tesis projem iz var. Bununla ilgili
süremiz çok az kalmıştı. Yani bir yatırım yapılabilecek kadar süre kalm am ıştı. Sürenin 30
seneye uzatılm ası hususunda O rm an Bakanlığım ız ve altı ayrı B aşbakanlık dahil kurumla,
bakanlığım ızla çok uzun bir bürokratik süreci tamamladık. En sonunda Sayın Başbakanımızın
da izniyle, im zasıyla Büyükşehir Belediyesine tahsisi veya ihale yoluyla kullandırılması
hususu onaylandı. Bu kapsam da burada bir projem iz var. Artık ihale hazırlıklarım ız başladı.
Teleferiğim iz zaten bitmişti. Burada A ntalya’ya yakışan bir sembolik önem i de olan, değeri
de olan, kartpostalları süsleyecek güzellikte bir tesisi, şimdi 30 seneye de çıktı kullanım
süremiz yeni onayıyla birlikte. M alum buranın plan süreçleriyle ilgili tüm Bakanhklarla
onaylarım ız tamam. Planlam a süreci de bitti. İnşallah çok kısa bir sürede, birkaç ay içerisinde
ihaleye hazırhyoruz. Böylelikle A ntalya’ya yakışan bir tesisi kazandırm ış olacağız.
A ntalya’ya da katm a değer, yani şöyle söyleyeyim . D ubai’de o yelken otel diye bildiğim iz
“Burj Al A rab” kadar A ntalya’ya çok ciddi bir katm a değer sağlayacak, böyle kartpostalları
süsleyecek bir tesis olacak inşallah. Takdirlerinize. Bahattin Bey buyurun.
Üye Bahattin BA YRA K TA R
:Hayırh uğurlu olsun. K om isyon raporum uz
uygundur.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Başkanım siz simgesel bir yapı diyorsunuz ama
biz buranın im ar planı konusu gündem e geldiği zam an da tartışm ıştık. D aha önce 120 kişilik
bir lokanta ve gece kulübü olarak tahsis varken, şimdi 60 yataklı bir otel ve 240 kişilik bir
lokanta şeklinde bir kiralam a söz konusu. Biz aslında kiralam aya karşı değiliz. O bölgenin
belediyem ize kazandırılm ası tabi ki güzel. A m a bizim tereddüdüm üz orada yapılacak yapının
ve onun üç boyutlu görsellerini de gösterm iştiniz bize.
BAŞKAN
:Biliyorum.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Yani o kütle etkisinden oradaki görünümü ve
A ntalya’nın silüetini bozacağından endişelerm izi dile getirmiştik. Tekrar tartışmak
istem iyorum o konuları. Bu gerekçelerle kararım ız ret bu yönde.
BAŞKAN
:Evet. Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN
:Oylarm ıza arz ediyorum. Sizin, özür dilerim her
oylam ada size tek tek soracağız. B undan önceki oylamalardaki herhalde oybirliği olan
uygunluk karannı herhalde siz de teyit ediyorsunuz. Onları o şekilde uygun geçelim. Bu
oylam ada oyunuzu arz ederseniz? Kabul. Sayı Ö ZK A R A B EK İR’in oyu kabul. 54 artı bir oyla
ilgili madde kabul edilmiştir. 55 oyla kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündem imizin
beşinci maddesi.
(Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağım sız 2 kabul oyu ile
toplam 70 oy kullanılmıştır.) (M eclis Başkam, M eclis Üyesi Bahatin BAYRAK TAR ve Erol
Ö ZKARABEKİR'in oylarının evet yönünde kayıtlara geçm esini istedi.)
Üye B ahattin B A YRA K TA R
Üye Erkan DEM İRCİ
Üye Selçuk SENİRLİ

:Beş ve yedi dahi kom isyon raporları uygundur.
:Beş ve yedi dahil kom isyon raporları uygundur.
:Uygundur.
^
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BA ŞKA N
:Oylarınıza arz ediyorum. Efendim ? Evet, beş ve
yediyi toplu oyluyoruz. Uygun herhalde. R eşat Bey, oylam aya geçm eden bu maddelerle ilgili
mi söz istediniz? H erhalde bunlarla... Buyurun efendim. Size söz veriyorum.
Ü ye M ustafa Reşat OKTAY
:Altmcı maddeyle ilgili Saym Başkanım.
BA ŞKA N
:Buyurun.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
:Şimdi bu dönem itibarıyla Antalya yeni bir
yönetim sistem i içerisine girmiş bulunuyor.
BA ŞKA N
:Doğrudur.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
ıŞimdi
tabi
Tarımsal
H izm etler
Daire
Başkanlığım ız veya bu hizmetlere yönelik İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığım ız da olabilir.
Bilm iyorum konunun hangi Daire Başkanlığını ilgilendiriyor am a burada Tarımsal
Hizm etlerden. Ben şunu öğrenmek istiyorum. İl Genel M eclisi, İl İdaresinden de
devraldığım ızda A ntalya ilinde, İl İdaresi tarafm dan yani İl Genel M eclisi tarafından
yapılm ası plana bağlanmış, yapılması düşünülm üş, projelendirilm iş, fakat bu yönetim sistemi
içerisinde B üyükşehir Belediyesine devrolduktan sonra, geçtiğim iz üç buçuk yıl içerisinde
gölet anlam ında, sulam a göleti anlam ında yatırım projelerim iz devreden veya bizim
hazırladığım ız projeler var m ıydı? B unların hangileri gerçekleştirildi? Veya bütçe olanakları
içerisinde biz ne kadar bu konuya bütçe ayırıp bu bütçeyi kullandık.
BAŞKAN
:Şunu söyleyeyim, göletler tabi DSİ tarafmdan
m alum unuz projelendiriliyor ve gerçekleştiriliyor. Bizim bütçemizin çok üstünde yapılardır
göletler. A ncak biz yapm ış olduğum uz çalışm ayla Özel İdareden Büyükşehir’e devrolan birlik
ve kooperatiflerin işletilmesi hususunda, biliyorsunuz orada bir güneş enerjisiyle de, enerjinin
de ücretsiz kullandırılm ası yönünde bir plan projem iz var ve bu kapsam da DSİ ile de elbette
anlaşm ak suretiyle bu çalışmayı yürütüyoruz ve bu kooperatiflerin yeni yönetim şekli de
Tarımsal H izm etler Daire Başkanlığım ız tarafından koordine de ediliyor, planlanıyor. Konu
bundan ibaret. Biz gölet m üm kün değil. B izim bütçem izin bir tek küçücük bir gölet bile en az
on misli kadardır, yani, en az yani.
Ü ye M ustafa Reşat OKTAY
:Başkanım, ben bunun fevkindeyim. Biliyorum
bunu. A ncak gördüğüm kadarıyla veya incelediğim kadarıyla bu boşlukta, yani 3,5 yıllık bir
süre içerisinde Devlet Su İşleri’nin kentim ize, ilim ize...
BA ŞKA N
:Çok ciddi gölet yatırım ları yapıldı A ntalya’da
DSİ tarafından.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
:Bu konuyla ilgili ciddi sıkıntılı, mesela 17 tane
benim projenin olduğunu ben denetim yaparken biliyorum ve bunlarla ilgili anahtar, ucu bile
açılm am ış. Yani 17 tane proje olduğu gibi duruyordu. Tam am en işin şeyi yönüyle, yönetim
sistemi içinde şu kadar miktar göletler İl İdaresi veya Büyükşehirden şu kadarı benim, yani
D evlet Su İşleri’nin. Yani bu anlaşm azlıktan dolayı m uhtem el yapılm ası gereken veya
projelendirip başlam ası gereken 16 veya 17 tane göletin bu farktan dolayı, bu sıkıntıdan
dolayı yapılam adığını incelemiştim. Ben bu noktadan soruyorum. Biliyorum D evlet Su
İşleri’nin. A m a D evlet Su İşleri de diyor ki şu kadar m etrekare B üyükşehir Belediyelerinin.
BA ŞKA N
:Yok bizim öyle değil. Tam amen DSİ ciddi bir
gölet yatırım ı yapıyor, planlananlar da var. O nun sayısını siz de söylüyorsunuz. H erhalde o
kadardır. Ben em in değilim. Teşekkür ediyorum . M HP grubunun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
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BA ŞKA N
lUygun. Beş, altı ve yedinci m addelerin birlikte
oylanm asını ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Yok
oylamadık. Ben önce söz verdim Reşat B ey’e. Bir daha oyluyoruz. Oylamaya geçm em iştik.
Ü ye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım, dördüncü maddeyle ilgili ben
çekim ser olarak geçmiş. Oysa oyum evettir. Düzeltilm esini arz ediyorum.
BAŞKAN
:Peki. Dördüncü maddede Sayın Bahattin
B A Y RA K TA R oyu evet olarak düzeltilsin. Erol Bey, sizin oyunuz da evet bu maddede.

G Ü N DEM İN 5. M ADDESİ
K A R AR NO:651
ÖZÜ: Türk Eğitim Vakfının 23.03.2017 tarih ve
514 sayılı dilekçesine istinaden 14.04.2017 tarih ve 2017351
sayılı
m eclis
kararı
ile
“TEV -K am ile
C EPH A N ECİO Ğ LU H uzurevi” isminin verilm esi koşuluyla
2.500.000j00 TLMik şartlı bağışı kabul edilmiş; ancak Türk
Eğitim V akfım n 14.06.2017 tarih ve 915 sayılı yazısında ”
Bağışçım ızın Antalyalı olm ası göz önüne alındığında
desteğinin öncelikli olarak Antalyalı hem şerilerinin
hizm etine sunulm asının, o bölge halkından hayır duası
alarak takdirine m azhar olm asına ve isminin kendi doğup
büyüdüğü
yerde
yaşatılm asına
vesile
olacağı
düşünülm üştür. Bu nedenle, Belediyeniz tarafından
A ntalya/K epez İlçesi, Sütçüler M ahallesi 26733 Ada, 1
Parselde kayıtlı yer üzerine yapılan Yatılı Bakım
M erkezine, bağışçım ızın arzusu doğrultusunda “TEVK am ile C EPH A N ECİO Ğ LU Yatılı Bakım M erkezi”
ism inin verilerek tapu kaydına şerh edilmesi ve Türk Eğitim
Vakfı vasiyetçi/bağışçıları için 3 (Üç) odanın tahsis
edilm esi uygun görüldüğü takdirde, Yatılı B akım M erkezi
m ahyetinin 2.500.000,00.-TL’ hk kısmını karşılam ayı ve
vasiyet yüküm lülüğüm üzü bu şekilde yerine getirmeyi teklif
ediyoruz” denildiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanunun
18/g m addesi gereği söz konusu şartlı bağışın 2017/351
sayılı
M eclis
K ararında
geçen
“TEV -K am ile
C EPH AN ECİO Ğ LU H uzurevi” isminin “TEV- Kamile
C EPH A N ECİO Ğ LU Yatılı Bakım M erkezi” olarak
değiştirilm esine, tapu kaydına şerh edilmesine ve bağışçılar
için 3 (Üç) odanın tahsis edilmesi şartıyla 2.500.000,00
T L ’lik şartlı bağışın kabul edilm esine oylam aya katılanlarm
oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 10
kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 67 oy kullanılmıştır.) (Meclis Başkanı, M eclis Üyesi
E rol Ö ZK A R A B E K İR ’in oyunun evet yönünde kayıtlara
geçm esini istedi.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 6 9 ’ncu
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; Türk Eğitim Vakfı'nın
23.03.2017 tarih ve 514 sayılı teklifi ile Antalya B üyükşehir Belediye M eclisinin 14.04.2017
tarih ve 351 sayılı M eclis Kararı ile TEV-Kamile CEPHANECİOGLU Huzurevi isminin
verilmesi koşuluyla 2.500.000,00 TL şartlı bağış kabul edilm iş olup Türk Eğitim V akfı’nın
14.06.2017 tarih ve 915 sayılı yazısında TEV-K am ile CEPH AN ECİO G LU Huzurevi isminin
Yatılı Bakım M erkezi olarak değiştirilm esi istenildiğinden " Bağışçımızın A ntalyah olması
göz önüne alındığında, desteğinin öncelikli olarak A ntalyah hem şerilerinin hizm etine
sunulmasının, o bölge halkından hayır duası alarak takdirine m ahzar olm asına ve isminin
kendi doğup büyüdüğü yerde yaşatılm asına vesile olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle.
Belediyeniz tarafından A ntalya / K epez ilçesi Sütçüler Mh. 26733 Ada 1 Parselde kayıtlı yer
üzerine yapılan Yatılı Bakım M erkezine bağışçım ızın arzusu doğrultusunda "TEV-Kamile
CEPH AN ECİO G LU Yatılı Bakım Merkezi " ism inin verilerek tapu kaydına şerh edilm esi ve
Türk Eğitim Vakfı vasiyetçi/bağışçıları için 3 (üç) odanın tahsis edilmesi uygun görüldüğü
takdirde, Y atıh Bakım M erkezi maliyetinin 2.500.000,00 TL'lik kısmını karşılamayı ve
vasiyet yüküm lülüğüm üzü bu şekilde yerine getirmeyi te k lif ediyoruz." denm iş olup 5393
sayılı Belediye Kanunun I8/g maddesi gereği söz konusu şartlı bağışın kabul edilip
edilmeyeceği hakkm daki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tariiıli raporunda;
Türk Eğitim Vakfının 23.03.2017 tarih ve 514 sayıh dilekçesine istinaden 14.04.2017
tarih ve 2017-351 sayılı m eclis kararı ile “TEV -K am ile CEPHANECİOGLU H uzurevi”
isminin verilmesi koşuluyla 2.500.000,00 T L 'lik şartlı bağışı kabul edilmiştir.
Ancak, Türk Eğitim V akfının 14.06.2017 tarih ve 915 sayılı yazısında ” Bağışçım ızın
A ntalyah olm ası göz önüne alındığında desteğinin öncelikli olarak Antalyah hem şerilerinin
hizm etine sunulm asının, o bölge halkından hayır duası alarak takdirine m azhar olm asına ve
isminin kendi doğup büyüdüğü yerde yaşatılm asına vesile olacağı düşünülmüştür. Bu
nedenle. B elediyeniz tarafından Antalya/K epez İlçesi, Sütçüler M ahallesi 26733 Ada, 1
Parselde kayıtlı yer üzerine yapılan Yatılı Bakım M erkezine, bağışçım ızın arzusu
doğrultusunda “TEV -K am ile C EPH AN ECİO G LU Yatılı Bakım M erkezi” isminin verilerek
tapu kaydına şerh edilm esi ve Türk Eğitim Vakfı vasiyetçi/bağışçıları için 3 (Üç) odanın
tahsis edilm esi uygun görüldüğü takdirde, Yatılı Bakım M erkezi maliyetinin 2.500.000,00.T L ’ hk kısmını karşılamayı ve vasiyet yüküm lülüğüm üzü bu şekilde yerine getirmeyi teklif
ediyoruz” denm iş olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/g maddesi gereği söz konusu şartlı
bağışın 2017/351 sayılı M eclis Kararında geçen “TEV-K am ile CEPHANECİOÖLU
Huzurevi” ism inin “TEV- K am ile CEPH AN ECİO G LU Yatılı Bakım M erkezi” olarak
değiştirilm esi ve bağışçılar için 3 (Üç) odanın tahsis edilm esi şartıyla 2.500.000,00 T L ’lik
şartlı bağışın kabul edilm esinin uygun olduğu görüşüyle,
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
A C A R toplantıya katılm adı, diğer üyeler imzah M eclisin takdirine sunulmuştur.
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G Ü N D E M İN 6. M A D D ESİ
K A R A R N O :652
Ö ZÜ : DSİ 13. Bölge M üdürlüğünce yaptırılarak hizm ete
açılan ve Antalya Büyükşehir Belediye M eclisinin 13.06.2017
tarih ve 558 sayılı kararı ile Finike Tekke Alakır Sulama
Tesisinin ve 13.06.2017 tarih ve 553 sayılı karan ile de
M anavgat Belenobası, K orkuteli Çağman Göleti, Korkuteli
Asar Göleti, Konyaaltı G eyikbayırı K aradere Göleti, Konyaaltı
Doyran Boyalı Göleti ve Döşemealtı Ekşili Sulama Göleti
tesislerinin A ntalya B üyükşehir Belediyesince işletilmesine
karar verildiğinden, sulam a m evsim inin başlaması nedeniyle
DSİ Genel M üdürlüğünün onay işlemleri beklenmeden
A ntalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca adı geçen sulam a
tesislerinin işletmeleri için gerekli personelin çalıştırılmasına,
araç, gereç ve m alzem e alım m a başlanm asına ve adı geçen
sulam a tesislerinden su kullanacaklarla abonelik sözleşmesi
yapılmasına, bu iş ve
işlemleri yapmak üzere Tarımsal
H izm etler Dairesi B aşkanm a yetki verilmesine, Plan ve Bütçe
K om isyon Raporundaki
listede isimleri
yazılı sulama
tesislerinden karşılarında yazılı şartlar ve m iktarlar üzerinden
2464 sayıh Kanunun 9 7 ’nci maddesine göre 15 Ağustosta 1.
taksit ve 10 Aralıkta 2. taksitler halinde Sulama Hizmet Bedeli
alınmasına; Oylam aya katılanlarm oy birliği ile karar verildi.
(Ak Parti 50 kabul oyu, C H P 10 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu.
Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (Meclis
Başkanı, M eclis Üyesi E rol ÖZKARABEKİR 'in oyunun evet
yönünde kayıtlara geçm esini istedi.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 70’inci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale
edilen;
DSİ 13. Bölge
M üdürlüğünce yaptırılarak
hizm ete açılan A ntalya B üyükşehir Belediye M eclisinin
13.06.2017 tarih ve 558 sayılı kararı ile Finike Tekke A lakır Sulam a Tesisinin; Antalya
Büyükşehir Belediye M eclisinin 13.06.2017 tarih ve 553 sayılı kararı ile de M anavgat
Belenobası, Korkuteli Çağm an Göleti, Korkuteli A sar GÖIeti, Konyaaltı G eyikbayın Karadere
Göleti, Konyaaltı D oyran Boyalı Göleti ve D öşem ealtı Ekşili Sulama Göleti tesislerinin
A ntalya Büyükşehir Belediyesince işletilmesine karar verilm iş olup sulam a mevsim inin
başlam ası nedeniyle DSİ Genel M üdürlüğünün onay işlem leri beklenilm eden Antalya
Büyükşehir Belediye B aşkanlığınca adı geçen sulam a tesislerinin işletmeleri için gerekli
personel çalıştırılm ası, araç, gereç ve malzeme alım m a başlanm ası ve adı geçen sulam a
tesislerinden su kullanacaklarla abonelik sözleşm esi yapılması için Tarımsal Hizm etler
D airesi Başkanm a yetki verilmesi, ekli cetvelde isim leri yazılı sulama tesislerinden
karşılarında yazılı şartlar ve m iktarlar üzerinden 2464 sayılı kanunun 97. maddesine göre 15
A ğustos da 1. taksit ve 10 A ralıkta 2. taksitler halinde Sulam a Hizm et Bedeli alınması
hakkındaki;
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Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarih li rap o ru n d a;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; DSİ 13. Bölge Müdürlüğünce yaptırılarak
hizmete açılan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2017 tarih ve 558 sayılı kararı
ile Finike Tekke Alakır Sulama Tesisinin ve 13.06.2017 tarih ve 553 sayılı kararı ile de Manavgat
Belenobası, Korkuteli Çağman Göleti, Korkuteli Asar Göleti, Konyaaltı Geyikbayırı Karadere
Göleti, Konyaaltı Doyran Boyalı Göleti ve Döşemealtı Ekşili Sulama Göleti tesislerinin Antalya
Büyükşehir Belediyesince işletilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Dolaysıyla sulama
mevsiminin başlaması nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğünün onay işlemleri beklenmeden Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanhğmca adı geçen sulama tesislerinin işletmeleri için gerekli personel
çalıştırılması, araç, gereç ve malzeme alımına başlanması ve adı geçen sulama tesislerinden su
kullanacaklarla abonelik sözleşmesi yapılması için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanına yetki
verilmesi, ekli cetvelde isimleri yazılı sulama tesislerinden karşılarında yazılı şartlar ve miktarlar
üzerinden 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre 15 Ağustosta I. taksit ve 10 Aralıkta 2.
taksitler halinde Sulama Hizmet Bedeli alınmasının uygun görüşüyle;
ANTALYA BÜ Y Ü K ŞEH İR B ELED İY ESİ 2017 YILI
SULAM A H İZ M E T BED ELİ C ET V E Lİ
SULAM A TE SİSİN İN ADI
1
2
3
4
5
g
^

2017 YILI SULAM A HİZM ET BEDELİ
T L /D E K A R
T L / SAAT
50,00
3.50
3,60
2.50
!35,00
55,00

Finike Tekke A la kır Sulam a Tesisi
M anavgat Belenobası Sulam a Tesisi
^Döşem ealtı Ekşili Sulam a Tesisi
'Korkuteli Çağm an Sulam a Tesisi
Korkuteli A sar Sulam a Tesisi
Konyaaltı
G eyikbayırı
Karadere
35,00
Sulam a Tesisi
Konyaaltı
Doyran
Boyalı
Sulama
35,00
Tesisi

Komisyon Raporu, MecHs Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Meclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEM İN 7. M ADDESİ
KARAR NO;653
ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Manavgat İlçesi
Çardak Mahallesinde niteliği Mezarlık olan 357 ada 1 parsel nolu 538,35
m^ alanlı taşınmazın yapımı devam eden “Manavgat Topsurlar Göleti ve
Sulaması” projesi İçerisinde kalması nedeniyle; D.S.Î. 13. Bölge
Müdürlüğü tarafmdan teklif edilen 3230,10TL Kamulaştırma bedeli
üzerinden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesine göre
D.S.i. Genel Müdürlüğü adına devri için Belediye Encümenine yetki
verilmesine oylamaya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 50
kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, M HP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu
ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (Meclis Başkam, M eclis Üyesi Erol
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 7 l ’inci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; M ülkiyeti Büyükşehir
Belediyem ize ait, M anavgat İlçesi Çardak M ahallesinde niteliği m ezarlık olan 357 ada 1
parsel nolu 538,35 m^ alanlı taşınm azın yapımı devam eden "M anavgat Topsurlar Göleti ve
Sulaması" projesi içerisinde kalması nedeniyle; 3230,10TL bedel ile 2942 sayılı
Kam ulaştırm a Kanununun 30. m addesine göre devri talep edilm ekte olup söz konusu
taşınmazın D.S.İ. 13. Bölge M üdürlüğü tarafm dan teklif edilen 3230,10TL kam ulaştırm a
bedeli üzerinden 2942 sayılı K am ulaştırm a Kanununun 30. m addesine göre D evlet Su İşleri
Genel M üdürlüğü adına devrinin yapılm ası için Belediye Encüm ene yetki verilmesi
hakkındaki;
Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M ülkiyeti B üyükşehir Belediyesine ait, M anavgat İlçesi Çardak M ahallesinde niteliği
M ezarlık olan 357 ada l parsel nolu 538,35 m^ alanlı taşınm azın yapım ı devam eden
“M anavgat Topsurlar Göleti ve Sulam ası” projesi içerisinde kalması nedeniyle; D.S.İ. 13.
Bölge M üdürlüğü tarafm dan tek lif edilen 3230,10TL K am ulaştırm a bedeli üzerinden 2942
sayılı Kam ulaştırm a Kanununun 3 0 ’uncu m addesine göre D.S.İ. Genel M üdürlüğü adına devri
için Belediye Encüm enine yetki verilm esinin uygun olduğu görüşüyle,
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılm adı. M eclis Üyesi Faik ÇITAK imzasız, diğer üyeler im zalı M eclisin
takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Yedinci
madde değerli arkadaşlar kabul
edilmiştir. Beş, altı ve yedinci m addeler kom isyon raporları doğrultusunda. Sekizinci madde.
(Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu
ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (M eclis Başkanı, Meclis Üyesi E ro l Ö ZK A R A B E K İR ’in
oyunun evet yönünde kayıtlara geçm esini istedi.)
8. M A D D ESİ
K A R A R N O :654

g ü n d e m in

Ö ZÜ:
Büyükşehir
Belediye
M eclisinin
10/07/2012 tarih ve 405 sayılı kararı ile 2886 ve 3194
sayılı yasaların ilgili hüküm lerine göre satışının
yapılm ası için Belediye Encüm enine yetki verilen,
B üyükşehir Belediyesine ait 14969/22669 hisse bulunan
K epez İlçesi Kütükçü Mahallesi 27474 ada 1 parsel nolu
22.669,00 m^ yüzölçümlü taşınm azın iki kısm a ifraz
edilm esi
sonucu
oluşan
m ülkiyeti
Büyükşehir
B elediyesine ait 27474 ada 2 parsel nolu 14.970,40 m^
yüzölçüm lü taşınm az ile K ütükçü m ahallesi 27535 ada 2
parsel nolu 524,00 m^ yüzölçüm lü taşınm azın, 27544
ada l parsel nolu 1.348,00m2 yüzölçüm lü taeınmazın,
27545 ada l parsel nolu 1.391,00 m^
yı zölçümlü
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taşınınazın, 27501 ada 4.051,00
yüzölçümlü
taşınm azdaki Büyükşehir B elediyesine ait 2078/2400
hissenin ve 27527 ada 18 parsel nolu 966,00
yüzölçüm lü taşınmazdaki B üyükşehir Belediyesine ait
445/483 hissenin 2886 sayıh D evlet İhale Kanununun
ilgili hüküm leri ve 3194 sayılı İm ar Kanununun 17.
M addesine göre satışlarının yapılması için Büyükşehir
Belediye Encüm enine yetki verilm esine oylamaya
katılanlarm oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 48
kabul oyu, CHP 16 ret oyu, M H P 6 kabul oyu. Bağımsız
1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (Meclis
Başkanı, M eclis Üyesi Erol Ö ZKARABEKÎR 'in oyunun
evet yönünde, M eclis Üyesi F aik Ç IT A K ’ın oyunun ret
olarak kayıtlara geçm esini istedi.)
B üyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihh toplantısında gündemin 72’nci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; B üyükşehir Belediye
M eclisinin 10/07/2012 tarih ve 405 sayılı kararı ile 2886 ve 3194 sayılı Yasaların ilgili
hüküm lerine göre satışının yapılması için Belediye Encüm enine yetki verilen. Belediyem ize
ait 14969/22669 hisse bulunan K epez İlçesi K ütükçü M ahallesi 27474 ada 1 parsel nolu
22.669.00 m^ yüzölçüm lü taşınm azın iki kısm a ifraz edilmesi sonucu oluşan mülkiyeti
Belediyem ize ait 27474 ada 2 parsel nolu 14.970,40 m^ yüzölçüm lü taşm m az ile Kütükçü
M ahallesi 27535 ada 2 parsel nolu 524,00
yüzölçüm lü taşınm azın, 27544 ada 1 parsel nolu
1.348.00 m^ yüzölçüm lü taşınmazın, 27545 ada I parsel nolu 1.391,00 m^ yüzölçümlü
taşınm azın, 27501 ada 4.051,00 m^ yüzölçüm lü taşınmazdaki B elediyem ize ait 2078/2400
hissenin ve 27527 ada 18 parsel nolu 966,00 m^ yüzölçüm lü taşınm azdaki 445/483 hissenin
2886 sayılı D evlet İhale Kanununun ilgili hüküm leri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17.
m addesine göre satışlarının yapılması için Belediye Encüm enine yetki verilm esi hakkmdaki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye M echsinin 10/07/2012 tarih ve 405 sayılı kararı ile 2886 ve 3194
sayılı yasaların ilgili hüküm lerine göre satışının yapılması için Belediye Encüm enine yetki
verilen, Büyükşehir Belediyesine ait 14969/22669 hisse bulunan K epez İlçesi Kütükçü
M ahallesi 27474 ada 1 parsel nolu 22.669,00 m^ yüzölçüm lü taşınm azın iki kısm a ifraz
edilmesi sonucu oluşan mülkiyeti B üyükşehir Belediyesine ait 27474 ada 2 parsel nolu
14.970,40 m^ yüzölçüm lü taşm m az ile K ütükçü m ahallesi 27535 ada 2 parsel nolu 524,00 m^
yüzölçüm lü taşınm azın, 27544 ada 1 parsel nolu 1.348,00m2 yüzölçüm lü taşınm azın, 27545
ada 1 parsel nolu 1.391,00 m^ yüzölçüm lü taşınm azın, 27501 ada 4.051,00 m^ yüzölçüm lü
taşınm azdaki B üyükşehir Belediyesine ait 2078/2400 hissenin ve 27527 ada 18 parsel nolu
966.00 m^ yüzölçüm lü taşınmazdaki Büyükşehir Belediyesine ait 445/483 hissenin 2886
sayılı D evlet İhale Kanununun ilgili hüküm leri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17. M addesine
göre satışlarının yapılm ası için Büyükşehir Belediye Encüm enine yetki verilm esinin uygun
olduğu görüşüyle,
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K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
A CA R toplantıya katılmadı, M eclis Üyesi Faik ÇITAK imzasız, M eclis Üyesi Songül
BA ŞKA YA ‘K atılm ıyorum ’ şerhli im zalı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
Ü ye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Komisyon raporuna katılm ıyoruz Başkanım.
Ü ye Selçuk SENİRLİ
ıKomisyon raporu uygundur.
BAŞKAN
[Oylarınıza arz ediyorum. Evet kabul edilmiştir.
Kim kullanam adı? Faik Bey oyunuz? O yunuz ret. Faik ÇITAK oyu ret olarak kayıtlara
geçsin. Erol Bey oyunuz? Evet. Erol Ö ZK A RA BEK İR evet olarak geçsin. Değerli arkadaşlar
sekizinci m adde kabul edilmiştir. D okuzuncu madde.
(Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız î kabul oyu ile
toplam 71 oy kullanılmıştır.) (M eclis Başkam, M eclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR 'in oyunun
evet yönünde, M eclis Üyesi F aik ÇITAK 'm oyunun ret olarak kayıtlara geçm esini istedi.)
G Ü N D E M İN 9. M A D D ESİ
K A R A R N O :655
Ö Z Ü : M ülkiyeti B üyükşehir Belediyesine ait Kaş
İlçesi A ğullu M ahallesi 433 parsel, Belenli 101 ada 236
parsel, bezirgan 180 ada 54 parsel, G ökçeören 141 ada 8
parsel, G öm be 154 ada 2 parsel, İslamlar 17 ada 8 parsel,
103 ada 38 parsel, 103 ada 219 parsel, 107 ada 20 parsel
ve 107 ada 21 parsellerde bulunan 10 adet taşınm azın
2886 sayılı D evlet İhale Kanununun ilgili hükümleri ve
3194 sayılı İmar Kanununun 17. m addesine göre
satışlarının
yapılması
için
B üyükşehir
Belediye
Encüm enine yetki verilm esine oylam aya katılanlarm oy
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 15
ret oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 71 oy kullanılmıştır.) (Meclis Başkanı, M eclis
Üyesi E rol Ö ZK A R A B E K ÎR ’in oyunun evet yönünde
kayıtlara geçm esini istedi.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 73’üncü
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; M ülkiyeti Büyükşehir
Belediyem ize ait ve hisseli olduğum uz Kaş İlçesinde A ğullu mahallesi 433 parsel, Belenli 101
ada 236 parsel, bezirgan 180 ada 54 parsel, gökçeören 141 ada 8 parsel, göm be 154 ada 2
parsel, İslam lar 17 ada 8 parsel, 103 ada 38 parsel, 103 ada 219 parsel, 107 ada 20 parsel ve
107 ada 21 parsellerde bulunan 10 adet taşınm azda ki Büyükşehir Belediyesine ait hisselerin
2886 sayılı D evlet İhale Kanununun ilgili hüküm leri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17.
m addesine göre satışlarının yapılması konusunda Belediye Encüm enine yetki verilmesi
hakkm daki;

V
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P lan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 ta rih li rap o ru n d a;
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kaş İlçesinde bulunan ekli listede belirtilen 10 adet
taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri ve 3194 sayıh İmar Kanununun
17. maddesine göre satışlarının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki
verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,
Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Meclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Faik ÇITAK imzasız, Meclis Üyesi Songül
BAŞKAYA ‘Katılmıyorum’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEMİRCİ
ıKatılmıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN
:Oylarınıza arz ediyorum. Bahattin Bey ne oldu, oy
kullanamıyor musunuz? Ha kullandmız, tamam. Ali KURŞUNLU, Kerim BAŞKAPTAN. Evet,
kabul edilmiştir arkadaşlar. Onuncu madde.
(Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 71 oy kullamimıştır.) (Meclis Başkam, Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR'in oyunun evet
yönünde kayıtlara geçmesini istedi.)
G ÜNDEM İN 10. M ADDESİ
K A RA R NO:656
ÖZÜ: Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu
tarafından onaylanan Düden Parkı Projesinde yer alan 4 adet
çay bahçesi 2 adet büfe kafe, 2 adet büfe çay evi ve 2 adet
otoparktan oluşan mekanların ilk yıl kira bedeli 75.000,00TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksi (YI-ÜFE bir önceki yılın aynı ayma göre) oranında
arttırılması kaydıyla 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun 26. maddesine göre Antalya Büyükşehir
Belediye Şirketi EKDAG Ekmek Dağıtım San.Tic.A.Ş.’ ye
kiraya verilmesine oylamaya katılanlarm oy çokluğu ile karar
verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, M HP 6 kabul
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)
(Meclis Başkam, Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR'in
oyunun evet yönünde, Meclis Üyesi Faik ÇITAK'ın oyunun ret
olarak kayıtlara geçmesini istedi.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 74’üncü
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; lO.Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 18.07.2008 tarih ve 394 sayılı kararı gereği yapılan işlemin iptal edilerek,
Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafmdan onaylanan Düden Parkı Projesinde yer
alan 4 adet çay bahçesi 2 adet büfe kafe, 2 adet büfe çay evi ve 2 adet otoparktan oluşan
mekanların 5216 sayılıyasanın 26. Maddesine göre Ekdağ Ekmek Dağıtım San. Ve Tic A.Ş.’ ye
bedel ve süresinin belirlenerek kiraya verilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihU raporunda;
Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kom isyonu tarafından onaylanan Düden Parkı
Projesinde yer alan 4 adet çay bahçesi 2 adet büfe kafe, 2 adet büfe çay evi ve 2 adet
otoparktan oluşan m ekanların ilk yıl kira bedeli 75.000,00-TL+KDV diğer yıllar kira
bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YI-ÜFE bir önceki yılm aynı ayına göre) oranında
arttırılması kaydıyla 10 (on) yıl süre ile 5216 sayıh B üyükşehir Belediye Kanununun 26.
maddesine göre A ntalya B üyükşehir Belediye Şirketi EKDAG Ekm ek Dağıtım San.Tic.A .Ş.’
ye kiraya verilm esinin uygun olduğu görüşüyle;
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
A CA R toplantıya katılm adı, M eclis Üyesi Faik ÇITA K im zasız, M eclis Üyesi Songül
BAŞKAYA ‘3. Şahıslara verilm em esi kaydıyla uygun’ şerhli im zah, diğer üyeler im zah
M eclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BA Y RA K TA R
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Başkanım onuncu maddede EKDAG kiraya
verilmesini uygun görüyoruz. Ancak üçüncü şahıslara kiraya verilm em esi kaydıyla. Kendi
işletmesi.
BAŞKAN
:Neresi acaba bu?
Üye Erkan DEM İRCİ
:Düden Park projesi içerisinde yer alan dört adet
çay bahçesi, iki adet büfe, iki adet çay evi, iki adet otopark.
BAŞKAN
:Evet. M urtaza B e y ...
EKDAĞ Gn. Md. M. TA M YÜ REK :Sayın Başkanım , o içerisinde zaten şu anda
kiracılar var. M evcut devam ediyorlar. Eskiden beri de böyle gelmiş. Fakat biz yeni bir proje
geliştirdiğim iz için yeniden m hsatlandıracağız. İçindeki kiracılar devam edecek. Balık
Çarşısı, Recep Bey...
BAŞKAN
:Ben kaçırdım . B uyurun M urtaza Bey. Genel
sekreterimizle görüşüyordum . İyi bir muhabbet var. Lim on sıkmak istemem ama.
EKDAĞ Gn. Md. M. TAM YÜ REK :Başkanım, oradaki bütün projeler yeniden
korum a kurulundan geçti. Yeni korum a kurulu kararına göre yeniden ruhsatlandırılacak. Onun
için komple işletm eler m eclise geldi. İçinde zaten kiracılar var, mevcut.
BAŞKAN
:Dolayısıyla üçüncü kişilerde.
EKDAĞ Gn. M d. M. TAM YÜ REK :Evet, üçüncü şahısa zaten şeyi vermiyoruz. Balık
çarşısı yaptığım ız yeri EK D A G olarak biz işletiyoruz efendim . İşleteceğiz.
BAŞKAN
:Evet. Bazı yerleri vereceğiz. Dolayısıyla Erkan
B ey’in söylediği husus çok geçerli değil.
Üye Erkan D EM İRCİ
;0 yüzden katılm ıyoruz karara.
Üye Selçuk SEN İRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN
:Oylarmıza arz ediyorum. Evet, kabul edilm iştir
arkadaşlar. Faik B ey’in oyu ret. Erol B ey’in oyu evet olarak geçiyor. Faik B ey’in bir bakın
arkadaşlar niye, bir bakın bakalım . Gündemimizin 11 .maddesi arkadaşlar.
(Ak Parti 46 kabul oyu, CHP ¡4 ret oyu, M H P 6 kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile
toplam 67 oy kullanılmıştır.) (M eclis Başkam, M eclis Üyesi Erol Ö ZK ARAB EK İR’in oyunun
evet yönünde, M eclis Üyesi F aik Ç IT A K ’ın oyunun ret olarak kayıtlara geçm esini ite d i.)
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GÜNDEM İN 11. M ADDESİ
KARAR NO:657
O ZÜ :M ülkiyeti B üyükşehir Belediyem ize ait
Demre İlçesi Züm rütkaya Malı. Küçükkum Mevki
5409 Parseldeki D Blok 65 n o ’lu Tüccar Ardiyesi
yanm da bulunan 500 m2 alan üzerinde yapılacak
Tüccar A rdiyesinin,
hazırlanan
projesine
göre
düzenlenm esi, yapılm ası, işletilmesi ve süre sonunda
Büyükşehir B elediyem ize devredilmesi işinin 2886
sayılı D evlet İhale K anunu hüküm lerine göre 10 (on)
yıl süreyle ihaleye çıkarılabilm esi için Büyükşehir
Belediye Encüm enine yetki verilm esine oylamaya
katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak P arti 46
kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu,
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullamimıştır.)
(M eclis Başkam, M eclis Üyesi E rol ÖZKARABEKİR 'in
oyunun evet yönünde kayıtlara geçm esini istedi.)
Büyükşehir Belediye M echsinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 75’nci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; M ülkiyeti Büyükşehir
Belediyem ize ait Dem re İlçesi Züm rütkaya Mah. K üçükkum M evki 5409 Parseldeki D Blok
65 no’luTüccar A rdiyesi yanm da bulunan 500 m^ alan üzerinde yapılacak Tüccar
Ardiyesinin, hazırlanan projesine
göre düzenlenm esi, yapılm ası, işletilmesi ve süre sonunda
Büyükşehir Belediyem ize devredilm esi işinin 2886 sayılı D evlet İhale K anunu hükümlerine
göre 10 (on) yıl süreyle ihaleye çıkarılabilm esi için Büyükşehir Belediye Encüm enine yetki
verilmesi hakkmdaki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Mülkiyeti B üyükşehir Belediyem ize ait Dem re İlçesi Züm rütkaya M ah. Küçükkum
M evki 5409 Parseldeki D Blok 65 n o ’lu Tüccar Ardiyesi yanm da bulunan 500 m2 alan
üzerinde yapılacak Tüccar A rdiyesinin, hazırlanan projesine göre düzenlenm esi, yapılması,
işletilmesi ve süre sonunda Büyükşehir Belediyem ize devredilmesi işinin 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu hüküm lerine göre 10 (on) yıl süreyle ihaleye çıkarılabilm esi için Büyükşehir
Belediye Encüm enine yetki verilm esinin uygun olduğu görüşüyle.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılm adı, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BA Y RA K TA R
Üye Erkan DEM İRCİ
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
arkadaşlar. 12.madde.

:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
lUygundur Başkanım.
:Uygundur.
lO ylanm za arz ediyorum. Kabul edilm iştir
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(Ak Parti 46 kabul oyu, CH P 11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağım sız 2 kabul oyu
ile toplam 65 oy kullam im ıştır.) (M eclis Başkam, M eclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR ’in
oyunun evet yönünde kayıtlara geçm esini istedi.)
Üye Bahattin BA YRA K TA R
¡Komisyon raporu uygundur Başkanım. Şöyle
Başkanım, 12-13-14 kom isyon raporları uygundur. Toplu oylanmasını öneriyorum. Ama
toplu oylanm asını... bunlar ret verecekler am a hepsine. Ayrı ayrı yapalım bence.
BAŞKAN
:Bu arada, hayır, kom isyondaki oyu C H P ’nin bu
m addelerde çekimser. A m a değerli arkadaşlar geçtiğim iz mecliste bir şey konuşmuştuk. Bu
m ecliste de gündeme getirelim. İlçe belediyelerim izin de bu konuda borçlanm a talepleri
hukuki ölçütte oluyor. Bizim zannediyorum yerel yönetimler başkanım ız da şu anda mecliste
ya da kulistedir. Bu gibi hukuki sınırlar içinde olan borçlanmalarda bizim arkadaşlarım ız da
Ak Parti grubu olarak belediyelerim izin önünü tıkamam ak adına bu borçlanm alarda, hele hele
bunun gibi İçişleri Bakanlığı onayı gereken hususlarda evet verm esi hususunu biz
arkadaşlarım ızla paylaştık. Onlara bu konuda m uhalefet iktidar fark etm ez belediyelerim ize
yardım cı olm aları hususunda bir hususu iletiyoruz, ileteceğiz. İnşallah biz sıkıntı olmaz,
uygulanır. Dolayısıyla geçtiğim iz m ecliste bu konuşulduğu için bu yeniden gündeme
getiriyorum. Tabi ki takdir m eclisim izindir. Bizim zaten şunu da söyleyeyim , bundan önceki
m uhalefette kaldığım ız ilçe belediyelerinde arkadaşlarım ız ret de verm em işler. Genellikle
bazılarında evet, bazılarında az bir kısm ında da çekim ser vermişler. Yani idarenin önünü
tıkam am ak adına. Hele hele içişleri izni var ise takdir edersiniz ki bu konuda yanlış bir şey
varsa İçişleri Bakanlığı zaten borçlanm ayı onaylamıyor. M eclisim izin buradaki sorumluluğu
İçişleri onayına arz edilm esiyle ilgilidir borçlanm anın. Takdir tabi ki sizlerin.
Bu arada bir cümle daha ekleyeyim . A ntalya Büyükşehir Belediyem iz değerli
arkadaşlar borç-gelir hesabı itibarıyla Türkiye’deki en iyi durum da olan Belediyedir. Bunu
ben söylemiyorum. Bunu FİTC H ’in raporu söylüyor. Zarmediyorum, evet, 2017 nisanında
FİTCH Büyükşehir Belediyelerini Türkiye’de gündem e almış. Yani büyütece almış. Direk
borç-cari gelirler oranında A ntalya B üyükşehir Belediyesi en düşük orana sahip. Yani 45.82.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 60.54, İzmir Büyükşehir Belediyesi 54.20, Bursa Büyükşehir
Belediyesi 144.48. gördüğünüz gibi burada borç-cari gelir oranı itibarıyla en düşük borçlanma
payı FİTC H ’in Raporuna göre A ntalya Büyükşehir B elediyesi’ne ait. Zaten borçlanabilir
lim itim iz de içişleri onayıyla m üm kündür. O yüzden bu gibi borç yetkisinde hemen
borçlanılıyor, belediyenin durum u nereye gidiyor diye bir takım endişeler hasıl olabilir.
D ediğim gibi dünyanın en etkili, en yetkin uluslararası kredilendirm e kuruluşlarında bir
tanesinin yapm ış olduğu değerlendirm ede A ntalya Büyükşehir Belediyesi en düşük borç
oranına, cari gelir ve borç oranı itibarıyla sahip. O yüzden bunun da özellikle Belediyem iz
açısından fevkalade güzel bir tablo olduğunu ifade etmek isterim. Bunu da m eclisim ize arz
ediyorum. Reşat Bey söz istediniz. A m a grup sözcünüze önce söz vereyim. D aha sonra size
tabi ki söz vereceğim.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Sayın Başkanım, m uhtem elen R eşat Bey de izah
edecektir. A m a biz evet geçen ay benzeri anlattığınız tarzda bir takım konuşm alar
gerçekleşm işti. A m a tereddüdüm üz yine siz ifade ettiniz, bu borcun sürdürülebilirliği
konusunda net bilgiye sahip olam adığım ız için geçen yılın geliri, yani komisyon
toplantılarında FİTC H ’in b ir raporunu okudunuz.
I
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Bu benzeri somut bilgiler, geçen yılın bizim net gelirimiz şuydu, işte bunun enflasyon
oranında yükseltilmesi çarpı büyükşehirler için bir buçuk kat arttırılmasıyla işte, limitimiz bu
oldu. Belediyemizin ve bağlı şirketlerimizin beraber borcumuz bu. Bunu bundan çıkardığımız
zaman şöyle bir hesap çıkıyor ortaya, bu kadar borçlanma limitimiz var. Bunun yüzde onunu
belediye olarak, meclis olarak doğrudan biz borçlanıyoruz. Fakat kalan kısmıyla ilgili İçişleri
Bakanhğı’ndan izin almamız gerekiyor ve bu gündem maddesindeki ve akabinde gelecek gündem
maddelerindeki konular da bunlarla ilgili konular. Onun için de İçişleri Bakanhğı’na gitmemiz
gerekiyor tarzı net, somut verilerle komisyon üyelerimiz bilgilendirilse, belki bizim gruptaki sizi
anlamamız daha rahat olacak. Ama şu anda grupta biz uzunca tartıştık bu konuyu ve
sürdürülebilirliği konusunda tereddütlerimiz olduğu için 12 ve 15.maddeler arasındaki
borçlanmalarda hayır oyu kullanma yönünde bir grup kararı aldık ve kararımız, şu anda grup
kararımız bu yöndedir.
BAŞKAN
:Komisyon üyeleriniz çekimser demiş. Sizin grup
kararınız ret şeklinde. Doğrudur. Peki.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Komisyon karan uygundur.
BAŞKAN
:Reşat Bey buyurun. Bir saniye. Evet, buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın
Başkanım,
değerli
M echs
Üyesi
arkadaşlarım, bir çok defadır bu tip borçlanma ile ilgili gündem maddeleri esnasında söz alarak
eleştirmek anlamında değil, doğruları yakalayabilmek, bilgilendirmeyi düzgün yapabilmek
açısından kayıdara geçmesi de veçhiyle bu konuşmayı yapmayı istedim. Söz verdiğiniz için
teşekkür ediyorum. Belediyelerin munzam gelirlerinin sürekli, günlük akış içerisinde olmadığını
hepimiz biliyoruz. Yani beklenen gelirler hiçbir zaman Sayın Başkanım, istenilen zamanda
Belediyenin kasasına maalesef giremiyor. Tahakkuka bağlanmış birçok alacak, çeşitli vesilelerle
hukuka düşebiliyor. Devletin vergi tahsilat gelirlerinden beklediğimiz, tahmin ettiğimiz paylarda
intikalar, kesilmeler, gecikmeler olabiliyor. Doğal olarak belediyelerin gelir akışları içerisinde
munzam olarak, düzenli bir gelir olmadığını hepimiz biliyoruz.
Bu arada hizmetin intikaya uğramaması da bir gerçek. Şimdi burada en önemli bir konu
yasa koyucunun belediyenin tahmin edilen ve gerçekleşmiş gelirlerini dikkate alarak ne kadar ve
nasıl borçlanabileceğini kural ve kaidelere bağlamış olmasıdır. Doğal olarak bizim bu konuda
belediyelerin borçlanmaması diye bir düşüncemiz olamaz. Belediyeler borçlanacaktır. Çünkü
nakit akışını mutlaka borçlanarak sağlamak; ha gönül arzu eder ki vergi tahsilat gelirlerimiz çok
fazla olsun, gününde yatsın, kesintiler olmasın, diğer kira ve munzam gelirlerimiz zamanında
yatsın ve belediyemizde kasada ciddi anlamda para olsun ve belediyelerimiz yaptıkları yatırımları
cari harcamalarıyla beraber günü gününe yatırsın ki borçlanma ihtiyacına ne gerek var mantığı
olur. Ama görüyoruz ki özellikle Antalya, bizim için önemli olan Antalya, Antalya
Belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin son üç buçuk yıldır da genişlemesi dolayısıyla hizmet,
hizmete yönelik arzusu var, yani bir şeyler yapacağım diye uğraşıyor. Fakat gelirler yeterince şey
değil, yani beklenen ölçüde değil. İşte bölüyoruz, çarpıyoruz, matematik yapıyoruz, tahmin
ediyoruz, gerçekleştirme oranlarına bakıyoruz, işte çok cüzi, kişi başına düşen çok cüzi rakamlarla
hizmet edilmeye çalışılıyor. Benim arzum şudur. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin munzam
gelirlerinin beş milyar liranın altında olmaması lazım. Yani ben öyle bir kentimin Belediyesinin
asgari bu ölçülerde gelirinin olması. E, peki gelirlere bakıyoruz. İşte İller Bankası, halk arasında
İller Bankası diye tabir ettiğimiz vergi tahsilat gelirlerinden gelen paylar, efendime söyleyeyim
kendi munzam vergi tahsilat gelirlerimiz, bunun yanında sermaye irat etmek veya sermayeyi
satmak ve bunun yanında da eğer oluşturabilirsek, eğer açık kalırsa borçlanmak. Yani bu dengeyi
sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi 2017 bütçemize bakıyoruz, iki milyar liralık bir bütçe arzusu takdim
edildi meclise, geçti de. E, bu bütçenin, iki milyar liralık bütçenin 410 milyon lirasını
borçlanacağız. 760 milyon lirasını da sermaye kaydedeceğiz.
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Topladığımız zaman bütçemizin neredeyse yüzde 56, yüzde 57’si tcadar kısmını munzam
olmayan, tahminen gerçekleştireceğimiz borçlara veya mülk satışlarına dayandırıyoruz ki bugün
de belirli mülk satışlarıyla ilgili gündem maddemiz var. Belediyeler tabi ki arsa ofisi değildir. Bu
belediyenin arsaları, değer, kıymet kazandırdıkları üniteler satılacaktır, hizmete dönecektir. Ama
bizim burada belediye meclisi olarak bu kararın alınmasıyla ilgili kanun koyucu meclisinizden bu
karan çıkarın diyor. Belediye idaresine bu yetkiyi tek başına kullanma yetkisini vermiyor. Diyor
ki meclisinizden şu kaidelere göre. Şimdi alıyoruz şeyi elimize, tabi bizim rehberimiz nedir Sayın
Başkanım, öncelikle Belediye Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak hazırlanmış Yönetmelik. İşte
burada Belediyelerin nasıl borçlanabileceği ile ilgili bir madde var. Bu maddenin iki ana kısmı
var. Çok kafalan kanştırmak istemiyorum. Bir tanesi diyor ki; belediyeler borçlanabilirler.
Borçlanmalan bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin Büyükşehirler için bir buçuk katıyla
çarpımının yeniden değerlendirme oranıyla çarpımı neticesi oluşan tablo ki biz buna borç
kapasitesi diyoruz. Tahmin ediyorum, çok rakamlar üzerinde ufak tefek şey yapmayayım ama bir
milyar 675 milyon civarında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanabilme limiti var. Fakat
dönüyor geriye Kanun Koyucu diyor ki; siz bu miktarda eğer borcunuz yoksa buraya kadar
borçlanabilirsiniz. Ama bağlı Kuruluşlarınız ve Şirketleriniz de dahÜ olmak üzere kendi
kesinleşmiş bütçe kesin hesabınızdaki bütçe kalemleri borç toplamı dikkate alınacak şekilde.
Bunları toplayacaksınız, bu rakamdan çıkartacaksınız. Eğer pozitif boşluğunuz kalıyorsa siz bu
borçlanmayı gerçekleştirebilirsiniz. Yüzde onunu meclis kararıyla, eğer yüzde onundan fazla
geçiyorsa talebinin İçişleri Bakanlığı’nın onayına gönderin diyor. Hemen aynı maddenin alt
kısmında hükümetin vermiş olduğu, özellikle İçişleri Bakanlığı’nın vermiş olduğu yetkilerle
çelişen bir durum var. Bu durum şu Sayın Başkanım. Tespit, doğruya doğru konuşacağız. Diyor
ki, uzun vadeli ve projeye dayalı olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun görüşü ve
Bakanlar Kuruluyla alınmış borçlanmalar...
BAŞKAN
:Sürenizi aştınız, mikrofonunuz kapandı. Ben
açıyorum mikrofonunuzu, açalım arkadaşlar. Toparlıyor Reşat Bey İnşallah. Oradan açın lütfen.
Evet.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.R.SAMİ
:Sayın Başkanım, yeniden söz istemesi gerekiyor
efendim. Arz ederim.
BAŞKAN
;Yeniden söz isteme butonuna basın, bir toparlayın.
Evet buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Hemen hemen toparlıyorum Başkanım. Zaten
sözümün şeyi burada. Burada İçişleri Bakanlığı’na gönderiyoruz veyahut da dış proje için
gönderiyoruz bir o şeye giriyor, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun görüşü, planlamanın
uygun görüşüyle Bakanlar Kurulu kararıyla bu borçlanma. İşte burada Hükümetimiz daha önce
vermiş olduğu Bakanlar Kuruluyla ilgili tüm Türkiye'deki listeyi veriyor. Bütün Belediyeleri
veyahut da bağlı kuruluşları koyarak şey yapıyor.
Kendini zannedersem burada çok bağlayıcı bir şey alıyor. Belediye kanununun bu
maddesiyle ilgili kısmını kısıtlıyor Sayın Başkanım ve bizim de almış olduğumuz en son 29 buçuk
milyon EuroMuk tramvayın makinalannı alırken ki borç tablosunda Bakanlar Kurulu ilgili Mahalli
İdarelerin borçlanmalarıyla ilgili kısımda, belediyeler borç stoku limitleri içinde kalmak
zorundadır ifadesini kullanıyor. Bu bir çelişki.
BAŞKAN
;YPK kararlarıyla onaylanan borçlanmalar, borç
limiti dışındadır.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Başkanım bu sizin görüşünüz. Özür dilerim.
BAŞKAN
:Yok yok. Kesin. Kesin bu.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Benim de kesin. Şimdi ben şurada polemik yapmak
istemiyorum. Mesele bu değil. Burada bir çelişki var.
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Eğer burada hükümet, Bakanlar Kurulu kararıyla bu maddeyi açın, açtırın. Bu açık sarih.
Borçlanma stoku limitleri içinde kalınmak kaydıyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN’m da imzası var. En sonundaki imza da onun. Şimdi burada bir çelişki var. Bu çelişki
de kısıtlıyor yani. Belediye Kanununun bu maddesindeki borç stoku limitlerinin hesaplanmasında
bu kısım bunun dışında kahr kısmını hesap. O zaman Başkanım ben şunu rica ediyorum. Ekrana
yansıtsın arkadaşlarımız, değerli kardeşlerimiz. ASAT’m borcu nedir? Belediyenin borcu nedir?
Şu kadar bunların, bizim belediyenin borcu nedir? Alt alta koyalım ne kadar borçlanıyoruz, ne
kadar borçlanmıyoruz bakalım. O şeyi de düşelim. Cumhurbaşkanımız istemiyor. Diyor ki
borçlanmanın dışında hareket etmeyin diyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. Stoklarınızda kalın
diyor. E bakalım. E uygunsa buyurun kullanın.
BAŞKAN
:Evet. Eyvallah.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Biz muhalefet olarak, biz muhalefet olarak niye şey
yapalım. Buyurun kullanın.
BAŞKAN
:Peki siz bilirsiniz.
Takdir sizin. Ben şunu
söylüyorum. Sağ olun. Biz zaten bunu İçişleri Bakanlığı’na gönderiyoruz. Limit dışıysa İçişleri
bunu zaten onaylamıyor. Dolayısıyla bu konuda biz İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi yönünde
bir aslında borçlanmanın bir karar alıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar 12 ve 15.maddeleri
birlikte oylayabiliriz. Ahmet Bey bir söz mü istiyorsunuz. Buyurun. Bunu bir tartışma konusu
daha önce de Reşat Bey yapmıştı. Siz de diyeceksiniz ki şimdi YPK borçlanması limit dışıdır
diyeceksiniz herhalde. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama buyurun ilgili yerden okuyarak
söyleyin.
Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROĞLU:Tabi. Sayın Başkanım söyle; Reşat Bey’in bahsettiği
konu aslında bütçe kanunu. Yılı bütçe kanunlarında borç limitinin nasıl hesaplanacağı tekrar
düzenleniyor. Müsaadenizle kanunun ilgili hükmünü okuyayım ben. 6776 sayılı kanun, yani 2017
yılı bütçesini düzenleyen kanun. “Belediyeler tarafından çok taraflı yatırım ve kalkınma
bankalarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalarda
söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz” der kanun, bütçe kanunu ve her yıl aşağı
yukarı aynı metin tekrar yayınlanır. Bizim hafif raylı sistem için borç tutarımız 427 milyon lira.
Yani bilançomuzda görülen rakam bu. 2016 yılı mali kesin hesabına göre de gelirlerimizin
toplamı bir milyar 95 milyon. Bunu yeniden değerleme oranıyla arttırıp bir buçuk katını
aldığımızda da bir milyar 705 milyon rakamına ulaşıyoruz. Bizim dolayısıyla bu hesaplamaya
göre bir milyar beş milyon borçlanma potansiyelimiz var.
BAŞKAN
:Daha var. Daha var.
Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROĞLU:76 milyonunu zaten kullandık.
BAŞKAN
:Evet
Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROĞLUıASAT ve...
BAŞKAN
A SA T ayrı. ASAT ve burasıayrı. ASAT’ın
bütçesi. Yok, hayır, hayır. İkisi ayrı birbirinden.
Gen.Sek.Yrd. A .CİLA V DA R0Ğ LU :0 yorumu daha önce tartışmıştık. Ama Sayıştay da,
İçişleri Bakanlığı da sizin gibi yorumlamıyor. Sayıştay’ın hatta bu konuda, işte 2014 öncesi bir
sorgusu var. ASAT dahil borç limiti hesaplandığı için büyükşehir belediyesini sorumlu tutan bir
sorgusu var.
BAŞKAN
Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Reşat Bey, bir
cümle. Bir cümle söz vereyim o zaman. Bir cümle. Çünkü buyurun...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:... yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 90
milyon lira borçlanma talepli meclis kararıyla ilgili, kararın altına olumlu oy kullanan meclis
üyeleriyle ilgili Sayıştay raporu net ve açıktır. Siz diyor, bu borç limitlerinin tespitinde diyor,
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Bunun cevabını verin diyor ve bu sorgu Sayıştay'da ilama bağlandı arkadaşlar. Ben
katılmıyorum o düşünceye.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyoruz Reşat Bey, çok sağ olun.
Tamam. Peki. Değerli arkadaşlar 12-13-14 ve 15.maddelerin toplu oylanmasını ve Komisyon
Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Erol Bey dışarıda herhalde. Onun oyunu
soracaktık. Erol Bey ayrılmış öyle mi? Peki. Evet 52 oy gerekiyor değerli arkadaşlar. 52 oydayız
zaten şu anda. Oy kullanmayan var mı? Bir kez daha sorayım. Kim efendim? Adil ÇELİK. Ama
oyunu burada belirtmeden onun oyu şöyledir diyemeyiz gıyabında. Bekleyelim. Gerçi 52 oy
yetiyor ama. Evet, Adil Bey de oyunu kullansın. Evet, Adil Bey de oyunu kullandı.
GÜNDEM İN 12. M ADDESİ
K ARA R NO:658
ÖZÜ: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt
alımında kullanılmak üzere 20.000.000TL, asfaltla ilgili yatırnnlarda
kullanılmak üzere 30.000.000TL toplam 50.000.000TL nakdin İller
Bankası A.Ş. ve kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve
uzun vadeli kredi olarak kullanılmasına, ipotek verilmesine 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 mülkiyelindeki 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 içişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” hükmü gereği krediye
konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanlarm oy
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 14 ret oyu,
M HP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplqm 67 oy
kullamimıştır.)
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Büyükşehir Belediye Mechsinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 76’ncı
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının; Asfalt alımı için 20.000.000TL, asfahla ilgili
yatırımlarda kullanılmak üzere 30.000.000TL toplam 50.000.000TL nakdin borçlanma yoluyla
temin edilmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün 08/06/2017 tarih
13554785-755.99-E.838 sayıh yazılan ile talep edilmekte olup Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından asfalt alımı ve asfaltla ilgili yatırımlarda kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ve kamu
bankalan ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak toplam 50.000.000TL nakdin 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 bağh kalmaksızın tamamından (% 40’ın 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
kullandınlacak 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 Belediye Kanunu’nun
68. maddesinde yer alan koşullann yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü
işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol EKİCİ’nin yetkilendirilmesi
hakkmdaki;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt ahmında kullanılmak üzere 20.000.000TL,
asfaltla ilgili yatırımlarda kullanılmak üzere 30.000.000TL toplam 50.000.000TL nakdin İller
Bankası A.Ş. ve kamu bankaları ile 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 bağh kalmaksızın tamamından (% 40’ın 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
alacaklanm 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
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belediye meclisinin karan; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye lam sayısmın salt
çoğunluğunun kararı ve içişleri Bakanlığmm onayı ile yapabilir” hükmü gereği krediye konu işle
ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol EKİCİ’ye yetki
verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Meclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Faik ÇITAK ‘Çekimser’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi
Songül BAŞKAYA ‘Çekimser’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
G ÜNDEM İN 13. M ADDESİ
K ARAR NO:659
ÖZÜ: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafm dan Düden
Kavşağı ve Sakarya Kavşağı Arası Katlı Kavşak Yol Yapım işinin
tam am lanabilm esi için; İller Bankası A .Ş .’den 17.000.000TL ilave
kredi kullandırılm asm a ve krediden kaynaklanacak anapara, faiz,
denetim giderleri, komisyon, vergi, resim , harç, ücret vs.
ödem elerin İller Bankası A .Ş.’ce tem inat olarak alınacak
B üyükşehir Belediyem iz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile
M aliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarım ızın mevzuattan
kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın
tam am ından (% 40’m dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına,
kredi tem inatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödem elerin
karşılanm am ası halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her
nevi gayrim enkul ile araç, gereç ve m alzem enin İller Bankası
A .Ş .’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller
Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilm esine, İller Bankası
A .Ş .’ce Büyükşehir Belediyem ize kullandırılacak krediye ilişkin
olarak her türlü sözleşm eyi ve evrakı im zalam aya ve kredi ile ilgili
devam eden işlemleri yürütmeye, B üyükşehir Belediyem iz
m ülkiyetindeki her türlü gayrim enkulü İller Bankası A .Ş ’ye ipotek
verm eye, Büyükşehir Belediyem izin her türlü gelir, hak ve
alacaklarını İller Bankası A .Ş.’ye terhin ve temlik etmeye,
B üyükşehir Belediyem ize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası
A .Ş .’ye rehin vermeye, İller Bankası A .Ş .’nin mevcut m evzuatı ve
bunda m eydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393
sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
uyarınca “ ...y ü zd e onunu geçm eyen iç borçlanmayı belediye
m eclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanm a için ise meclis
üye tam sayısm ın salt çoğunluğunun kararı ve içişleri Bakanlığının
onayı ile yapabilir ” hükm ü gereği krediye konu işle ilgili her türlü
işlemi yapm aya B üyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol
E K İC İ’ye yetki verilm esine oylam aya katılanlarm oy çokluğu ile
karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, M H P 5
kabul oyu, Bağım sız î kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 77.
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; Büyükşehir
Belediyem izin devam eden yatırım larm dan olan Düden Kavşağı ve Sakarya Kavşağı Arası
Katlı Kavşak Yol Yapım işinin tam am lanabilm esi için 17.000.000TL ilave kredinin
borçlanm a yoluyla tem ini, Fen İşleri D airesi Başkanlığı Yatırımlar Şube M üdürlüğünün
19/06/2017 tarih E. 1296 sayılı yazıları ile talep edilm ekte olup Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından Düden Kavşağı ve Sakarya K avşağı Arası Katlı Kavşak Yol Yapım işinin
tam am lanabilm esi için; İller Bankası A .Ş.’den 17.000.000TL ilave kredi kullandırılm ası ve
krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret
vs. ödem elerin İller Bankası A .Ş .’ce tem inat olarak ahnacak Büyükşehir Belediyem iz
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile M aliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarım ızın
m evzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızm tam am ından (% 40’m
dışında ve % 100’üne kadar) karşılanm asına, kredi tem inatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödem elerin karşılanm am ası halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi
gayrim enkul ile araç, gereç ve m alzem enin İller Bankası A .Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı
şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilm esine, İller
Bankası A .Ş .'ce Büyükşehir B elediyem ize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü
sözleşm eyi ve evrakı im zalam aya ve kredi ile ilgili devam eden işlem leri yürütmeye,
Büyükşehir Belediyem iz mülkiyetindeki her türlü gayrim enkulü İller Bankası A .Ş ’ye ipotek
vermeye, B üyükşehir Belediyem izin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A .Ş.’ye
terhin ve tem lik etmeye, Büyükşehir Belediyem ize 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 Belediye K anunu’nun 68.
maddesinde yer alan koşulların yerine getirilm esi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü
işlemi yapm aya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol EK İC İ’nin yetkilendirilm esi
hakkm daki;
Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Düden Kavşağı ve Sakarya Kavşağı Arası
Katlı Kavşak Yol Yapım işinin tam am lanabilm esi için; İller Bankası A .Ş .’den 17.000.000TL
ilave kredi kullandırılm ası ve krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,
kom isyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödem elerin İller Bankası A .Ş .’ce tem inat olarak
alınacak Büyükşehir Belediyem iz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile M aliye Bakanlığınca
dağıtılan yasal paylarım ızın m evzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı
kalm aksızın tam am ından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanm asm a, kredi
tem inatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödem elerin karşılanmam ası halinde, bu krediyle
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrim enkul ile araç, gereç ve m alzem enin 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 Belediyem ize kullandırılacak krediye
ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı im zalam aya ve kredi ile ilgili devam eden
işlemleri yürütm eye, Büyükşehir Belediyem iz mülkiyetindeki her türlü gayrim enkulü İller
Bankası A .Ş ’ye ipotek vermeye, B üyükşehir Belediyem izin her türlü gelir, hak ve alacaklarını
İller Bankası A .Ş.’ye terhin ve tem lik etm eye, Büyükşehir Belediyem ize ait her türlü ticari
işletmeyi İller Bankası A .Ş .’ye rehin verm eye, İller Bankası A .Ş.’nin m evcut m evzuatı ve
bunda m eydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı K anunün 68 inci
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m addesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca “ ...yüzde onunu geçm eyen iç borçlanmayı
belediye m eclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanm a için ise m eclis üye tam sayısının
salt çoğunluğunun kararı ve içişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir ” hükm ü gereği krediye
konu işle ilgili her türlü işlemi yapm aya B üyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol
EK IC I’ye yetki verilm esi Plan ve Bütçe K om isyonum uzca uygun bulunmuştur.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılm adı, M eclis Üyesi Faik ÇITAK ‘Ç ekim ser’ şerhli imzalı. M eclis
Üyesi Songül BA ŞKA YA ‘Çekim ser’ şerhli im zalı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine
sunulmuştur.
G Ü N D E M İN 14. M A D D ESİ
K A R A R N 0 :6 6 0
Ö Z Ü : Çevre K orum a ve Kontrol Dairesi Başkanhğı
tarafından M anavgat Türkbeleni M esire Alanı Yapım işinin planlanan
sürede bitirilmesi am acıyla ilgili yatırım ödem elerinde kullanılm ak
üzere İlbank A .Ş .’den 25.000.000,00TL kredi kullandırılm asına ve
krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon,
vergi, resim, harç, ücret vs. ödem elerin İller Bankası A .Ş.’ce teminat
olarak alınacak Büyükşehir Belediyem iz gelirlerinden ve İller Bankası
A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarım ızın mevzuattan
kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağh kalmaksızın
tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına,
kredi tem inatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanmam ası halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her
nevi gayrim enkul ile araç, gereç ve m alzem enin 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 Belediyem ize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her
türlü sözleşmeyi ve evrakı im zalam aya ve kredi ile ilgili devam eden
işlemleri yürütmeye, B üyükşehir Belediyem iz mülkiyetindeki her
türlü gayrim enkulü İller Bankası A .Ş ’ye ipotek verm eye, Büyükşehir
Belediyem izin her türlü gelir, hak ve alacaklarım İller Bankası A .Ş .’ye
terhin ve temlik etm eye, Büyükşehir Belediyem ize ait her türlü ticari
işletmeyi İller Bankası A .Ş .’ye rehin vermeye, İller Bankası A .Ş.’nin
m evcut mevzuatı ve bunda m eydana gelebilecek her türlü değişiklik
çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunun 68 inci m addesinin birinci
fıkrasının (e) bendi uyarınca ‘'...y ü z d e onunu geçmeyen iç
borçlanmayı belediye m eclisinin karan; yüzde onunu geçen iç
borçlanma için ise m eclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı
ve İçişleri B akanlığının onayı ile yapabilir” hükm ü gereği krediye
konu işle ilgili her türlü işlemi yapm aya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Birol EK İC İ’ye yetki verilmesine oylam aya katılanlarm oy
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, C H P 14 ret oyu,
M H P 5 kabul oyu. Bağım sız I kabul oyu ile toplan^ 61 oy
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M edisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 7 8 ’inci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; Büyükşehir
Belediyem izin devam eden yatırım larından olan M anavgat Türkbeleni M esire Alanı Yapım
işinin planlanan sürede bitirilmesi am acıyla ilgili yatırım ödem elerinde kullanılmak üzere
25.000.000,00TL kredinin borçlanm a yoluyla tem ini, Çevre K orum a ve Kontrol Dairesi
Başkanlığının 07/06/2017 Tarih ve E. 106 sayılı yazısı gereğince sayılı yazıları ile talep
edilmekte olup Çevre K orum a ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından M anavgat Türkbeleni
M esire Alanı Yapım işinin planlanan sürede bitirilm esi am acıyla ilgili yatırım ödem elerinde
kullanılm ak üzere İlbank A.Ş.M en 25.000.000,00TL kredi kullandırılm ası ve krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, kom isyon, vergi, resim, harç, ücret vs.
ödem elerin İller Bankası A .Ş .’ce tem inat olarak alınacak Büyükşehir Belediyem iz
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile M aliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarım ızın
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalm aksızın tamamından (% 40’m
dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi tem inatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödem elerin karşılanm am ası halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi
gayrim enkul ile araç, gereç ve m alzem enin 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 Belediyem ize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü
sözleşmeyi ve evrakı im zalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütm eye,
Büyükşehir B elediyem iz m ülkiyetindeki her türlü gayrim enkulü İller Bankası A .Ş ’ye ipotek
vermeye, B üyükşehir Belediyem izin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A .Ş .’ye
terhin ve tem lik etm eye, Büyükşehir Belediyem ize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası
A .Ş.’ye rehin verm eye, İller Bankası A .Ş.’nin m evcut m evzuatı ve bunda meydana
gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye K anunu’nun 68.
maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü
işlemi yapm aya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol EK İC İ’nin yetkilendirilm esi
hakkmdaki;
Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Çevre K orum a ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafm dan M anavgat Türkbeleni M esire
Alanı Yapım işinin planlanan sürede bitirilm esi am acıyla ilgili yatırım ödem elerinde
kullanılm ak üzere İlbank A .Ş.’den 25.000.000,00TL kredi kullandırılm ası ve krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, kom isyon, vergi, resim, harç, ücret vs.
ödem elerin İller Bankası A .Ş.’ce tem inat olarak alınacak Büyükşehir Belediyem iz
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile M aliye B akanlığınca dağıtılan yasal paylarım ızın
m evzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalm aksızın tamamından (% 40’m
dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi tem inatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödem elerin karşılanm am ası halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi
gayrim enkul ile araç, gereç ve malzem enin 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 Belediyem ize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü
sözleşm eyi ve evrakı im zalam aya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,
Büyükşehir Belediyem iz m ülkiyetindeki her türlü gayrim enkulü İller Bankası A .Ş ’ye ipotek
vermeye, Büyükşehir Belediyem izin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A .Ş .’ye
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A .Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A .Ş .’nin m evcut mevzuatı ve bunda m eydana
gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi uyarınca “ ...yüzde onunu geçm eyen iç borçlanm ayı belediye m eclisinin
kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanm a için ise m eclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun
kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” hükm ü gereği krediye konu işle ilgili her
türlü işlemi yapm aya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol EK İCİ’ye yetki verilm esi
Plan ve Bütçe K om isyonum uzca uygun bulunmuştur.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleym an
ACAR toplantıya katılm adı, M eclis Üyesi Faik ÇITAK ‘Ç ekim ser’ şerhli imzalı, M eclis
Üyesi Songül BA ŞKA YA ‘Ç ekim ser’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine
sunulmuştur.
G Ü N D E M İN 15. M A D D ESİ
K A R A R N O:661
Ö ZÜ : K ent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından
K epez İlçesi, Kepez ve Santral M ahalleleri sınırları
içerisindeki yaklaşık 132.7 h a’lık alana ilişkin kentsel
dönüşüm projeleri kapsam ında “Kepez ve Santral
M ahalleleri Kentsel D önüşüm Projesi” kapsam ında
bitkisel peyzajın bakım, taşıma, m uhafaza işleri, yıkım
işleri, müşavirlik hizmetleri, hafriyat işleri, cam i ve
okul projeleri, internet altyapısı ve mevcut duyulan
ihtiyaçlarda kullanılm ak am acıyla 36.000.000,00 TL
(O tuzaltım ilyontürklirası) ek ödeneğin Mahalli İdareler
Bütçe ve M uhasebe Yönetm eliğinin 37. maddesi
kapsam ında borçlam na yolu ile temin edilm esine
oylamaya katılanlarm oy çokluğu ile karar verildi. (Ak
Parti 47 kabul oyu, C H P 14 ret oyu, M H P 5 kabul oyu,
Bağımsız I kabul oyu ile toplam 67 oy kullamitnıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 7 9 ’uncu
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; 25.12.2014 tarihli ve
29216 sayılı Resmi G azetede yayım lanarak Riskli Alan ilan edilen K epez İlçesi, K epez ve
Santral M ahalleleri sınırları içerisindeki yaklaşık 132.7 h a’lık alana ilişkin kentsel dönüşüm
projeleri kapsam ında “K epez ve Santral M ahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsam ında
Bitkisel Peyzajın bakım , taşım a, m uhafaza işleri, Yıkım işleri. M üşavirlik hizmetleri, H afriyat
işleri, cami ve okul projeleri, internet altyapısı ve m evcut ihtiyaç duyulan ödenekler dahil
Belediyem iz 2017 yılı bütçesinin 46.07.01.37.06.2.0.42.03.5.1.90 Diğer M üşavir Firm a ve
Kişilere Ö dem eler Bütçe tertibine 36.000.000 T L ’nin M ahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe
Yönetm eliğinin 3 7 ’nci m addesine göre borçlanm a yolu ile ödeneğin temin edilmesi
hakkındaki;
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Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Kepez İlçesi, K epez ve Santral M ahalleleri
sınırları içerisindeki yaklaşık 132.7 h a ’hk alana ilişkin kentsel dönüşüm projeleri kapsam ında
“K epez ve Santral M ahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsam ında bitkisel peyzajın
bakım, taşıma, m uhafaza işleri, yıkım işleri, müşavirlik hizm etleri, hafriyat işleri, cam i ve
okul projeleri, internet altyapısı ve mevcut duyulan ihtiyaçlarda kullanılmak am acıyla
36.000.000,00 TL (O tuzaltım ilyontürklirası) ek ödeneğin M ahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe
Yönetm eliğinin 37. maddesi kapsam ında borçlanm a yolu ile tem in edilm esinin uygun olduğu
görüşüyle,
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
A CAR toplantıya katılm adı, M eclis Üyesi Faik ÇITAK ‘Ç ekim ser’ şerhli imzalı. M eclis
Üyesi Songül BA ŞKA YA ‘Ç ekim ser’ şerhli imzalı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine
sunulmuştur.
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar 12-13-14 ve IS.m addelerim iz
kom isyon raporları doğrultusunda 53 oyla kabul edilmiştir. 16.madde.
(Ak Parti 47 kabul oyu, C H P 14 ret oyu, M HP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 67 oy kullanılmıştır.)
: 16-17-18
toplu
oylanmasını
öneriyorum.
Üye Bahattin BA Y RA K TA R
Kom isyon raporları uygundur.
;Erkan Bey.
BAŞKAN
:Uygundur.
Üye Erkan DEM İRCİ
lUygundur.
Üye Selçuk SENÎRLİ
iOylarımza arz ediyorum 16-17-18.m addelerin
BAŞKAN
birlikte oylanması, kom isyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
GÜNDEM İN 16. M ADDESİ
KARAR NO:662
Ö Z Ü : Kaş Belediye M eclisinin 01/06/2017 tarih
ve 45 sayılı kararı ile onaylanan “Gömbe M ahallesi Piknik
ve M esire Alanı Ü cret Değişikliğinin belirlenm esi”
hususunun m eclislerinden geldiği şekliyle KABULÜNE
oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti
44 kabul oyu, CHP ÎO kabul oyu, M H P 7 kabul oyu.
Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli
toplantısında gündem in 80'inci
m addesinde görüşülerek Plan
ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; Kaş Belediye
Başkanlığının 01/06/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan G öm be M ahallesi Piknik ve
M esire Alanı Ücret D eğişikliği hakkm daki;
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Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Kaş Belediye M eclisinin 01/06/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan “Gömbe
M ahallesi Piknik ve M esire Alanı Ücret Değişikliğinin belirlenm esi” hususunun
m eclislerinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüyle,
Kom isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılm adı, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEM İN 17. M ADDESİ
KARAR NO:663
Ö Z Ü : Sayıştay B aşkanhğının 12.02.2016 tarİh ve
6374 sayılı görüş yazısında; “ 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun “Ulaşım hizm etleri” başlıklı 9.
M addesi
gereğince
Ulaşım
Koordinasyon
M erkezi
(UKOM E), ulaşım hizm etlerini ve koordinasyonunu yerine
getirmekle m ükellef birim olup, A ntalya Büyükşehir
Belediyesi İlçeler Toplu Taşım a Araçları Ç ahşm a Usul ve
Esaslarına
D air
Yönetm eliğini
düzenlem e
yetkisi
Büyükşehir Belediye M eclisine değil, Ulaşım Koordinasyon
M erkezine (UKOM E) aittir ve yönetm elik hükümlerinin
UKOM E kararı şeklinde hayata geçirilm esi gerekm ektedir.”
denilm ekte; ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihh ve 23130 sayılı görüş
yazısında; “Y alnızca U KO M E tarafından; ulaşım, toplu
taşım a ve trafik m evzuatının Büyükşehir Belediyesine
verdiği yetki doğrultusunda Büyükşehir sınırları içinde bu
hizm etlere yönelik yönetm elik veya benzeri düzenleyici
idari işlemler yapılabileceği, B üyükşehir Belediyesinin ise,
ulaşım ve toplu taşım a hizm et ve faaliyetlerinin amaca
uygun, etkili ve yürütülm esini sağlam ak üzere Büyükşehir
Belediyeleri Koordinasyon M erkezleri Y önetm eliğinde yer
alm ayan hususlarda B üyükşehir Belediye M eclisinin kararı
ile
düzenlem e
yapabileceği
değerlendirilm ektedir.”
D enilm ekte olduğundan; Büyükşehir Belediye M eclisinin
10.07.2015 tarihli ve 579 sayılı kararıyla yürürlükte olan
Toplu Taşım a Araçları Y önetm eliğinin yürürlükten
kaldırılm asına ve ihtiyaç duyulan düzenlem elerin UKOM E
Genel Kurulu Kararı ile yapılması gerektiğinden, hazırlanan
Toplu Taşıma Araçları Yönetm elik Taslağının Yürürlükten
K aldırılm asına D air Y önetm elik Taslağınm KABULÜNE
oylam aya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti
44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu,
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 09.06.2017 tarihli toplantısında gündemin 83.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonu ile Ulaşım K om isyonuna havale edilen;
Ulaşım Planlam a Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan ve 10.07.2015 tarih ve 579 sayılı
m eclis kararı ile yürürlükte olan Toplu Taşım a Araçları Y önetm eliğinin yürürlükten
kaldırılm ası hakkmdaki;
Plan vc Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 sayılı görüş yazısında; “ 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun “U laşım hizm etleri” başlıklı 9. M addesi gereğince Ulaşım
K oordinasyon Merkezi (UKOM E), ulaşım hizm etlerini ve koordinasyonunu yerine getirmekle
m ükellef birimdir. A ntalya B üyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşım a A raçları Çalışma
Usul ve Esaslarına D air Yönetm eliğini düzenlem e yetkisi Büyükşehir Belediye M eclisine
değil, U laşım K oordinasyon M erkezine (U KO M E) aittir ve yönetm elik hükümlerinin
U KO M E kararı şeklinde hayata geçirilm esi gerekm ektedir.” denilmektedir.
A yrıca İçişleri Bakanhğı M ahalli İdareler Genel M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihli ve
23130 sayılı görüş yazısında; “Y alnızca U K O M E tarafından; ulaşım, toplu taşım a ve trafik
m evzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki doğrultusunda büyükşehir smırları içinde
bu hizm etlere yönelik yönetm elik veya benzeri düzenleyici idari işlem ler yapılabileceği,
B üyükşehir Belediyesinin ise, ulaşım ve toplu taşım a hizm et ve faaliyetlerinin am aca uygun,
etkili ve yürütülmesini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyeleri K oordinasyon M erkezleri
Y önetm eliğinde yer almayan hususlarda B üyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile düzenleme
yapabileceği değerlendirilm ektedir.” denilm ektedir.
Bu nedenle Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2015 tarihh ve 579 sayılı Kararıyla
yürürlükte olan Toplu Taşıma A raçları Y önetm eliğinin yürürlükten kaldırılm ası ve ihtiyaç
duyulan düzenlem elerin UKOM E Genel K urulu Kararı ile yapılması gerekm ekte olup,
hazırlanan Toplu Taşıma Araçları Y önetm elik Taslağının Y ürürlükten K aldırılm asına Dair
Y önetm elik Taslağının uygun olduğu görüşüyle,
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
A CA R toplantıya katılmadı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
Ulaşım K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 sayıh görüş yazısında; “ 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun “Ulaşım hizm etleri” başlıklı 9. M addesi gereğince Ulaşım
K oordinasyon Merkezi (UKOM E), ulaşım hizm etlerini ve koordinasyonunu yerine getirmekle
m ükellef birimdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşım a A raçları Çalışma
Usul ve Esaslarına D air Yönetm eliğini düzenlem e yetkisi Büyükşehir Belediye M eclisine
değil, Ulaşım Koordinasyon M erkezine (U KO M E) aittir ve yönetm elik hükümlerinin
U KO M E kararı şeklinde hayata geçirilm esi gerekm ektedir.” denilmektedir.
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A yrıca İçişleri Bakanlığı M ahalli İdareler Genel M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihli ve
23130 sayılı görüş yazısında; “Y alnızca U K O M E tarafından; ulaşım, toplu taşım a ve trafik
m evzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki doğrultusunda büyükşehir sınırları içinde
bu hizm etlere yönelik yönetm elik veya benzeri düzenleyici idari işlem ler yapılabileceği,
Büyükşehir Belediyesinin ise, ulaşım ve toplu taşım a hizm et ve faaliyetlerinin am aca uygun,
etkili ve yürütülm esini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyeleri K oordinasyon M erkezleri
Yönetm eliğinde yer alm ayan hususlarda B üyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile düzenlem e
yapabileceği değerlendirilm ektedir” denilm ektedir.
Bu nedenle Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2015 tarihli ve 579 sayıh kararıyla
yürürlükte olan Toplu Taşıma Araçları Y önetm eliğinin yürürlükten kaldırılm ası ve ihtiyaç
duyulan düzenlem elerin UKOM E Genel K urulu Kararı ile yapılması gerekm ekte olup,
hazırlanan Toplu Taşım a Araçları Y önetm elik Taslağının Yürürlükten K aldırılm asına Dair
Yönetm elik Taslağının uygun olduğu görüşüyle.
Kom isyon Raporu, M eclis Üyesi Rasim ELÇİ imzasız, diğer üyeler im zalı M eclisin
takdirine sunulmuştur.
G Ü N D E M İN 18. M A D D ESİ
K A R A R N O :664
Ö ZÜ : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorum lulukları başlıklı
7 inci m addesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; "...
gerektiğinde am atör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak,
m alzem e verm ek ve gerekli desteği sağlam ak, am atör takım lar
arasında spor m üsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı
m üsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara,
teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla
ödül vermek. ” hükm ü çerçevesinde; 2016-2017 sezonunda Türkiye
Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi’nde elde ettiği dereceyle,
2017-2018 sezonunda ilimizi Süper Lig’de tem sil etme başarısı
gösteren A ntalya B üyükşehir Belediyesi A SA T G ençlik ve Spor
Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesinde görev yapan
Sporcular R am azan M IH, M urat ÖZGÜR, Ö nder YURDAGÜL,
Ecem N ur A D IG Ü ZEL, M ustafa KALAY, Y u su f ÇOBAN, Özgür
CAN,
Bülent
H ASBAY,
M ustafa
KARA N ,
Necm ettin
KARAKAYA, Cavit TORUN, İzzet ALKIŞ, Ö m er ERKIŞ, Orhun
SERT, M ikail Vural K OKSAL ve Haşan K O D A L ’ın her birinin
5(beş)Adet Cum huriyet Altını, Antrenörler Hakan SUN ve
A bdulkadir D A G ’ın her birinin 6(altı) Adet Cum huriyet Altını,
Yönetici Necati Y ILD IR IM ’m 6 (altı) adet Cum huriyet Altını ile
ödüllendirilm elerine oylam aya katılanlarm oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, M H P 7 kabul
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında, gündem in 82’nci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; 2016-2017 sezonunda
Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol 1. L igi’nde elde ettiği dereceyle, 2017-2018
sezonunda ilim izi Süper L ig 'd e temsil etme başarısı gösteren A ntalya Büyükşehir Belediyesi
ASAT G ençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol T akım ı’nm sporcu, yönetici ve
antrenörlerine ödül hakkındaki;

Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;

K om isyonum uzca yapılan incelem e ve değerlendirm e sonucunda; 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve
sorum lulukları başlıklı 7 inci m addesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; "...
gerektiğinde am atör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, m alzem e verm ek ve gerekli
desteği sağlam ak, am atör takımlar arasında spor m üsabakaları düzenlem ek, yurt içi ve yurt
dışı m üsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici,
antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. ” hükm ü çerçevesinde;

2016-2017 sezonunda Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol 1. L igi’nde elde ettiği
dereceyle, 2017-2018 sezonunda ilimizi Süper L ig’de temsil etme başarısı gösteren Antalya
Büyükşehir Belediyesi A SA T Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol
Şubesinde görev yapan Sporcular Ram azan MIH, M urat ÖZGÜR, Önder YURDAGÜL,
Ecem N ur A D IG Ü ZEL, M ustafa KALAY, Y u su f ÇOBAN, Ö zgür CAN, Bülent HASBAY,
M ustafa K ARAN, N ecm ettin KARAKAYA, Cavit TORUN, İzzet ALKIŞ, Ömer ERKIŞ,
Orhun SERT, M ikail Vural KÖKSAL ve Haşan K O D A L’ın her birinin 5(beş)Adet
Cum huriyet A ltını, Antrenörler Hakan SUN ve A bdulkadir D A G ’ın her birinin 6(altı) Adet
Cum huriyet Altını, Yönetici Necati Y ILD IR IM ’ın 6 (altı) adet Cumhuriyet Altını ile
ödüllendirilm elerinin uygun olduğu görüşüyle.

K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılm adı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN

:Kabul edilmiştir. 19.madde.

(Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu. Bağım sız I kabul oyu
ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)
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G Ü N D EM İN 19. M ADDESİ
K A R AR NO:665
ÖZÜ: A ntalya B üyükşehir Belediye M eclisince
"Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde
Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park
Yerleri, Bina O toparkları, Genel ve Bölge Otoparkları ile
G üvenli/Trafikten M en Edilen araçların D epolandığı
Otoparklar H akkında Y önetm elik” onaylanarak, A ntalya
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 19 İlçe
Belediyesinde uygulanm aya başlanm ış; ancak "Otopark
aranması gereken kullanım ların alt türleri ve m iktarları"
tablosunda A ntalya B üyükşehir Belediyesince hazırlanan
Y önetm elik ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
hazırlanan “ Otopark Yönetm eliği Hakkında Genel
Tebliğde D eğişiklik Y apılm asına Dair Tebliğ" arasında
uyum suzluklar bulunduğundan; (m ülga)Baym dırlık ve
Iskan
Bakanlığının
hazırlam ış
olduğu
“Otopark
Yönetmeliği H akkında Genel Tebliğde D eğişiklik
Y apılm asına D air Tebliğ" deki Otopark aranması gereken
kullanım ların alt türleri ve miktarları" tablosunun
kullanılm asına oylam aya katılanların oy çokluğu ile karar
verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, M H P 6
kabul oyu, Bağım sız î kabul oyu ile toplam 65 oy
kullanılmıştır.) (M eclis Başkanı, M eclis Üyesi Ruhi
B E ŞÎK TA Ş'ın oyunun evet yönünde kayıtlara geçm esini
istedi.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 8 4 ’üncü
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonu, İm ar ve Bayındırlık Komisyonu ile
Ulaşım K om isyonuna havale edilen; A ntalya Büyükşehir Belediye M eclisince kabul edilen
“ Türkiye Cum huriyeti A ntalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri
Park Y erleri, Parkm etre, Parkomatlı Park Yerleri, Bina O toparkları, Genel ve Bölge
Otoparkları ile Güvenii/Trafıkten M en Edilen A raçların Depolandığı Otoparklar H akkında
Yönetm elik” ile Genel Tebliğ hükmü arasında “O topark alanları ile ilgili düzenlemelerin
karşılaştırılm ası” tablosunda uyum suzluklar olduğundan söz konusu uyum suzlukların
giderilm esine ilişkin yönetm elik değişikliğinin yapılması hakkm daki;
Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Söz konusu gündem maddesine konu A ntalya B üyükşehir Belediye M eclisince
onaylanan “A ntalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri Park Yerleri,
Parkm etre, Parkom atlı Park Yerleri, Bina Otoparkları, Genel ve Bölge Otoparkları ile
G üvenli/Trafikten M en Edilen Araçların Depolandığı O toparklar Hakkında Y önetm elik”,
İmar ve Bayındırlık Kom isyonunda görüşülüp karar altına alınacağından, K om isyonum uzca
karara bağlanm asına gerek olmadığı görüşüyle,
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Komisyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleym an
A CAR toplantıya katılm adı, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
İm ar ve Baym dırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; A ntalya B üyükşehir Belediye M eclisince "Antalya
Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Ü zeri Park Yerleri, Parkmetre,
Parkomatlı Park Yerleri, B ina O toparkları, Genel ve Bölge Otoparkları ile Güvenli/Trafikten
M en Edilen araçların Depolandığı Otoparklar H akkında Y önetm elik” onaylanarak, A ntalya
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 19 İlçe Belediyesinde uygulanm aya başlanmıştır.
Ancak "Otopark aranm ası gereken kullanım ların alt türleri ve miktarları" tablosunda
Belediyem izce hazırlanan Yönetm elik ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafm dan hazırlanan
“Otopark Yönetm eliği H akkında Genel Tebliğde D eğişiklik Y apılm asına Dair Tebliğ"
arasında uyum suzluklar bulunm akta olup; (m ülga)B ayındırhk ve Iskan Bakanlığının
hazırlam ış olduğu “Otopark Yönetm eliği Hakkında Genel Tebliğde D eğişiklik Yapılm asına
Dair Tebliğ" deki Otopark aranm ası gereken kullanım ların alt türleri ve miktarları"
tablosunun kullanılması hususu kom isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Kom isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an Y ILM A Z toplantıya katılm adı,
M eclis Üyesi Erkan D EM İRCİ, M eclis Üyesi Oytun Eylem DOĞM UŞ ve M eclis Üyesi
Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
Ulaşım Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Söz konusu A ntalya B üyükşehir Belediye M eclisince onaylanan "Antalya Büyükşehir
Belediyesi Sınırları Dahilinde K arayolu Üzeri Park Yerleri. Parkmetre. Parkomatlı Park
Yerleri, Bina O toparkları, Genel ve Bölge Otoparkları ile G üvenli/Trafikten M en Edilen
A raçların Depolandığı Otoparklar Hakkında Yönetm elik” hakkında İmar ve Bayındırlık
K om isyonunca karar altına alınacağından, karar vermeye gerek olm adığının uygun olduğu
görüşüyle, konu M eclisim izin takdirine sunulmuştur.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi Rasim ELÇİ im zasız, diğer üyeler imzalı M eclisin
takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BA YRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur
Başkanım.
Üye Erkan DEM İRCİ
:19’dayız değil mi Başkanım?
BAŞKAN
:19’dayız.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Şimdi
Başkanım ,
bu
19.madde
otopark
yönetm eliğiyle ilgili bir madde.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Erkan DEM İRCİ
:M uratpaşa B elediyesi’nde 2016 yılında yapılan
Sayıştay incelem esinden kaynaklanan eleştirilerin aslında giderilm esine yönelik bir çalışm a
ama. İçeriğine tam olarak karşı olm am akla birlikte usul açısından tereddütlerim iz olduğu için
k o m i ş i ^ d a im za atmamıştık.
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Şöyle ki, Sayıştay denetim inde bir takım standartların yetersiz, bizim belediyem izin
uyguladığı yönetm elikte bir takım standartların yetersiz olduğu ve üst hukuk norm larına
aykırı olduğu tespit etmiş. Biz bunları düzeltm ek yerine iki yönetmelik arasında çelişki varsa,
otopark yönetm eliği geçerlidir şeklinde bir ifadeyle geçiştiriyoruz. A slında yani siz de görev
yaptınız mecliste de. Bunların aslında direk yönetm elikten değiştirilm esi gerekirken, biz
sadece iki yönetm elik arasında çelişki varsa otopark yönetmeliği geçerlidir diyoruz.
Tereddüdüm üz buydu. O yüzden ret oyu kullanm ak durum unda kalıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN
:Evet değerli arkadaşlar, oylarınıza arz ediyorum
19.maddeyi. Evet, 20.m adde kabul edilm iştir. 21.madde. Ruhi B EŞİK TA Ş’m oyu kayıtlara
evet olarak geçsin. Pardon 19.madde kabul edilm iştir. 19.maddede Ruhi B EŞÎK TA Ş’m oyu
da kabul olarak kayıtlara geçsin. 20.madde.
(Ak Parti 44 kabul oyu, CH P 14 ret oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile
toplam 65 oy kullam im ıştır.) (Meclis Başkanı, M eclis Üyesi Ruhi B E ŞÎK T A Ş’ın oyunun evet
yönünde kayıtlara geçm esini istedi.)
Üye Bahattin BA YRAKTAR
K om isyon raporları uygundur.
Üye Erkan DEM İRCİ
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
kom isyon raporları doğrultusunda kabulünü

:20-21-22-23

toplu

oylanm asını

:Uygundur.
:Uygundur.
:20 ve 23.m addelerin toplu
oylarınıza arz ediyorum.

öneriyorum.

oylanmasını

ve

G Ü N D E M İN 20. M A D D ESİ
K A R A R N O :666
Ö Z Ü : 5393 sayılı Belediye Kanunu; 14. m addesinin (a) bendi
uyarınca m ahalli ve müşterek nitelikteki tem izlik ve katı atık
hizmetlerinin yapılması veya yaptırılm asını belediyelerin görev ve
sorum luluğunda olduğu; 15. maddesinin (g) bendi uyarınca "Katı
atıkların toplanm ası, taşınm ası, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanm ası ile ilgili bütün hizm etleri yapmak ve
yaptırmak" işlerinin belediyelerin yetki ve im tiyazları arasında
olduğu; 15. M addesinin 3. Fıkrası uyarınca "Bu hizmetleri T.C.
Danıştay Başkanlığının görüşü ve T.C. içişleri Bakanlığının kararıyla
süresi 49 (kırk dokuz) yılı geçm emek üzere im tiyaz yoluyla devretm e”
imkânının belediyelere tanıyan hüküm ler uyarınca, 6360 Sayılı
Kanunun 1 ’ inci M addesi (2) numaralı bendi ile ilk mahalli idareler
genel seçim inden sonra geçerli olm ak üzere A ntalya Büyükşehir
Belediyesinin sınırı il mülki sınırı haline getirilm iş ve aynı kanunun
geçici 1/26. m addesine istinaden tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il
özel idaresi ve köylerden oluşan mahalli idare birliği olması sebebi ile
Alanya Çevresi Turizm i Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği
Başkanlığı tasfiye edilm iş, 24 M art 2014 tarih ve 2014/37 sayılı
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kararı sonrası birliğin taşınm azlan, gerçekleştirm iş olduğu ihaleler,
hizm et, borç ve alacaklarm m konusu bakım ından sorumluluğumuzda
olan kısım ları Büyükşehir Belediyem ize devredilmiş, devir sonrası;
O rm an ve Su İşleri Bakanlığın 20.03.2017 tarih ve 2017/47 sayıh
OLUR' lan ile im tiyaza konu 77.927,79 m^ alanın A ntalya Büyükşehir
Belediyesi adına 49 yıllığına tahsisi yapılmış, ihaleye konu "Entegre
Katı Atık Değerlendirme ve B ertaraf Tesisi" uygulamaya esas
projeleri 26.12.2016 tarih ve E .15143 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel M üdürlüğü Uygulam a Projesi Onay
Yazısı ile onaylanmış olup, ihaleye ilişkin sözleşm e tasarısının;
Danıştay Birinci Dairesince verilen 19/06/2013 günlü ve E:2013/531,
K :2013/863 sayılı karar ve D anıştay İdari İşler Kurulunca verilen
17/07/2013 günlü ve E:2013/7, K :2013/6 sayılı karar ve dosya ekinde
belirtilen eksiklikleri tam am lanm ış, buna göre hazırlanan sözleşme
tasarısı D anıştay’ın uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı
alınarak; 30 yıllığına "İM TİYA Z HAK K ININ DEVRİ YOLUYLA
ENTEG RE KATI A TIK D EĞ ERLEN D İRM E
VE BERTARAF
TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLM ESİ İŞİ" sözleşm esinin imzalanması
için A ntalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adına Antalya
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Birol EKİCİ’ ye yetki
verilm esine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti
42 kabul oyu, CHP î 1 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul
oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin
85’ncimaddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; 5393 sayılı
Belediye Kanunu; 14. m addesinin (a) bendi uyarınca mahalli ve müşterek nitelikteki temizlik
ve katı atık hizm etlerinin yapılması veya yaptırılm asını belediyelerin görev ve
sorumluluğunda olduğu; 15. maddesinin (g) bendi uyarınca "Katı atıkların toplanması,
taşınması, ayrıştırılm ası, geri kazanımı, ortadan kaldırılm ası ve depolanm ası ile ilgili bütün
hizmetleri yapmak ve yaptırmak" işlerinin belediyelerin yetki ve im tiyazları arasında olduğu;
15. M addesinin 3. fıkrası uyarınca "Bu hizmetleri T.C. D anıştay Başkanlığının görüşü ve T.C.
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 (kırk dokuz) yılı geçm em ek üzere im tiyaz yoluyla
devretme" im kânının belediyelere tanındığı hüküm leri belirtildiğinden Orman ve Su İşleri
Bakanlığın 20.03.2017 tarih ve 2017/47 sayılı O LUR'ları ile im tiyaza konu 77.927,79
alanın A ntalya B üyükşehir Belediyesi adına 49 yıllığına tahsisi yapılmış, ihaleye konu
"Entegre Katı A tık D eğerlendirm e ve B ertaraf Tesisi" uygulam aya esas projeleri 26.12.2016
tarih ve E. 15143 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Uygulam a Projesi O nay Yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihaleye ilişkin sözleşme
tasarısının; D anıştay Birinci Dairesince verilen 19/06/2013 günlü ve E:2013/531, K:2013/863
sayılı karar ve D anıştay İdari İşler Kurulunca verilen 17/07/2013 günlü ve E:2013/7,
K :2013/6 sayıh karar ve dosya ekinde belirtilen eksiklikleri tam am lanm ış, buna göre
hazırlanan sözleşm e tasarısı D anıştay’ın uygun görüşü ve İçişleri B akanlığının onayı alınarak;
30 yıllığına "İmtiyaz H akkının Devri Yoluyla Entegre Katı A tık D eğerlendirm e ve Bertaraf
Tesisi Yapımı ve İşletilm esi İşi" sözleşm esinin im zalanm ası için Başkan Adına Antalya
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Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
5393 sayılı Belediye K anunu; 14. m addesinin (a) bendi uyarınca mahalli ve müşterek
nitelikteki tem izlik ve katı atık hizm etlerinin yapılması veya yaptırılm asını belediyelerin
görev ve sorum luluğunda olduğu; 15. m addesinin (g) bendi uyarınca "Katı atıkların
toplanması, taşınm ası, ayrıştırılm ası, geri kazanım ı, ortadan kaldırılm ası ve depolanması ile
ilgili bütün hizm etleri yapm ak ve yaptırmak" işlerinin belediyelerin yetki ve imtiyazları
arasında olduğu; 15. M addesinin 3. Fıkrası uyarınca "Bu hizm etleri T.C. Danıştay
Başkanlığının görüşü ve T.C. İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 (kırk dokuz) yılı
geçm emek üzere im tiyaz yoluyla devretm e” imkânının belediyelere tanındığı hükümleri
belirtilmektedir. Bu hüküm ler uyarınca; hizm etin ifası ve projenin yürütüm ünün Hak Sahibi
tarafm dan yapılabilm esi için İdare' ye im tiyaz yolu ile devretm e yetkisi verilmektedir.
M ülga ALTAB (A lanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği
Başkanlığı) Birlik MecHsince alm an 29.08.2012 tarih ve 2 sayılı karar ile "Entegre Katı Atık
Değerlendirm e ve B ertaraf Tesisi Yapımı ve İşletilmesi İşi" nin 5393 sayılı Belediye
K anunu'nun Belediye M eclisinin G örev ve Y etkilerinden saydığı “belediye adına imtiyaz
verm ek...” yetkisini bahşettiği 18.M addesinin (j) bendi uyarınca; 2886 sayılı Devlet İhale
K anunu çerçevesinde İm tiyaz Hakkı verilm esi yolu ile ihale edilm esi ve ihale usul, iş ve
işlemlerinde tüm yetki Birlik Encüm enine verilmiş; ihale 25.01.2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayım lanarak yürürlüğe giren 6360
Sayılı Kanunun 1 ' inci M addesi (2) numaralı bendi ile ilk mahalli idareler genel seçim inden
sonra geçerli olmak üzere A ntalya Büyükşehir Belediyesinin sının il mülki sının haline
getirilm iş ve aynı kanunun geçici 1/26. m addesine istinaden tüzel kişiliği kaldırılan belediye,
il özel idaresi ve köylerden oluşan mahalli idare birliği olması sebebi ile Alanya Çevresi
Turizm i Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığı tasfiye edilm iş olup; 24 M art 2014
tarih ve 2014/37 sayılı A ntalya Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırm a Kom isyonu Başkanlığı
kararı sonrası birliğin taşınm azları, gerçekleştirm iş olduğu ihaleler, hizmet, borç ve
alacaklarının konusu bakım ından sorum luluğum uzda olan kısım ları B üyükşehir Belediyem ize
devredilmiştir.
Devir sonrası; Orman ve Su İşleri Bakanlığın 20.03.2017 tarih ve 2017/47 sayılı
OLUR' ları ile im tiyaza konu 77.927,79 m2 alanın A ntalya B üyükşehir Belediyesi adına 49
yıllığına tahsisi yapılmış, ihaleye konu "Entegre Katı Atık Değerlendirm e ve B ertaraf Tesisi"
uygulam aya esas projeleri 26.12.2016 tarih ve E .15143 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel M üdürlüğü U ygulam a Projesi Onay Yazısı ile onaylanmıştır.
öz konusu ihaleye ilişkin sözleşm e tasarısının; Danıştay Birinci Dairesince verilen
19/06/2013 günlü ve E:2013/531, K:2013/863 sayılı karar ve D anıştay İdari İşler Kurulunca
verilen 17/07/2013 günlü ve E;2013/7, K:2013/6 sayılı karar ve dosya ekinde belirtilen
eksiklikleri tamamlanmış, buna göre hazırlanan sözleşm e tasarısı D anıştay’ın uygun görüşü
ve İçişleri Bakanlığının onayı alınarak; 30 yıllığına "İM TİYAZ HAKKININ DEVRİ
YOLUYLA ENTEGRE KATI ATIK DEĞ ERLEN D İRM E VE BERTARA F TESİSİ YAPIM I
VE İŞLETİLM ESİ İŞİ" sözleşm esinin im zalanması için Başkan A dına A ntalya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ' nin yetkilendirilm esinin uygun olduğu görüşüyle;
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K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılm adı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G ÜNDEM İN 21. M ADDESİ
KARAR NO:667
ÖZÜ: A ntalya Büyükşehir Belediye M eclisinin
13.06.2017 tarihli ve 555 sayılı kararı ile İlimiz A ksu İlçesi
sınırlarında m uhtelif zam anlarda yapılan im ar uygulamaları
ve parselasyon işlemleri sonucu oluşan hukuki problem lerin
çözüm üne
ilişkin
işbirliği
protokolü
kapsamındaki
sulhnam eyi A ntalya Büyükşehir Belediyesi adına im zalamak
üzere Genel Sekreter Birol EK İC İ’ ye yetki verilm esi kararı
alınm ış olup; Büyükşehir Belediye M eclisinin 13.06.2017
tarihli ve 555 sayılı kararının iptal edilmesine, Maliye
Bakanlığı ile yapılan görüşm eler neticesinde üzerinde
uzlaşılan sulhnameyi Plan ve Bütçe Kom isyonunca
değiştirildiği şekliyle im zalam ak üzere Genel Sekreter Birol
E K İC İ’ye yetki verilmesine oylam aya katılanlarm oy birliği
ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP î î kabul oyu,
M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 86’ncı
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediye
M eclisinin 13.06.2017 tarihli ve 555 sayılı Kararı ile İlimiz A ksu İlçesi sınırlarında m uhtelif
zam anlarda yapılan im ar
uygulam aları ve parselasyon işlem leri sonucu oluşan hukuki
problem lerin çözüm üne ilişkin işbirliği protokolü kapsamındaki sulhnam eyi Belediyem iz
adına im zalam ak üzere Genel Sekreter Birol EK İC İ’ ye yetki verilm esi kararı alınmış olup
M aliye Bakanlığı ile yapılan görüşm eler neticesinde üzerinde uzlaşılan sulhnam e ekte
gönderilm iş olup, B üyükşehir Belediye M eclisinin 13.06.2017 tarihli ve 555 sayılı kararının
iptal edilerek üzerinde uzlaşılan sulhnam eyi imzalamak üzere Genel Sekreter Birol EK İC İ’ ye
yetki verilmesi hakkındaki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye M eclisinin 13.06.2017 tarihli ve 555 sayılı kararı ile İlim iz Aksu
İlçesi sınırlarında m uhtelif zam anlarda yapılan imar uygulamaları ve parselasyon işlemleri
sonucu oluşan hukuki problem lerin çözüm üne ilişkin işbirliği protokolü kapsamındaki
sulhnameyi Belediyem iz adına im zalam ak üzere Genel Sekreter Birol EK İCİ’ ye yetki
verilmesi kararı alınmıştır.
Büyükşehir Belediye M eclisinin 13.06.2017 tarihli ve 555 sayılı kararının iptal
edilerek, M aliye Bakanlığı ile yapılan görüşm eler neticesinde üzerinde uzlaşılan sulhnameyi
K om isyonum uzda değiştirildiği şekilde im zalam ak üzere Genel Sekreter Birol EK İC İ’ye yetki
verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,
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K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
A CA R toplantıya katılmadı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G ÜNDEM İN 22. M ADDESİ
K ARAR NO:668
ÖZÜ:
M ülkiyeti
A ntalya
Büyükşehir
B elediyesine ait; Finike İlçesi, İncirağacı M ahallesinde
yapımı tam am lanan Sahilkent Toptancı Hali 243 ada 4
parselde bulunan İdari binadaki 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 işyerleri, zem in ve asm a kattaki bay
ve bayan w c ile 369 ada 2 parselde bulunan soğuk hava
deposunun 2886 sayılı Kanun hüküm lerine göre 10 (on) yıla
kadar kiraya verilmek
üzere
B üyükşehir Belediye
Encüm enine yetki verilm esine oylam aya katılanlarm oy
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul
oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 87’nci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; M ülkiyeti Belediyem ize
ait; Finike İlçesi, İncirağacı M ahallesinde yapımı tam am lanan Sahilkent Toptancı Hali 243
ada 4 parselde bulunan İdari binadaki 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 işyerleri ile zem in ve asm a kattaki
bay ve bayan wc ile 369 ada 2 parselde bulunan soğuk hava deposunun 2886 sayılı Kanun
hüküm lerine göre 10 (on) yıla kadar kiraya verilm ek üzere Belediye Encüm enine yetki
verilm esi hakkm daki;

Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;

M ülkiyeti Belediyem ize ait; Finike İlçesi, İncirağacı M ahallesinde yapımı tam am lanan
Sahilkent Toptancı Hali 243 ada 4 parselde bulunan İdari binadaki 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
işyerleri, zem in ve asma kattaki bay ve bayan wc ile 369 ada 2 parselde bulunan soğuk hava
deposunun 2886 sayılı Kanun hüküm lerine göre 10 (on) yıla kadar kiraya verilmek üzere
Büyükşehir Belediye Encüm enine yetki verilm esinin uygun olduğu görüşüyle.

K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
A CA R toplantıya katılmadı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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G Ü N D E M İN 23. M A D D ESİ
K A R A R N O :669
Ö Z Ü :A ntalya Büyükşehir Belediyesi U KO M E
Genel K urulu ile belirlenen ve belirlenecek olan taksi
duraklarının projelendirilm ek suretiyle tek tip hale
getirileceğinden, taksi durakları içerisine ve şehrin
m u htelif uygun yerlerine konuşlandırılacak olan ATM
ünitelerinin 10 (on) yıla kadar 2886 sayıh D evlet İhale
K anunu hüküm lerine göre kiralanması karşılığında,
projelendirilecek taksi duraklarının yapılması işi için
Encüm ene yetki verilm esine ve bahse konu işlem e ilişkin
ilçe belediyeleri ile protokol yapm aya A ntalya Büyükşehir
B elediyesi Genel Sekreteri Birol EK İC İ’ ye yetki
verilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu. M H P 6
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 88’inci
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe ile Ulaşım K om isyonuna havale edilen; A ntalya
M erkez ve İlçelerinde bulunan taksi duraklarının turizm kentine yakışır hale getirilebilm esi
için; Belediyem izce proje hazırlanarak, tüm taksi duraklarının tek tip projelendirilerek, taksici
esnaflarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan m odem taksi durakları yapılması planlanm akta olup
Belediyem iz UKOM E Genel Kurul K ararları ile belirlenen ve belirlenecek olan taksi
durakları, projelendirilm ek suretiyle tek tip hale getirileceğinden, taksi durakları içerisine ve
şehrin m uhtelif uygun yerlerine konuşlandırılacak olan A TM ünitelerinin 10 (on) yıla kadar
2886 sayılı yasa hüküm lerine göre kiralanm ası karşılığında, projelendirilecek taksi
duraklarının yapılm ası için encüm ene yetki verilm esi, ayrıca bahse konu işleme ilişkin ilçe
Belediyeleri ile protokol yapm aya Genel Sekreter Birol E K İC İ'nin yetkili kılınması
hakkm daki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Belediyem iz UKOM E Genel Kurulları ile belirlenen ve belirlenecek olan taksi
duraklarının projelendirilm ek suretiyle tek tip hale getirileceğinden, taksi durakları içerisine
ve şehrin m uhtelif uygun yerlerine konuşlandırılacak olan ATM ünitelerinin 10 (on) yıla
kadar 2886 sayılı Kanun hüküm lerine göre kiralanm ası karşılığında, projelendirilecek taksi
duraklarm m yapılm ası için Encüm ene yetki verilmesi, ayrıca, bahse konu işleme ilişkin ilçe
belediyeleri ile protokol yapm aya Genel Sekreter Birol EK İC İ’ nin yetkili kılınm asının uygun
olduğu görüşüyle,
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
A C A R toplantıya katılmadı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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Ulaşım K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Belediyem iz U KO M E Genel Kurul Kararı ile belirlenen ve belirlenecek olan taksi
duraklarının projelendirilm ek suretiyle tek tip hale getirileceğinden, bankamatik konulacak
taksi duraklarına ilişkin projelerin U KO M E Genel Kurul onayı alındıktan sonra şehrin
m uhtelif uygun yerlerine konuşlandırılacak olan ATM ünitelerinin 10 (on) yıla kadar 2886
sayılı Kanun hüküm lerine göre kiralanm ası karşılığında, projelendirilecek taksi duraklarının
yapılması için Encüm ene yetki verilm esi, ayrıca, bahse konu işleme ilişkin ilçe belediyeleri
ile protokol yapm aya Genel Sekreter Birol EKİCİ' nin yetkili kılınm asının uygun olduğu
görüşüyle.
Kom isyon Raporu, M eclis Üyesi Rasim ELÇİ im zasız, diğer üyeler imzalı M eclisin
takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN

:Kabul edilmiştir. 24.madde.

(Ak Parti 42 kabul oyu, C H P î l kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu
ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)
GÜNDEM İN 24. M ADDESİ
KARAR N 0 :6 7 0
Ö ZÜ ıM ülkiyeti
A ntalya
Büyükşehir
Belediyesine ait G üzeloba M ahallesi 12654 ada 1
parsel taşınm az üzerinde bulunan sosyal tesisin ilk
yıl kira bedeli 7.000,00-TL+K DV diğer yıllar kira
bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir
önceki yılın aynı aym a göre) oranında arttırılması
kaydıyla 10 (on) yıl süreyle 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun 26. m addesine göre Antalya
Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAG Ekm ek
D ağıtım San. Tic. A .Ş .’ye kiraya verilm esine
oylam aya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak
Parti 43 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, M H P 2 kabul
oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin î 0/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 89’uncu
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; M ülkiyeti Belediyemize
ait Güzeloba M ahallesi 12654 ada 1 parsel taşınm az üzerinde bulunan sosyal tesisi
Belediyem iz şirketi EK D A G Ekm ek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. kiralamak suretiyle
çalıştırmayı talep etm ekte olup Söz konusu talebin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 26.M addesine göre kira bedelinin ve süresinin belirlenerek kiraya verilmesi
hakkındaki;

52

T.C.
A NTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M ECLİS TO PLAN TI TUTANAĞI
(14.07.2017)

Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M ülkiyeti Belediyem ize ait G üzeloba M ahallesi 12654 ada 1 parsel taşınmaz üzerinde
bulunan sosyal tesisin ilk yıl kira bedeli 7.000,00-TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Y urt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayma göre) oranında arttırılması kaydıyla
10 (on) yıl süreyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. m addesine göre A ntalya
Büjâikşehir Belediye Şirketi EKDAG Ekm ek Dağıtım San. Tic. A .Ş .’ye kiraya verilmesinin
uygun olduğu görüşüyle;
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
A CAR toplantıya katılmadı, M eclisi Üyesi Songül BAŞKAYA ‘3. Şahıslara verilmemesi
kaydıyla uygun.’ Şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BA YRA K TA R
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Birisi bana sesleniyor. Buyurunuz R eşat Bey.
21.maddeyi oyladık mı?
Ü ye Erkan DEM İRCİ
Oyladık.
Yazı İşl.ve K ar.D ai.Bşk.R.SAM İ
Oyladık Sayın Başkanım. 2 4 ’e geldik.
BAŞKAN
Kayıtlara geçmesi için bir söz istiyorsanız
buyurun. Peki, buyurun.
:Şimdi Sayın Başkanım , bu Aksu ilçemiz
Üye M ustafa Reşat OKTAY
içerisinde kanayan bir yara.
BAŞKAN
:Ben m ikrofonunuzu açtım , yine gitti. Kendi
kapattı ha. Kendi m ikrofonunuzu kendiniz kapatıyorm uşsunuz Sayın OKTAY. Bir daha söz
isteyin. Ben söz veriyorum am a size sistem söz vermiyor görüyorsunuz Reşat Bey. Evet,
buyurun.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
:Tamam, tamam. Şimdi Başkanım A ksu’da, Aksu
ilçemizde yıllardır kanayan bir yara var. Konunun tarihçesine girm ek istemiyorum. Fakat
burada kam uya ait 150-160 bin m etrekare civarında kamuya ait olm ası gereken bir arazi
parçalarının kam uda bırakılm adığı gerekçesiyle oradaki parsel m aliklerinin mülkiyetleri
üzerinde imar, hukuksuz imar uygulam aları şerhi var. Binlerce insan burada bu şerhten dolayı
mustarip. 20 senedir süren neredeyse bir problem ve bu problem e de çözüm bir türlü
bulunam ıyor. Şimdi geçen şeyde, geçen m ecliste Aksu ilçem izin de herhalde ilçe meclis
kararı var bu konuyla ilgili olarak. Sayın Genel Sekreterimize M aliye Bakanlığıyla ilgili
protokol veya sulhnam e adı altında bir görüş yapm a yetkisi verdik. A m a şimdi tekrardan bun
sulhnam eyle ilgili yetkiyi yenilem ek anlamını çıkartıyorum. Y eniden bir yetkilendirm e
yapıyoruz. Şimdi benim burada öğrenm ek istediğim konu şu. Buradaki sıkıntılı alan yaklaşık
405 hektardır. Yani dört bin 50 dönüm lük alanı içerir bu sıkıntılı olan. Yani etrafında
G üzelyurt’ta, H acıaliler’de vesaire bu bölgede problemli alanlar vardır am a konunun aslı bu
dört bin 50 hektarlık, 405 hektarlık alandadır. Şimdi Maliye B akanlığının veya Hâzinenin şerh
düştüğü, Tapu Kadastro Genel M üdürlüğüne şerh düşürttüğü........
BAŞKAN
:Yeniden söz istem eniz lazım. Kısa bir süre daha
verelim. Süre yetmedi. Buyurun. İki dakikada toplayın lütfen.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
:Tamam. Benim öğrenm ek istediğim nokta şudur.
K am u diyor ki bana 160 bin m etrekarem i bul da nereden bulursan bul. K oy bunu yerine. Ben
de bu parsellerin üzerindeki kısıtlılığı kaldırayım . Şimdi biz ne yapm ak istiyoruz?
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Y ani Büyükşehir Belediyesi olarak m aliye hâzinesiyle biz ne yapm ak istiyoruz? Yani
bu konu nedir, sulhnam e? Neyin sulhunu yapacağız? Bu konuyla ilgili bilgi alalım.
BA ŞKA N
:Şimdi ben hem en cevap vereyim. Burada
biliyorsunuz geçmişten kaynaklanan A ksu Belediyesi ile Milli Em lak arasında bir borç
tahakkuku söz konusu. Ama tabi burada ciddi bir şekilde kam u arazileri var. Fakat bunlar da
şerhli. K am u arazileri, tabi bir de 2B yasasından sonra artık planlanabilir hale geldiği için 2B
alanları, burada da 2B yasasıyla çözüm lenm iş kam u arazileri var. Dolayısıyla biz burada bir
iki küçük değişiklik yaptık. Onun için bugün geldi. Daha önce siz de söylediniz. Milli
Em lağm talebi doğrultusunda yaptık. Yani kazan-kazan-kazan, yani w in-w in-w in esasına
dayalı bir sulhnam e diyelim adm a veya protokol yapıyoruz. Böylelikle A ksu B elediyesi’nin
m illi em lakla arasındaki borç konusu çözüm leniyor. Vatandaşın tapusunun üzerindeki şerh
konusu çözüm leniyor ve m illi em lak böylelikle kam u arazilerine yönelik planlı ve imarlı
alanlara sahip olmuş oluyor. Böylelikle kaybını böylelikle karşılayabiliyor. Büyükşehir olarak
da bizim 30 senelik kanayan bir yarayı çözm üş olm ak için bu konuda bir iradem iz söz
konusu. Bizim de kazancım ız bu oluyor.
:Biz sonuçta burada planlam a yapacak mıyız
Üye M ustafa Reşat OKTAY
Başkanım bu bölgede?
BAŞKAN
:E tabi sulhnam eden sonra burada bir planlam a
elbette.
:Halk, yani vatandaşım ızın beklediği bu zaten.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
BAŞKAN
:Tabi, tabi, tabi, tabi ve burada önemli olan şerhli
olan yerlerde vatandaşa yerinde tapu vermek. Bu da esası. Yani birinci önceliğim iz konuyla
ilgili. Evet, oylam ıştık zaten. K ayıtlara geçti konuşmalar. Değerli arkadaşlar 24.madde.
U ye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
:Başkanım yine üçüncü şahıslara kiraya verilecek
Üye Erkan DEM İRCİ
mi, verilm eyecek mi öğrenebilir miyiz?
BAŞKAN
:Evet. Biz verilecek diyelim canım , bilm iyorum
yani.
Ü ye Erkan DEM İRCİ
:Biz de hayır diyelim o zam an Başkanım.
EK D A Ğ Gn. Md. M. TA M Y Ü R EK :Saym Başkanım, burası m isafirhane olarak, o
eski binayı o n ararak ...
BAŞKAN
:Kendimiz işleteceğiz.
EK D AĞ Gn. Md. M. TA M Y Ü R EK :Evet, kendim iz işleteceğiz. Herhangi bir kiraya
verm iyoruz.
:Evet.
BAŞKAN
:Kendimiz işleteceksek uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEMİRCİ
BAŞKAN
:Peki. Evet, MHP grubu. M evlüt Bey MHP
grubunun cevabım alalım m üsaade et.
Ü ye M ehm et BALIK
:Uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Oylarınıza arz ediyorum 24.maddeyi. Kabul
edilm iştir. 25.madde.
(Ak Parti 43 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu ile toplam 54 oy
kullanılm ıştır.)
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Üye Bahattin BA YRAKTAR
K om isyon raporları uygundur.
Üye Erkan DEM İRCİ
Üye M ehmet BALIK
BAŞKAN
birlikte oylanmasını ve komisyon raporları

:25

ve

28

toplu

oylanmasını

öneriyorum.

:Uygundur.
:Uygundur Başkanım.
:25 dahil, 28 dahil aradaki sıralı tüm m addelerin
doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEM İN 25. M ADDESİ
KARAR NO:671
ÖZÜ: A ntalya İli, M uratpaşa İlçesi 27, K epez İlçesi 15,
Konyaaltı İlçesi 8 adet olmak üzere ilçelerin M uhtelif
yerlerinde Plan ve Bütçe Komisyonu R aporu ekindeki
listede yer alan toplam 50 adet halk ekm ek büfesinin bir
bütün halinde ilk yıl kira bedeli 5.000,00-TL+K DV diğer
yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE
bir önceki yılın aynı aym a göre) oranında arttırılması
kaydıyla 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 26. M addesine göre Antalya
B üyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAG Ekm ek Dağıtım
San.Tic.A .Ş.’ye kiraya verilm esine oylam aya katılanlarm
oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10
kabul oyu. M H P 2 kabul oyu ile toplam 53 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündem in 144’üncü
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; EK D AG Ekm ek Dağıtım
San. V e Tic. A.Ş. 03.07.2017 tarih ve 2017/778 sayıh yazısı ile, ekli listede açık adresleri
bulunan 50 adet Halk Ekm ek büfesini 10 yıl süre ile kiralamayı talep etm ekte olup söz konusu
50 adet Halk Ekm ek büfesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye K anununun 26.
M addesine göre 10 yıl süre ile kira bedelinin belirlenerek Belediyem iz şirketi EKDAG
Ekm ek D ağıtım San. Ve Tic. A .Ş .’ ye kiraya verilm esi hakkındaki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
İlim iz M uhtelif yerlerinde, ekteki listede yer alan 50 adet halk ekm ek büfesinin bir
bütün halinde ilk yıl kira bedeli 5.000,00-TL+K DV diğer yıllar kira bedelinin Y urt İçi Üretici
Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı aym a göre) oranında arttırılm ası kaydıyla 10 (on)
yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. M addesine göre Antalya
Büyükşehir Belediye Şirketi EK D AG Ekm ek Dağıtım San.Tic.A.Ş.’ye kiraya verilm esinin
uygun olduğu görüşüyle;
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
A C A R toplantıya katılm adı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

55

T.C.
ANTALYA B Ü Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
M ECLİS TO PLAN TI TUTANAĞI
(14.07.2017)

G Ü N DEM İN 26. M ADDESİ
K A R AR NO:672
Ö ZÜ rA ntalya İli Aksu İlçesinde 16, M uratpaşa
İlçesinde 8, A lanya İlçesinde 55, M anavgat İlçesinde 43,
Serik İlçesinde 30, K em er İlçesinde 65, K um luca İlçesinde 2,
Kaş İlçesinde 3 olm ak üzere Devletin H üküm ve Tasarrufu
Alımdaki A landa ve kıyıda kalan toplam 222 adet su sporları
parkur noktalarının 10 yıl süreyle Hazine Taşınm azlarının
İdaresi Hakkında Y önetm eliğin 81.maddesi uyarınca protokol
rçevesinde A ntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından
kiralanması için M aliye Bakanlığı M illi Em lak Genel
M üdürlüğünden talepte bulunulm uş olup; bu kapsamda;
ilçelerdeki söz konusu 222 adet su sporları parkur
noktalarının 10 yıl süreyle M aliye B akanlığından kiralanması
ve kiralanm asına m üteakip alt kiracılara kiraya verilm esi için
Büyükşehir Belediyesi
Encümenine yetki verilmesine
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41
kabul oyu, C H P 10 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu ile toplam
5S oy kullam im ıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin
145’incim addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; A ntalya İli, Aksu
İlçesinde 16, M uratpaşa İlçesinde 8, A lanya İlçesinde 55, M anavgat İlçesinde 43, Serik
İlçesinde 30, Kem er İlçesinde 65, Kumluca İlçesinde 2, Kaş İlçesinde 3 olm ak üzere Devletin
H üküm ve Tasarrufu A ltındaki Alanda ve kıyıda kalan toplam 222 adet su sporları parkur
noktalarının 10 yıl süreyle Hazine Taşınm azlarının İdaresi Hakkında Yönetm eliğin 81.
maddesi uyarınca protokol çerçevesinde B elediyem izce kiralanm ası için Maliye
Bakanlığından (M illi Em lak Genel M üdürlüğü) talepte bulunulmuş olup bu kapsamda;
İlçelerdeki söz konusu 222 adet su sporları parkur noktalarının 10 yıl süreyle Maliye
Bakanlığından kiralanm asını
müteakip alt kiracılara kiraya verilm esi için Belediye
Encüm enine yetki verilm esi hakkm daki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
İlimiz, A ksu İlçesinde 16, M uratpaşa İlçesinde 8, Alanya İlçesinde 55, M anavgat
İlçesinde 43, Serik İlçesinde 30, Kem er İlçesinde 65, Kumluca İlçesinde 2, Kaş İlçesinde 3
olm ak üzere D evletin H üküm ve Tasarrufu Altındaki A landa ve kıyıda kalan toplam 222 adet
su sporları parkur noktalarının 10 yıl süreyle H azine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetm eliğin 81.maddesi uyarınca protokol çerçevesinde Belediyem izce kiralanm ası için
M aliye Bakanlığından (M illi Emlak Genel M üdürlüğü) talepte bulunulmuştur.
Bu kapsamda; İlçelerdeki söz konusu 222 adet su sporları parkur noktalarının 10 yıl
süreyle M aliye Bakanlığından kiralanmasını m üteakip alt kiracılara kiraya verilmesi için
Büyükşehir Belediye Encüm enine yetki verilm esi Kom isyonum uzca uygun bulunm uş olup.
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K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSOY ve M eclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılm adı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N D EM İN 27. MADDESİ
KARAR NO:673
Ö ZÜ :M aIiye Bakanlığı Milli Emlak Genel
M üdürlüğünden A ntalya Büyükşehir Belediyesine tahsis
edilen, Serik İlçesi Boğazkent M ahallesinde imar planında
spor tesisi alanı olarak ayrılan, 386 ada 1 parsel nolu
taşınm aza im ar planı ve tahsis amacı doğrultusunda spor
tesisleri yapılm ası ve işletilm esine ilişkin Türkiye Futbol
Federasyonu ile A ntalya Büyükşehir Belediyesi arasında
hazırlanan protokolü A ntalya Büyükşehir Belediyesi adına
im zalamak üzere B üyükşehir Belediye Başkanı M enderes
TÜ R EL’ e yetki verilm esine oylam aya katılanlarm oy
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10
kabul oyu, M H P 2 kabul oyu ile toplam 53 oy
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 146’ncı
m addesinde görüşülerek Plan ve Bütçe K om isyonuna havale edilen; M aliye Bakanlığı Milli
Emlak Genel M üdürlüğü’nden Belediyem ize tahsis edilen, İlim iz Serik İlçesi Boğazkent
M ahallesinde im ar planında spor tesisi alanı olarak ayrılan, 386 ada 1 parsel nolu 190.000 m^
yüzölçüm lü taşınm azın im ar planı ve tahsis am acı doğrultusunda Kentimizi ve ülkemizi
dünya sporlarında tanıtm ak ve gençlerim izi spor yapm aya yönlendirm ek amacıyla yapılması
gereken spor tesislerinin yapılması ve işletilmesi işine ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu ile
Belediyem iz arasında hazırlanan ve ekte gönderilen protokolü Belediyem iz adına im zalamak
üzere; Büyükşehir Belediye Başkanı M enderes T Ü R E L ’ e yetki verilm esi hakkmdaki;

Plan ve Bütçe Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;

M illi Em lak Genel M üdürlüğünden Belediyem ize tahsis edilen, İlimiz Serik İlçesi
Boğazkent M ahallesinde im ar planında spor tesisi alanı olarak ayrılan, 386 ada 1 parsel nolu
taşınm aza im ar planı ve tahsis amacı doğrultusunda spor tesisleri yapılm ası ve işletilmesine
ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu ile Belediyem iz arasında hazırlanan protokolü
Belediyem iz adına im zalam ak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı M enderes TÜ R EL’ e yetki
verilmesi K om isyonum uzca uygun bulunm uş olup,

K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
A CAR toplantıya katılm adı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR NO:674
ÖZÜ:Antajya Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda
bulunan Antalya ÎIi, Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi Fuar
Alanı 1. Kısımdaki ekli vaziyet planındaki ünitelerin
(işletmelerin) kira bedeli Maliye Bakanlığı tarafmdan söz
konusu alandaki işletmeler için tahsil edilecek ecrimisil bedeli
olup, kira bedeli olan bu ecrimisil bedelini Antalya Büyükşehir
Belediyesine ödemesi şartıyla 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAG Ekmek
Dağıtım San.Tic.A.Ş.’ ye kiraya verilmesine oylamaya
katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu,
CHP 10 kabul oyu, M HP 2 kabul oyu ile toplam 53 oy
kullamimıştır.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarihli toplantısında gündemin 147’nci
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir Belediye
M ecüsi’nin 12.07.1996 tarih 46 sayılı kararı doğrultusunda Fuar Alanının park, peyzaj
düzenlemesi vealan içerisindeki ünitelerin inşası Belediye Şirketi ANTEPE İnşaat Ticaret A.Ş.
tarafından yaptırılmıştır. Büyükşehir Belediyemize Fuar Alanı 1. Kısım içerisinde yaptırılan
üniteler Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 09.10.2006 tarih 588 sayılı kararı ile 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre 10 yıl süre ile Belediyemiz şirketi
EKDAĞ Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.’ ye kiraya verilmesi hususu uygun görülerek şirket ile
13.11.2006 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, kira süresi 31.12.2016 tarihinde sona ermiştir. Bu
nedenle Belediyemiz tasarrufunda bulunan Meltem Mahallesi Fuar Alanı 1. Kısımdaki ekli
vaziyet planındaki ünitelerin (işletmelerin) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.
Maddesine göre kira bedeli ve kira süresinin belirlenerek Belediyemiz şirketi EKDAG Ekmek
Dağıtım San. Ve Tic. A .Ş.’ ye kiraya verilmesi hakkındaki;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Belediyemiz tasarrufunda bulunan İlimiz Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi Fuar Alam
1. Kısımdaki ekli vaziyet planındaki ünitelerin (işletmelerin) kira bedeli Maliye Bakanlığı
tarafmdan söz konusu alandaki işletmeler için tahsil edilecek ecrimisil bedelinin belediyeye
ödemesi şartıyla 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine
göre Antalya Büyükşehir Belediye Şirketi EKDAG Ekmek Dağıtım San.Tic.A.Ş.' ye kiraya
verilmesinin uygun olduğu görüşüyle;
Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Meclis Üyesi Süleyman
ACAR toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN

:Kabul edilmiştir. 29.madde.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, M HP 2 kabul oyu ile toplam 53 oy
kullamimıştır.)
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G ÜNDEM İN 29. M ADDESİ
K A R AR NO;675
Ö Z Ü :A ntalya ili beş (5) m erkez ilçesinde (M uratpaşa,
Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, A ksu) hizm et verm ekte olan
Özel H alk Otobüslerine (S.S. 21 N olu Kooperatif) ve M, AN
(tadilatlı), AB ve ATT Plakalı araçların 2 ’ye 1 biri eşerek “A U ”
serisinden tahditli plaka dönüşüm süreci ile ilgili olarak;
15/12/2016 tarih ve 2016/12-899 sayılı UKOM E Genel Kurulu
Kararı ile belirlenen 01/02/2017 tarihinden önce “A U ” plaka
serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedelini yatıran toplu
taşım a esnafının 2.taksit ödeme tarihinin 30/07/2017 olarak
belirlenm esine; 01/02/2017 tarihinden sonra ödem e yapan toplu
taşım a esnafı 2. Taksit ödem esinin, ilk ödem eden itibaren 6
(altı) ay sonra yapılmasına; “AU ” plaka serisinden tahditli
otobüse dönüşüm bedeli olan 50.000,00 T L 'nin 2 eşit taksitle
(H er bir araç için 25.000,00 TL+25.000,00-TL) ödenmesine;
“A U " plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedeli 2.taksit
vadesinin
geçirilm esi
durumunda;
aylık
yasal
faiz
uygulanm asm a oylam aya katılanların oy çokluğu ile karar
verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, M H P I kabul
oyu ile toplam 57 oy kullamimıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 toplantısında gündem in 148’nci
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım K om isyonuna havale edilen;
A ntalya ili beş (5) merkez ilçesinde (M uratpaşa, Konyaaltı, Kepez, D öşem ealtı, A ksu) hizmet
verm ekte olan Özel Halk O tobüslerine (S.S. 21 Nolu Kooperatif) ve M, AN (tadilatlı). AB ve
ATT Plakalı araçların 2 ’ye 1 birleşerek “A U ” serisinden tahdidi plaka dönüşüm süreci ile
ilgili olarak; 15/12/2016 tarih ve 2016/12-899 sayılı UKOM E Genel Kurulu K aran ile
belirlenen 01/02/2017 tarihinden önce “A U ” plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm
bedelini yatıran toplu
taşım a esnafının 2.taksit ödeme tarihinin 30/07/2017 olarak
belirlenm esi; 01/02/2017 tarihinden sonra ödeme yapan toplu (aşım a esnafı 2. Taksit
Ödemesinin, ilk ödem eden itibaren altıncı ayda yapılması; “A U ” piaka serisinden tahditli
otobüse dönüşüm bedeh olan 50.000,00 T L 'nin 2 eşit taksitle (H er bir araç için 25.000,00
TL+25.000,00-TL) ödenm esi; “A U ” plaka serisinden tahdidi otobüse dönüşüm bedeli 2.taksit
vadesinin geçirilm esi durumunda; aylık yasal faiz uygulanması hakkm daki;
Plan ve Bütçe K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
K om isyonum uz yaptığı değerlendirm e sonucunda;
A ntalya ili beş (5) m erkez ilçesinde (M uratpaşa, Konyaaltı, K epez, Döşem ealtı, Aksu)
hizm et verm ekte olan Özel Halk O tobüslerine (S.S. 21 Nolu Kooperatif) ve M, AN (tadilatlı),
AB ve A TT Plakalı araçların 2 ’ye 1 biri eşerek “A U ” serisinden tahditli plaka dönüşüm süreci
ile ilgili olarak;
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- 15/12/2016 tarih ve 2016/12-899 sayıh U KO M E Genel Kurulu Kararı ile belirlenen
01/02/2017 tarihinden önce “A U '' plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedelini yatıran
toplu taşım a esnafının 2.taksit ödem e tarihinin 30/07/2017 olarak belirlenm esi; 01/02/2017
tarihinden sonra ödeme yapan toplu taşım a esnafı 2. Taksit ödem esinin, ilk ödem eden itibaren
6 (altı) ay sonra yapılmasının;
- “A U ” plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedeli olan 50.000,00 T L ’nin 2 eşit
taksitle (H er bir araç için 25.000,00 TL+25.000,00-TL) ödenm esinin;
- “A U ’* plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedeli 2.taksit vadesinin geçirilmesi
durum unda; ayhk yasal faiz uygulanm asının uygun olduğu görüşüne varılm ış olup;
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi M ustafa Erkan ERSO Y ve M eclis Üyesi Süleyman
A C A R toplantıya katılmadı, M echs Üyesi Faik ÇITAK “ S.Başkaya’nm şerhine
katılıyorum .” şerhli im zah, M eclis Üyesi Songül BA ŞKA YA ‘2018’e ötelenerek
taksitlendirilm esi kaydıyla uygun.’ şerhli im zah, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine
sunulm uştur.
U laşım Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
K om isyonum uz yaptığı değerlendirm e sonucunda;
A ntalya ili beş (5) m erkez ilçesinde (M uratpaşa, Konyaaltı. Kepez. D öşem ealtı, Aksu)
hizm et verm ekte olan Özel Halk O tobüslerine (S.S. 21 N olu Kooperatif) ve M. AN (tadilatlı).
AB ve A TT Plakalı araçların 2'ye 1 birleşerek “AU" serisinden tahditli plaka dönüşüm süreci
ile ilgili olarak:
- 15/12/2016 tarih ve 2016/12-899 sayılı U KO M E Genel Kurulu Kararı ile belirienen
01/02/2017 tarihinden önce “AU ” plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedelini yatıran
toplu taşım a esnafının 2.taksit ödem e tarihinin 30/07/2017 olarak belirlenm esi; 01/02/2017
tarihinden sonra ödeme yapan toplu taşım a esnafı 2. Taksit ödem esinin, ilk ödem eden itibaren
6 (altı) ay sonra yapılmasının;
- “AU" plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedeli olan 50.000.00 T L ’nin 2 eşit
taksitle (H er bir araç için 25.000,00 TL +25.000,00-TL) Ödenmesinin;
- “A U ” plaka serisinden tahditli otobüse dönüşüm bedeli 2.taksit vadesinin geçirilmesi
durum unda; ayhk yasal faiz uygulanm asının uygun olduğu görüşüne varılm ış olup;
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi Rasim ELÇİ im zasız, M eclis Üyesi Sami ALTUN
‘‘R et” şerhli im zah, M eclis Üyesi Y usuf KUM BUL “ Ret, ulaşım esnafının zor durumda
olm asından dolayı” şerhli imzalı, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
Ü ye Bahattin BA YRA K TA R
ıKomisyon raporu uygundur Başkanım.
Ü ye Erkan DEM İRCİ
:Başkanım.
Ü ye Bahattin BA YRA K TA R
:Aslında 29-30-31 ’i toplu oylayabiliriz.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Bu ikinci m addede şey yazıyor. “ AU plaka
serisinin tahtitli otobüse dönüşüm bedeli olan 50 bin T L ’nin iki eşit taksitle her bir araç için
25 bin TL + 25 bin TL ödenm esi.” Biz yanlış hatırlam ıyorsak grupta da tartıştık. Daha önce
de biz bunun kararını alm am ı m ıydık? Bir daha niçin alıyoruz?
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BAŞKAN
:Burada aldık. Bir adaletsizlik oldu onu
düzeltiyoruz. Tabi ilk müracaat edip A U ’ya dönm ek, onlar aslında ilk o iradeyi gösterm ek
suretiyle bizim de sistem imizi kolaylaştıran arkadaşlarım ızdı. Ama ilk m üracaat ettikleri için
arada bir faiz tahakkuku söz konusu oldu o arkadaşlara. Hem bizim sistem i kolaylaştırm ak
için bir irade koydular hem de bir de böyle cezalandınhyorm uş gibi oldu. Yoksa
taksitlendirm e süresinde bir değişiklik yok. İki taksit. O arkadaşların sorununu çözm ek için
yeniden getiriyoruz bunu. Takdirlerinize.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Bir de 2018’e ötelenmesi uygun kaydıyla bir
şerhim iz var bizim komisyon raporunda. Bu m üm kün olamıyor mu?
:Yok, hayır. Onu m üm kün değil.
BAŞKAN
ıBaşkanım o zaman katılm ıyoruz komisyon
Üye Erkan DEM İRCİ
kararına.
:Evet. MHP?
BAŞKAN
:Uygundur Başkanmı.
Ü ye M ehm et BALIK
:Recep Bey buyurun. Ben m ikrofonunuzu açtım.
BAŞKAN
B ir daha söz isteyin.
Üye Recep TO KGÖZ
ıSaym
Başkanım,
sayın
m eclis,
saygıyla
selam lıyorum . Bu tabi ki çok tartıştığım ız özellikle ulaşım konusu çok tartıştığım ız bir konu.
Bunun üzerinde baya her mecliste konuşm alar da yaptık. Ulaşım esnafı da yine her mecliste
olduğu gibi yine geldiler kendi kaderleriyle ilgili neler alınıyor, ne kararlar alınıyor yine aynı
şekilde, mazlum şekilde bekliyorlar. A m a buradaki sizin ulaşımla ilgili bütün kararlarınızın
hiçbirine katılm adığım ı ifade etmek istiyorum. D olayısıyla burada masum bir talep var. Talep
nedir? 50 binde itiraz etmiyorlar. Hiç değilse 25-25, ona da itiraz etmiyorlar. D iyorlar ki hiç
değilse bu 25 bin lirayı sene sonunda bir tarihte ödeyelim. Bu gerçekten şu anda ulaşım
esnafının ne kadar sıkıntıda olduğunu gösteren bir durum. Siz Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak bu m asum isteği değerlendireceğinizi umuyorum. Yani altı ay sonra değil, sene
sonunda eğer bunu yaparsanız, ulaşım esnafının belki bir nebze nefes alm asını sağlamış
olursunuz. Eğer bunu yapm azsanız, ben AKP Grup Başkanı Sayın B A Y R A K TA R ’m her
zam an yapıyor bir Fatiha okutuyor ya, esnafın ruhuna Fatiha okunsun gibi bir durumla karşı
karşıya kalacağız.
BAŞKAN
:Evet. Teşekkür ederim.
Üye Recep TO K GÖ Z
:Eğer uzatırsanız şahsım ve ulaşım esnafı adına
teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili görüşlerim izi
biz çok daha öncesinden m eclisim izle hem de çeşitli platform larda ifade ettik. Bunun kararını
da aslında otobüsçüler odası üyelerinin kendi genel kurulunda koyacağı iradeye ve tavra
bıraktık. Oradaki tavır gereği, onların da genel kurulundaki ifadeleri bizim anladığım ız
kadarıyla bunun iki taksit halinde ödenm esi hususunda. Dolayısıyla o genel kuruldaki tavır
bunu ortaya koydu. O yüzden bugün de biz iki taksit olarak getiriyoruz. O ylarınıza arz
ediyorum.
Üye Bahattin BA YRAKTAR
:Recep B ey’e hatırlatmak istiyorum Başkanım.
Fatiha sadece ölülere okunmaz. Fatiha aynı zam anda bir duadır ve Fatiha aynı zam anda bir
başlangıçtır. Hatırlatırım.
BAŞKAN
:Evet,
teşekkür
ederiz.
Sadakallahülazim
dem iyoruz yani diyorsun. Evet 29.m adde, oy kullanm ayan arkadaşım ız var m ı? Olm adığına
göre kabjjl edilmiştir. BO.madde.
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(Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, M HP 1 kabul oyu ile toplam 57 oy
kullanılmıştır.)
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım, hemen belediyesi...
Üye Erkan DEMİRCİ
:30-31 beş bin. Birhkte oylayabiHriz.
BAŞKAN
:Belediyemizin doğusundaki bölge.
Üye Erkan DEMİRCİ
:Evet.
BAŞKAN
Y aklaşık bir hektarlık, yani on dönümlük bir
Üye Erkan DEMİRCİ
alanda çalışma. Üç tane adayı kapsıyor. Fakat adaların da tamamını kapsamıyor, yansım içine
alıyor, yarısını almıyor falan. Dört kat olan yapılaşmayı bir noktada sekiz kata çıkarıyor. Konut
alanlannda bir artış yok. Fakat ticaret alanında ilave dört bin metrekarelik bir artış sağhyor.
Akabinde bir cami alanı kazandınlıyor, onu da söyleyeyim. Olmayan bir cami alanı.
BAŞKAN
Y eşil alanda da bir artış.
Üye Erkan DEMİRCİ
:Bir miktar yeşil alan düzenlemesi yapıhyor ve
ulaşım sistemiyle alakalı da bir çözümleme var.
BAŞKAN
:En önemlisi.
Üye Erkan DEMİRCİ
A m a şu sıkmtılanmız var. Yani biz
ikiyıldır
kentsel dönüşüm mastır planı çalışmalarını ya da üç yıldır sürdürüyoruz. Üç yıldır bir bütünlük
arz etmesi açısından bu çalışmalan yapıyoruz. Yani mastır planımız bitsin. Antalya’nın
tamamında biz bunu bir bütün olarak yapalım, kurgulayalım, modellemesini çıkaralım. Fakat bu
plan bitmeden iki üç tane ada bazında acil ihtiyaç muhtemelen...
BAŞKAN
:Belediyenin buraya taşınmış olması bir zarureti
ortaya çıkardı.
Üye Erkan DEMİRCİ
;Böyle bir şey çıkıyor. Tabi kendimizle bir miktar
çelişiyoruz. Onu bir an önce bitirsek. Muratpaşa Belediyemizin bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi
yok. Tamam, yetki şeyde, büyükşehir belediyesinde ama nezaketen en azından biz böyle
düşünüyoruz. Bilgisi verilseydi diye düşünüyoruz. Bir de özellikle zaten belediyemizin buraya
gelmesiyle bu bölgeye ciddi anlamda bir fayda sağladık. Yani ekonomik anlamda bir katkımız
oldu. Dönüşmeye başladı yapılar artık yavaş yavaş. Şimdi bir de üstüne dört bin metrekarelik bir
fayda sağlamanın ticari anlamda gerekli olmadığını düşünüyoruz. Fakat sizin de dediğiniz gibi bir
oranın da güzelleştirilmesi adına grup olarak biz burada çekimser oy kullanmak istiyoruz.
:MHP?
BAŞKAN
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Mehmet BALIK
:Oylannıza
arz
ediyorum
30.maddeyi
ve
BAŞKAN
31.maddeyi. Birlikte oylanması ve komisyon raporlan doğrultusunda kabulünü oylannıza arz
ediyorum.
GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR NO:676
ÖZÜrMuratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde
Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile
5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm
Alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248 nolu adalarda
yaklaşık 1 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanlann oy çokluğu ile
KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 çekimser oyu, M HP 1
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.05.2017 tarihli toplantısında gündem in 153.
m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; M uratpaşa İlçesi
Yüksekalan m ahallesi sınırları içerisinde B üyükşehir Belediyesi m eclisinin 06.09.2010 tarihh
ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye kanununun 73. M addesine göre Kentsel Dönüşüm
Alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248 nolu adalarda yaklaşık 10 dönümlük
alanın 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı Değişikliği hakkm daki;
İm ar ve B ayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M uratpaşa İlçesi, Yüksekalan M ahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye
M eclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.
maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248
nolu adalarda yaklaşık 1 hektarlık alanın 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı Değişikliği
yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması hususu Kom isyonum uzca incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an Y ILM A Z toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Erkan DEM İRCİ ‘A landa emsal artışı olduğundan planlam a uygun değildir. Ayrıca
kentsel dönüşüm ün yoğunluk artışı için gerekçe gösterilmesi yasanın özüne aykırıdır.’ Şerhli
im zah, M eclis Üyesi Oytun Eylem DOĞM UŞ ‘Şerhe katılıyorum .’ Şerhli imzalı. M eclis
Üyesi Selçuk SENÎRLİ im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N D E M İN 31. M ADDESİ
K A R A R NO:677
ÖZÜ: M uratpaşa İlçesi, Yüksekalan M ahallesi
sınırları içerisinde B üyükşehir Belediye M eclisinin
06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 73. m addesine göre Kentsel Dönüşüm
Alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248
nolu adalarda yaklaşık 1 hektarlık alana ilişkin hazırlanan
1/1000
ÖLÇEKLİ
U Y G U LA M A
İM AR
PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ oylam aya katılanlarm oy çokluğu ile
K ABU L edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 çekim ser
oyu, M H P 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56
oy kullanılmıştır.)
B üyükşehir Belediye M eclisinin 08.05.2017 tarihli toplantısında gündem in 153.
m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; M uratpaşa İlçesi
Yüksekalan M ahallesi sınırları içerisinde B üyükşehir Belediyesi m echsinin 06.09.2010 tarihli
ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye kanununun 73. M addesine göre Kentsel Dönüşüm
Alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248 nolu adalarda yaklaşık 1 hektarlık
alanın 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı Değişikliği hakkm daki;
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İm ar ve Baym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M uratpaşa İlçesi, Y üksekalan M ahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye
M eclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.
maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgede bulunan ve 5246, 5247 ve 5248
nolu adalarda yaklaşık 1 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı Değişikliği
yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması hususu Kom isyonum uzca incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi Abdurrahman YILM AZ toplantıya katılmadı, M eclis
Üyesi Erkan DEM İRCİ ‘A landa emsal artışı olduğundan planlam a uygun değildir. Ayrıca
kentsel dönüşüm ün yoğunluk artışı yapım ında gerekçe gösterilm esi yasanın özüne aykırıdır.’
Şerhli imzalı, M eclis Üyesi Oytun Eylem DOĞM UŞ ‘Şerhe katılıyorum .’ Şerhli imzalı,
M eclis Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN

:30 ve 31 .maddeler kabul edilmiştir. 32.madde.

(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 çekim ser oyu, M H P 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul
oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)
;32 ve 44 toplu oylanmasını ve komisyon
Uye Bahattin BAYRAKTAR
raporları uygundur Başkanım.
ıGörmedim, görm edim . Buyurun Reşat Bey.
BAŞKAN
Buyurun.
Üye M ustafa R eşat OKTAY
:Sayın Başkanım, altıya dokuz 2010 tarihli ve 409
sayılı bir m eclis kararıyla bu adı geçen alan bir kentsel dönüşüm alanı olarak meclisim izde
kabul edilmiş.
BAŞKAN
:Ama hiçbir şey yapılmam ış.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
:Evet, yani ben. B irincisi öğrenmek istediğim,
tabi insan zam an geçince bazı şeyleri unutuyor. 2010 tarihli meclisin, arkadaşlar bilgi
verirlerse bu dönüşüm kararını meclis neden almış? Yani gerekçesi neym iş o tarihte? 2010’da,
ki bir şey yapılm am ış, beklemiş. Tabi belediye binasının beklem esi, yapım ının...
BAŞKAN
:Bir de buradaki en büyük sorun, önemli bir
şekilde m ezarlığın içinden de geçerek, o bölgedeki m ezarların kaldırılm ası gibi bir sıkıntı söz
konusuydu. Bizim bu çözüm le artık o konuda hiçbir sıkıntı kalmıyor. Çünkü mezarlığa
tamamen teğet geçiyoruz. Onu da ifade edeyim.
Üye M ustafa R eşat OKTAY
:Sayın Başkanım, üzerinde durmak istediğim
nokta şu. G rup sözcüm üz bu konudaki projenin, çalışm anın tabi ki M uratpaşa B elediyesi’yle
beraber yürütülm esi noktasında çalışm a yapılması iyi olurdu. Belirtti zaten. Çünkü biz de
ancak gündem okunduktan sonra pazartesi bu konuyla v ak ıf olduk.
:ToparIarsanız. 40 saniyeniz kaldı.
BAŞKAN
: Sayın Başkanım, lütfen. Belki sıkıcı oluyor gibi
Üye M ustafa Reşat OKTAY
ama.
:Estağfurullah.
BAŞKAN
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Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bunlar önemli şeyler. Şimdi bizim kentimizin, yani
Muratpaşa yaşlanan bir bölge. Bu bizim Yüksekalan, Dere Mahallesi dediğimiz bölge de kentsel
dönüşüm noktasında en önemli yerlerden bir tanesi. Fakat şimdi orada iki tane, üç tane imar
adasmm bir tane köşesindeki, başlangıç köşesindeki parsel ve bir de belediyeden, şuradan
çıkarken ki köşedeki parsel dışında tutulmak kaydıyla bir planlama alanı oluşturulmuş.
BAŞKAN
:Çünkü o yapılaşma yeni tamamlanmış.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:01uşturulmuş. Ama şimdi bu yol ve ulaşım ...
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememişlir.)
BAŞKAN
:Bitirin siz kayıtlara geçiyor. (Meclis salonundaki
mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Aksine. Peki teşekkür ediyoruz. Oylamıştık zaten
ama aksine ulaşımı çözmesiiçinele alınan bir husus. Rahatlatır yani her ulaşım tedbiri kesin
çözüm değildir ama rahatlama sağlar. Ciddi bir rahatlama sağlar. Evet değerli arkadaşlar, Bahattin
Bey öneriniz vardı.
;32-44 Sayın Başkanım.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.R.SAMİ
:32 ve 44.maddelerin birlikte oylanması hususu.
BAŞKAN
Erkan Bey?
Uygundur.
Üye Erkan DEMİRCİ
Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
32 dahil. 44 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
BAŞKAN
birlikte oylanması ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
GÜNDEMİN 32. MADDESİ
KARAR NO:678
Ö ZÜ : Finike İlçesi, Kızılca Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan ve ekli krokide koordinatlı sınırları yer
alan 467 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 468 ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller, 298 ada 1, 2 ve 3
parseller, 299 ada 1, 2 ve 3 parseller, 300 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ve 8 parseller, 325 ada 1, 2 ve 3 parseller, 133 ada 15, 22,
25 ve 27 parselle ile 493 ada 1 parseli içine alan yaklaşık 7
hektarlık alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.
maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan
edilmesine; sonraki süreçlerde gerçekleştirilecek işlemler
için Finike Belediyesine yetki verilmesine oylamaya
katılanlarm 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.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli toplantısında gündemin 173.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike İlçesi Kızılca
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokide koordinatlı smırları yer alan 467 ada
1,2,3,4,5,6 ve 7 parseller, 468 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parseller, 298 ada 1,2 ve 3
parseller, 299 ada 1,2, ve 3parseller, 300 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parseller, 325 ada 1,2 ve 3
parseller, 133 ada 15,22,25 ve 27 parseller ile 493 ada 1 parseli içine alan yaklaşık 7 hektarlık
alanın 5393 sayılı belediye kanunun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan
edilmesi, sonraki süreçlerde gerçekleştirilecek işlemler için Finike Belediyesine yetki verilmesi
hakkmdaki;
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İm ar ve B aym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Finike İlçesi, K ıziica M ahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokide koordinath
sınırlan yer alan 467 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 468 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 ve 14 parseller, 298 ada 1, 2 ve 3 parseller, 299 ada 1, 2 ve 3 parseller, 300 ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 325 ada 1, 2 ve 3 parseller, 133 ada 15, 22, 25 ve 27 parselle ile 493
ada 1 parseli içine alan yaklaşık 7 hektarlık alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.
maddesine göre K entsel Dönüşüm ve Gelişim A lanı ilan edilmesi; sonraki süreçlerde
gerçekleştirilecek işlem ler için Finike Belediyesine yetki verilm esi hususu Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılmadı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEM İN 33. M ADDESİ
KARAR NO:679
ÖZÜ: A lanya Belediyesi sınırlan içerisinde,
Kargıcak M ahallesi 347 Ada 1 parselin bir kısm ının resmi
kurum alanından park alanına dönüştürülm esi, 329 Ada
doğusundaki yeşil alanın bir kısmının belediye hizm et
alanına dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/5000
ÖLÇEKLİ N A Z IM İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak
Parti 41 kabul oyu, C H P 12 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 91.
m addesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; A lanya Belediyesi
sınırlan içerisinde, K argıcak M ahallesi 347 Ada 1 parselin bir kısm ının park alanı olarak, 329
A da doğusundaki yeşil alanın bir kısm ının belediye hizm et alanı olarak düzenlenmesine
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkm daki;
İm ar ve B aym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, K argıcak M ahallesi 347 A da 1 parselin bir
kısmının resmi kurum alanından park alanına dönüştürülm esi, 329 Ada doğusundaki yeşil
alanın bir kısm ının belediye hizm et alanına dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli N azım İm ar Planı değişikliği Kom isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an Y ILM AZ toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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G Ü N D EM İN 34. M A D D E Sİ
K A R A R N 0 :6 8 0
Ö Z Ü : A lanya Belediyesi sınırları içerisinde,
Kargıcak M ahallesi 347 Ada 1 parselin bir kısmının
belediye hizm et alanından park alanına dönüştürülm esi,
329 Ada doğusundaki park alanının bir kısm ının belediye
hizm et alanına
(ASAT)
dönüştürülm esine
ilişkin
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ U Y G U LA M A İM AR
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylam aya katılanlarm oy birliği ile
KABUL edildi. (Ak P arti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul
oyu, M H P 2 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam
56 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 92.
m addesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; A lanya Belediyesi
sınırlan içerisinde, Kargıcak M ahallesi 347 Ada 1 parselin bir kısm ının park alanı olarak, 329
Ada doğusundaki park alanın bir kısm ının belediye hizm et alanı olarak düzenlenmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a İm ar Planı değişikliği hakkındaki;
İm ar ve B aym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, K argıcak M ahallesi 347 A da 1 parselin bir
kısm ının belediye hizm et alanından park alanına dönüştürülm esi, 329 Ada doğusundaki park
alanının bir kısm ının belediye hizm et alanına (ASAT) dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı değişikliği Kom isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Haşan Ali İRBAN im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N D E M İN 35. M A D D E S İ
K A R A R N O:681
Ö Z Ü : A ntalya K ühür Varlıklarını K orum a Bölge
K urulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayılı kararı ile uygun
bulunan, Döşemealtı ve K epez Belediyeleri sınırları
içerisinde, revize edilen K epezüstü K öprülü Kavşak Projesi
doğrultusunda planda düzenlem e yapılarak, sarnıç koruma
alanı sınırı ve karayolu kam ulaştırm a sınırının işlenmesine
ilişkin hazırianan 1/5000 ÖLÇEKLİ N A ZIM İM AR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ oylam aya katılanlarm oy birliği ile KABUL
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, M H P 2
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M echsinin 10.07.2017 tarihh toplantısında gündem in 93.
m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; A ntalya Kültür
V arlıklarını Koruma Bölge K urulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayıh karan ile uygun
bulunan, Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen K epezüstü
K öprülü Kavşak Projesi doğrultusunda planda düzenlem e yapılarak, sarnıç korum a alanı sınırı
ve karayolu kam ulaştırm a sınırının işlenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar
Planı değişikliği hakkmdaki;
İm ar ve Baym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
A ntalya K ültür Varlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayıh
kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı ve K epez Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen
K epezüstü K öprülü Kavşak Projesi doğrultusunda planda düzenlem e yapılarak, sarnıç korum a
alanı sınırı ve karayolu kam ulaştırm a sınırının işlenm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İmar
Planı değişikliği Kom isyonum uzca incelermıiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an Y ILM A Z toplantıya katılm adı, diğer
üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N DEM İN 36. M ADDESİ
K A R AR NO:682
ÖZÜ: G azipaşa Belediyesi sınırları içerisinde,
Karayolları 13. Bölge M üdürlüğünden gelen kam ulaştırm a
sınırına göre M acar M ahallesi köprülü kavşak projesinin
im ar planına işlenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000
ÖLÇEKLİ N A ZIM İM AR PLANI D EĞİŞİKLİĞİ
oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak
Parti 41 kabul oyu, C H P 12 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu,
Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 96.
m addesinde görüşülerek İm ar ve B ayındırlık K om isyonuna havale edilen; G azipaşa
Belediyesi sınırları içerisinde, M acar M ahallesi köprülü kavşak projesinin im ar planına
işlenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı değişikliği hakkm daki;
İm ar ve B aym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
G azipaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, Karayolları 13. Bölge M üdürlüğünden gelen
kam ulaştırm a sınırına göre M acar M ahallesi köprülü kavşak projesinin im ar planına
işlenm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliği K om isyonum uzca incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, diğer
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GÜNDEM İN 37. M ADDESİ
KARAR NO:683
Ö Z Ü : Gündoğmuş Belediyesi smıriarı içerisinde,
Fatih Mahallesi 342 A da 12 parselin “Konut A lanm dan”
"B elediye Hizm et A lanm a” dönüştürülm esine ilişkin
hazırlanan 1/5000 Ö LÇEK Lİ N A ZIM İM AR PLANI
DEĞİŞİK LİĞ İ oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CH P 12 kabul oyu, M H P 2
kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 97.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Gündoğmuş
Belediyesi sınırları içerisinde, Fatih M ahallesi 342 ada 12 parselin “Konut A lanından”
“Belediye H izm et A lanm a” dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliği hakkındaki;
İm ar ve Baym dırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Fatih M ahallesi 342 A da 12 parselin
“Konut A lanm dan” “ Belediye H izm et A lanına” dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli N azım İmar Planı değişikliği K om isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi Abdurrahman Y ILM A Z toplantıya katılm adı, diğer
üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEM İN 38. M A D DESİ
KARAR NO:684
ÖZÜ: G ündoğm uş Belediyesi sınırları içerisinde,
Fatih M ahallesi 342 A da 12 parselin “Konut Alanından”
“Belediye
H izm et
A lanm a
(İtfaiye
A lam )”
dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAM A İM AR PLANI DEĞİŞİK LİĞ İ oylamaya
katılanlarm oy birliği ile K ABU L edildi. (Ak Parti 41
kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu,
Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 98.
m addesinde görüşülerek
İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Gündoğmuş
Belediyesi sınırları içerisinde, Fatih M ahallesi 342 ada 12 parselin “K onut A lanından”
“Belediye H izm et A lanm a (İtfaiye A lanı)” dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulam a im ar planı hakkındaki;
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İm ar ve Baym dırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
G ündoğm uş Belediyesi sınırlan içerisinde, Fatih M ahallesi 342 A da 12 parselin
“Konut A lanından” “Belediye Hizm et A lanına (İtfaiye A lanı)” dönüştürülm esine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a İm ar Planı değişikliği K om isyonum uzca incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılmadı, diğer
üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

39. MADDESİ
K A R AR N O :685

g ü n d e m in

ÖZÜ: Kaş Belediyesi smırları içerisinde, Ova
M ahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizm et alanından Spor
A lanına
dönüştürülm esine
ilişkin
hazırlanan
1/5000
ÖLÇEKLİ N A ZIM İM AR PLANI D EĞİŞİKLİĞİNİN,
planlam a alanı Patara Özel Çevre K orum a Alanı sınırları
içerisinde kaldığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
iletilmesine oylam aya katılanlarm oy birliği ile karar verildi.
(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, M H P 2 kabul
oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 99.
maddesinde görüşülerek İmar ve B ayındırlık K om isyonuna havale edilen; Kaş Belediyesi
sınırları içerisinde. Ova M ahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizm et alanından Spor Alanına
dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı hakkm daki;

İm ar ve Bayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
K aş Belediyesi sınırları içerisinde, O va M ahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizmet
alanından Spor A lanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliği
Kom isyonum uzca incelenm iş, planlam a alanı Patara Özel Çevre K orum a Alanı sınırları
içerisinde kaldığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Oytun Eylem DOĞM UŞ ve M eclis Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler imzalı
M eclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEM İN 40. M ADDESİ
KARAR NO:686
O Z Ü :K aş Belediyesi sınırları içerisinde, Ova
M ahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizm et alanından
Spor A lanm a dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/1000
ÖLÇEKLİ
U Y G U LA M A
İM AR
PLANI
DEĞİŞİKLİĞİNİN, planlam a alanı Patara Özel Çevre
Koruma Alanı sınırları içerisinde kaldığından, Çevre ve
Şehircilik B akanlığına iletilmesine oylam aya katılanlarm oy
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12
kabul oyu, M H P 2 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile
toplam 56 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 100.
m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Kaş Belediyesi
sınırlan içerisinde. Ova M ahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizm et alanmdan Spor A lanm a
dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı değişikliği
hakkındaki;
İm ar ve B aym dırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Ova M ahallesi 161 ada 1 parselin belediye hizm et
alanm dan Spor A lanm a dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a imar planı
değişikliği K om isyonum uzca incelenmiş, planlam a alam Patara Özel Çevre K orum a Alanı
sınırları içerisinde kaldığından Çevre ve Şehircilik B akanlığına iletilmesinin uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdunahm an YILM AZ toplantıya katılmadı, M eclis
Üyesi Oytun Eylem D OĞ M UŞ ve M eclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı
M eclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 41. M ADDESİ
KARAR NO:687
ÖZÜ: A ksu Belediyesi sınırları içerisinde,
Hacıaliler M ahallesi 13484 Ada 9 parselin orman
alanından eğitim alanına dönüştürülm esine ilişkin
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İM AR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ oylam aya katılanlarm oy birliği ile
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul
oyu, M H P 2 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam
56 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip gündemin
158. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi
sınırları içerisinde, Hacıaliler Mahallesi 13484 Ada 9 parselin orman alanından eğitim alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkmdaki;
İmar ve Baymdırhk Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıaliler Mahallesi 13484 Ada 9 parselin orman
alanından eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ toplantıya katılmadı, Meclis
Üyesi Selçuk SENÎRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEMİN 42. MADDESİ
K A RA R NO:688
ÖZÜ:
Alanya
Belediyesi
sınırları
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 Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 10.04.2017 tarih ve 6031 sayılı karan uyarınca 1.
Derece Arkeolojik Sit Alanı ve smınnın plana işlenmesine
ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR
PLANININ, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanlann oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, M HP 2
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy
kullanılmıştır.)
BüyükşehirBelediye
Meclisinin 09.06.2017 tarihli toplantısında gündemin 97.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediyesi
sınırları içerisinde, Güneyköy Mahallesi 241 Ada 17, 31, 33 ve 36 parsellerin “ Enerji Üretim
Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanması, Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2017 tarihli ve 6031 sayılı kararıyla tescillenen 1.
derece arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı hakkmdaki;
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Alanya Belediyesi sınırları 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 Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2017
tarih ve 6031 sayılı karan uyarınca 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve sınırının plana işlenmesine
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Kültür
Variıklannı Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin uygun olduğu görüşüne vanimıştır.
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Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 43. M ADDESİ
K ARAR NO:689
ÖZÜ: Elmalı İlçesi İlave ve Revizyon U ygulam a
İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar
Planı Değişikliğine, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile
Antalya 4. İdare M ahkem esinin 22.03.2017 tarihli 2017/56 E.
sayılı yürütm enin durdurulm ası kararm a istinaden 18. M adde
U ygulam asına yönelik olarak Elmalı B elediyesi’nin önerileri
doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İM AR
PLANI DEĞİŞİK LİĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CH P 12 kabul oyu,
M H P 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilerek
gündem in 156. M addesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen;
Elmalı İlçesi İlave ve Revizyon U ygulam a İm ar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı Değişikliğine, askı süresi
içerisinde yapılan itirazlar ile A ntalya 4. İdare M ahkem esinin 22.03.2017 tarihli 2017/56 E.
sayılı yürütm enin durdurulm ası kararm a istinaden 18. M adde Uygulam asına yönelik olarak
Elm alı B elediyesi’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı
Değişikliği hakkm daki;

İm ar ve Bayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;

Elm alı İlçesi İlave ve Revizyon U ygulam a İm ar Planına askı süresi içerisinde yapılan
itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı D eğişikliğine, askı
süresi içerisinde yapılan itirazlar ile A ntalya 4. İdare M ahkemesinin 22.03.2017 tarihli
2017/56 E. sayılı yürütm enin durdurulm ası kararm a istinaden 18. M adde Uygulam asına
yönelik olarak Elmalı B elediyesi’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım
İm ar Planı Değişikliği K om isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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G Ü N D EM İN 44. M ADDESİ
K ARAR N 0 :6 9 0
ÖZÜ: Elmalı Belediye M eclisi’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, Elmalı İlçesi İlave ve Revizyon
Uygulam a İm ar Planına askı süresi
içerisinde yapılan
itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a
imar Planı D eğişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan
itirazlar ile A ntalya 4. İdare M ahkemesinin 22.03.2017
tarihli 2017/56 E. sayılı yürütm enin durdurulm ası kararına
istinaden 18. M adde Uygulam asına yönelik olarak Elmalı
Belediyesi’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan 1/1000
ÖLÇEKLİ U Y G U LA M A İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ,
Plan H üküm lerinin 16. M addedeki “Toplam İnşaat A lam ”
ibaresinin “ Em sale K onu Toplam İnşaat A lam ” olarak
düzeltilmesi ve 20. M addenin kaldırılması kaydıyla
değiştirilerek oylam aya katılanlarm oy birliği ile KABUL
edildi. (Ak P arti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, M H P 2
kabul oyu. Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam
56 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M echsinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilerek
gündemin 157. m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen;
Elmalı Belediye M eclisi’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, Elm ah
İlçesi İlave ve R evizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı Değişikliğine, askı süresi
içerisinde yapılan itirazlar ile Antalya 4. İdare M ahkem esinin 22.03.2017 tarihli 2017/56 E.
sayılı yürütm enin durdurulm ası kararına istinaden 18. M adde U ygulam asına yönelik olarak
Elmalı B elediyesi’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı
D eğişikliği hakkındaki;
İm ar ve Baym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Elm alı Belediye M eclisi’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, Elmalı İlçesi İlave ve Revizyon U ygulam a İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a imar Planı Değişikliğine,
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile A ntalya 4. İdare M ahkem esinin 22.03.2017 tarihli
2017/56 E. sayılı yürütm enin durdurulm ası kararına istinaden 18. M adde U ygulam asına
yönelik olarak Elm ah Belediyesi’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulam a İmar Planı Değişikliği K om isyonum uzca incelenm iş. Plan H üküm lerinin 16.
M addedeki “Toplam İnşaat Alanı” ibaresinin “Em sale Konu Toplam İnşaat A lanı” olarak
düzeltilm esi ve 20. M addenin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne
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K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an Y ILM AZ toplantıya katılmadı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
;Evet kabul edilm iştir 32 dahil, 44 dahil aradaki
sırah tüm m addeler komisyon raporları doğrultusunda. 45.
(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu
ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)
Üye B ahattin BA YRAKTAR
:45 ve 46 ikisinin de yine toplu oylanm asını.
Komisyon R aporlarına bir ilave, okuyacağım ilaveyle birlikte oylanmasını öneriyorum.
BAŞKAN
:Her iki m addede de mi? 45 mi, 46 da mı?
Üye B ahattin BAYRAKTAR
;Evet, doğrudur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Hangisinde? Her iki m addeye mi okuyacağınız
ek eklenecek?
Üye B ahattin BAYRAKTAR
:Her iki, evet, doğrudur. Doğrudur.
BAŞKAN
:Peki...
Üye B ahattin BAYRAKTAR
:Toplu iş yerleri ve ticaret alanlarında ada ve
parsel ölçeğinde derinlik ve cephe şartı aranm az ibaresiyle oylanm asını öneriyorum.
BAŞKAN
;Evet, buyurunuz.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Başkanım gerekçede toplu ulaştırm a çalışmaları
neticesinde tescillenen orman ve kadastro sınırları ile planlardaki uyumsuzluğun
giderilm esine ilişkin diyor fakat planın içeriğinde de kötü anlam da dem iyorum am a ciddi
anlamda değişiklikler
yapılıyor. Bunu biz tam olarak algılayam adığım ız için,
anlayam adığım ız için çekimser kalıyoruz bu konuda.
BAŞKAN
:Evet, Selçuk Bey.
Ü ye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur.
BAŞKAN
:Evet, değerli arkadaşlar 45 ve 4 6 ’mn
birlikte
oylanması ve K om isyon Raporları doğrultusunda Sayın B A Y R A K TA R’ın eklentisiyle
birlikte kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
G Ü N DEM İN 45. M ADDESİ
KARAR NO:691
O Z Ü :K epez Belediyesi
sınırları içerisinde,
Başköy M ahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi)
alanında yapılan toplulaştırm a çalışmaları neticesinde
tescillenen orm an ve kadastro sınırları ile planlardaki
uyum suzluğun giderilm esine ilişkin hazırlanan 1/5000
ÖLÇEKLİ N A ZIM İM AR PLANI REV İZY O NU , "Toplu
işyeri ve ticaret alanlarında ada ve parsel ölçeğinde derinlik
ve cephe şartı aranm az" plan notu eklenerek oylamaya
katılanların oy çokluğu ile K ABU L edildi. (Ak Parti 40
kabul oyu, CH P 11 çekim ser oyu, M H P 4 kabul oyu ile
toplam 55 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 107.
m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi
sınırları içerisinde, Başköy M ahallesi Toplu İşyerleri (H urdacılar Sitesi) alanında yapılan
toplulaştırm a çalışm aları neticesinde tescillenen orman ve kadastro sınırları ile planlardaki
uyum suzluğun giderilm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı Revizyonu
hakkmdaki;
İm ar ve Bayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
K epez Belediyesi sınırları içerisinde, Başköy M ahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar
Sitesi) alanında yapılan toplulaştırm a çalışmaları neticesinde tescillenen orman ve kadastro
sınırları ile planlardaki uyum suzluğun giderilm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı
revizyonu K om isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis IJyesi Abdurrahman YILM AZ toplantıya katılmadı, M eclis
Üyesi Erkan D EM İRCİ, M eclis Üyesi Oytun Eylem D OĞ M UŞ ve M eclis Üyesi Selçuk
SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N DEM İN 46. M ADDESİ
K ARAR NO:692
Ö Z Ü :K epez Belediyesi sınırları içerisinde, Başköy
M ahallesi Toplu İşyerleri (H urdacılar Sitesi) alanında yapılan
toplulaştırm a çalışmaları neticesinde tescillenen orman ve
kadastro sınırları ile planlardaki uyum suzluğun giderilmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAM A İM AR
PLANI REVİZYONU "Toplu işyeri ve ticaret alanlarında ada
ve parsel ölçeğinde derinlik ve cephe şartı aranmaz" plan notu
eklenm esi kaydıyla değiştirilerek oylam aya katılanlarm oy
çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11
çekim ser oyu, M H P 4 kabul oyu ile toplam 55 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin
lOS.maddesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Kepez
Belediyesi sınırları içerisinde, Başköy M ahallesi Toplu İşyerleri (H urdacılar Sitesi) alanında
yapılan toplulaştırm a çalışm aları neticesinde tescillenen orm an ve kadastro sınırları ile
planlardaki uyum suzluğun giderilm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a İmar
Planı Revizyonu hakkm daki;
İm ar ve Bayındırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Başköy M ahallesi Toplu İşyerleri (Hurdacılar
Sitesi) alanında yapılan toplulaştırm a çalışmaları neticesinde tescillenen orman ve kadastro
sınırları ile planlardaki uyum suzluğun giderilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar
Planı Revizyonu K om isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

76

T.C.
ANTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M EC L İS TO PLAN TI TUTANAĞI
(14.07.2017)

K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılmadı, M eclis
Üyesi Erkan DEM İRCİ, M eclis Üyesi Oytun Eylem D OĞ M UŞ ve M eclis Üyesi Selçuk
SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
:Kabul edilmiştir. İsmail B ey’de oylasın. Kabul

BAŞKAN
edilm iştir. 47. M adde...

(Ak Parti 40 kabul oyu, C H P 11 çekim ser oyu, M H P 4 kabul oyu ile toplam 55 oy
kullanılmıştır.)
Üye Bahattin BA YRA K TA R
K om isyon Raporları uygundur.
Üye Erkan DEM İRCİ
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
birlikte oylanması ve K om isyon Raporları

:47

ve

52

toplu oylanmasını

öneriyorum.

;Uygundur.
lUygundur.
:47 dahil 52 dahil aradaki sıralıtüm maddelerin
doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

G Ü N DEM İN 47. M ADDESİ
KARAR NO:693
ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler
M ahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan
1. Derece Arkeolojik Sit A lanının işlenmesi ve plan notu
eklenm esine ilişkin m ülga A ntalya K ültür ve Tabiat
V arlıklarını Koruma Bölge K urulu’nun 26.10.2005 gün ve
645 sayılı kararı gereği hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM
İM AR
PLANI
D EĞ İŞİK LİĞ İNİN ,
Antalya
Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge K uruluna gönderilmesine
oylam aya katılanlarm oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41
kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, Bağımsız 1
kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 112.
m addesinde görüşülerek İm ar ve B ayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi
sınırları içerisinde, D uraliler M ahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1.
Derece A rkeolojik Sit A lanım n işlenm esi ve plan notu eklenm esine ilişkin m ülga Antalya
K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 26.10.2005 gün ve 645 sayılı kararı
gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı değişikliği hakkındaki;
İm ar ve Bayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
K epez Belediyesi sınırları içerisinde, D uraliler M ahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller
ve çevresine rastlayan 1. D erece A rkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine
ilişkin m üiga A ntalya K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 26.10.2005
gün ve 645 sayılı karan gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı değişikliği
K om isyonum uzca incelenm iş, A ntalya Kültür Varlıklarını K orum a Bölge Kuruluna
gönderilm esinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N DEM İN 48. M ADDESİ
K A R AR NO:694
ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde,
D uraliler M ahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve
çevresine rastlayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının
işlenm esi ve plan notu eklenm esine ilişkin m ülga A ntalya
K ültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge K urulu’nun
26.10.2005 gün ve 645 sayılı kararı gereği hazırlanan
1/1000 ÖLÇEKLİ U YG ULAM A İM A R PLANININ,
A ntalya K ültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, M H P 4
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 113.
m addesinde görüşülerek İmar ve B ayındırlık K om isyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi
sınırları içerisinde, Duraliler M ahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1.
D erece A rkeolojik Sit Alanının işlenm esi ve plan notu eklenm esine ilişkin m ülga A ntalya
K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 26.10.2005 gün ve 645 sayılı kararı
gereği hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı hakkmdaki;
İm ar ve Bayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
K epez Belediyesi sınırları içerisinde, D uraliler M ahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller
ve çevresine rastlayan 1. Derece A rkeolojik Sit A lanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine
ilişkin m ülga A ntalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 26.10.2005
gün ve 645 sayılı kararı gereği hazırlanan 1/1000 Ölçekli U ygulam a İmar Planı
K om isyonum uzca incelenmiş, A ntalya K ültür Varlıklarını Koruma Bölge K uruluna
gönderilm esinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı. M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N DEM İN 49. M ADDESİ
K A R AR NO:695
ÖZÜ: M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, M uratpaşa
Mahallesi 1003 A da güneyinde yer alan genel otopark alanının park
alanına dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEK Lİ NAZIM
İM AR PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile
KABUL edildi. (Ak P arti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, M H P 4
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 116.
m addesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; M uratpaşa
Belediyesi sınırları içerisinde, M uratpaşa M ahallesi 1003 ada güneyinde yer alan Genel
Otopark ve Eğitim A lanının Kreş Alanı ve Park A lanına dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkm daki;
İm ar ve Bayındırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, M uratpaşa M ahallesi 1003 A da güneyinde
yer alan genel otopark alanının park alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım
İmar Planı değişikliği K om isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı. M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEM İN 50. M ADDESİ
KA R AR NO;696
ÖZÜ: M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde,
M uratpaşa M ahallesi 1003 Ada güneyinde yer alan genel
otopark(kath otopark) alanının çocuk bahçesi alanına
dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ
U YG ULAM A İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya
katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41
kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, Bağımsız
} kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 117.
m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; M uratpaşa
Belediyesi sınırları içerisinde, M uratpaşa M ahallesi 1003 ada güneyinde yer alan
O topark(K atlı Otopark) Alanı, Kreş Alanı ve Trafo A lanının Çocuk Bahçesi, Kreş Alanı ve
Trafo A lanına dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı
değişikliği hakkm daki;
İm ar ve B ayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, M uratpaşa M ahallesi 1003 A da güneyinde
yer alan genel otopark(katlı otopark) alanının çocuk bahçesi alanına dönüştürülm esine ilişkin
1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı değişikliği Kom isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an Y ILM A Z toplantıya katılm adı, M eclis
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GÜNDEM İN 51. M ADDESİ
KARAR NO:697
ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırlan içerisinde, SerikBoğazkent Ayrımı K öprülü Kavşak projesini kapsayan alanın
kam ulaştırm a sınırlarının revize edilmesine ilişkin hazırlanan
1/5000 ÖLÇEKLİ N A ZIM İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
oylamaya katılanlarm oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti
41 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin üO.OT.2017 tarihli toplantısında gündemin 120.
m addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Serik Belediyesi
sınırları içerisinde, Serik- B oğazkent Ayrım K öprülü K avşak projesini kapsayan alanın
kam ulaştırm a sınırlarının revize edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planı
değişikliği hakkındaki;
İm ar ve B ayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarilıli raporunda;
Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Serik- B oğazkent Ayrımı Köprülü Kavşak
projesini kapsayan alanın kam ulaştırm a sınırlarının revize edilm esine ilişkin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılmadı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G ÜNDEM İN 52. M A D DESİ
K A R AR NO:698
Ö ZÜ : Serik Belediye M eclisinin 02.06.2017 tarih ve
79 sayılı kararı ile uygun bulunan Serik- Boğazkent Ayrımı
Köprülü Kavşak projesini kapsayan alanın kam ulaştırm a
sınırlarının revize edilm esine ilişkin hazırlanan 1/1000
ÖLÇEKLİ U Y G U LA M A İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ,
Belediyesinden geldiği şekliyle oylam aya katılanlarm oy
birliği ile K ABU L edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11
kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 57 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 121.
maddesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Serik Belediye
M eclisinin 02.06.2017 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik- Boğazkent Ayrım
K öprülü Kavşak projesini kapsayan alanın kam ulaştırm a sınırlarının revize edilmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı değişikliği hakkındaki;
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İm ar ve Baym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Serik Belediye M eclisinin 02.06.2017 tarih ve 79 sayıh kararı ile uygun bulunan
Serik- Boğazkent Ayrımı K öprülü Kavşak projesini kapsayan alanın kam ulaştırm a smırlarmm
revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı değişikliği K om isyonum uzca
incelenm iş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılmadı, Meclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Kabul edilmiştir. 47 - 52 dahil aradaki tüm sıralı
m addeler Kom isyon Raporları doğrultusunda. 53. M adde...
(Ak Parti 41 kabul oyu. C H P 11 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu
ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
GÜNDEM İN 53. M ADDESİ
KARAR NO:699
ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde,
A rapsuyu M ahallesi 4157 ada 1 parselde yer alan sağlık
tesisi arasındaki yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülerek
yeniden düzenlenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım im ar planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan İTİRAZ oylam aya katılanların oy çokluğu ile RET
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, M H P 4 ret
oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip
gündem in 149. M addesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen;
Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde, Arapsuyu M ahallesi 4157 ada 1 parselde yer alan
sağlık tesisi arasındaki yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz
hakkm daki;
İm ar ve Bayındırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, A rapsuyu M ahallesi 4157 ada 1 parselde yer
alan sağlık tesisi arasındaki yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülerek yeniden
düzenlenm esine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itiraz Kom isyonum uzca incelenmiş, itirazın uygun olm adığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı. M eclis
Üyesi Erkan DEM İRCİ ‘ İtirazın kabulü gerekir.’ şerhli im zalı. M eclis Üyesi Oytun EYLEM
doğm uş ‘İtirazın kabulü uygundur.’ şerhli imzalı. M eclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız,
diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BA YRAKTAR
:Komisyon Raporu uygundur.
Üye Erkan DEM İRCİ
rİtirazm kabulü gereklidir. K om isyon Raporuna
katılmıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:İtirazın kabulü uygundur.
BAŞKAN
:Oylarımza arz ediyorum değerli arkadaşlar.
A slında bu da tabi bir ulaşım çözüm ü, rahatlatm ak için bir husus. A slında Sayın M uratpaşa
Belediye Başkanım ız da hem en m ezarlığın çıkışında parkın içinden sağolsun müsaade etti.
B ir geçişle orada trafiği rahatlatacak güzel bir çalışm a şu anda devam ediyor. Bu da benzeri
bir şey, bir yol bağlantısı rahatlatm asıyla ilgili am a takdir meclisin tabi. Başkana teşekkür
ediyoruz bu vesileyle, Ü m it B ey'e. Kabul edilm iştir arkadaşlar 53. Madde. 54. M adde...
(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, M H P 4 ret oyu, Bağım sız 1 ret oyu ile toplam
61 oy kullanılmıştır.)
GÜNDEM İN 54. M ADDESİ
KARAR N 0 ;7 0 0
ÖZÜ:
Konyaaltı
Belediyesi
sınırları
içerisinde,
A rapsuyu M ahallesi 4157 ada 1 parselde yer alan sağlık tesisi
arasındaki yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülerek yeniden
düzenlenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama
im ar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ
oylam aya katılanlarm oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42
kabul oyu, CHP 13 ret oyu, M H P 4 ret oyu. Bağım sız 1 ret
oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (M eclis Başkanı, M eclis
Üyesi A d il Ç E L ÎK ’in oyunun evet yönünde kayıtlara
geçm esini istedi.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip
gündem in 150. M addesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen;
Konyaaltı Belediyesi, A rapsuyu M ahallesi 4157 ada 1 parselde yer alan sağlık tesisi
arkasındaki yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a imar
planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkmdaki;
İm ar ve Baym dırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, A rapsuyu Mahallesi 4157 ada 1 parselde yer
alan sağlık tesisi arasındaki yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülerek yeniden
düzenlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itiraz K om isyonum uzca incelenm iş, itirazın uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı. M eclis
Üyesi Erkan DEM İRCİ ‘ İtirazın kabulü gerekir.’ şerhli imzalı, M eclis Üyesi Oytun EYLEM
doğm uş ‘İtirazın kabulü uygundur.’ şerhli im zalı. M eclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız,
diğer üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BA YRA K TA R
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BAŞKAN
:Orada da Sayın Başkanım 3 tane ağaç söktük
biliyorsunuz. Kesmedik, söktük. Oradan da yeni b ir Gezi Olayı türer mi diye uğraşanlar oldu
ama bir şey çıkmadı, birlikte yaptığım ız bir iş. Sağolun. Gene bu vesileyle size teşekkür
ediyorum. Sağolun. Evet, 54.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Elli dört aynı konunun binliği zaten. Komisyon
Raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN
:Evet, oylarm ıza arz ediyorum . Aynı konunun
binliği. A bdurrahm an YILM AZ Bey “evet”e basmayı atlamış. Sayın ÖZEREN telefonla
konuştuğu için o da atlamış. Adil Bey. K ullanam ıyor m usunuz? Peki. Adil ÇELİK ’in de
“evet” olarak kayıtlara geçsin. Bir bakalım Adil Ç ELİK ’in sistem ine arkadaşlar. Evet, 54.
M adde K om isyon Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 55. M adde...
(Ak Parti 43 kabul oyu, CHP J3 ret oyu, M H P 4 ret oyu. Bağım sız 1 ret oyu ile toplam
61 oy kullanılmıştır.) (Meclis Başkanı, M eclis Üyesi A dil Ç E LİK 'in oyunun evet yönünde
kayıtlara geçm esini istedi.)
Üye Bahattin BA YRAKTAR
:55 ve 56 toplu oylanm ası ve Komisyon
Raporlarının uygun olduğunu...
Üye Erkan DEM İRCİ
:Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur.
BAŞKAN
:55 ve 5 6 ’nın birlikte oylanm ası ve Komisyon
Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
G Ü N D E M İN 55, M A D D ESİ
K A R A R N 0 :7 0 1
Ö Z Ü : Alanya Belediye M eclisinin 06.06.2017
tarih ve 133 sayılı kararı ile uygun bulunan Oba M ahallesi
101 ada 5 ve 6 parsellerin “K onut A lanı ve K onut Altı
Ticaret
A lanm dan”
“Özel
Yurt
A lanı”
olarak
düzenlenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ
U Y G U LA M A
İM AR
PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ,
Belediyesinden geldiği şekliyle oylam aya katılanlarm oy
birliği ile K A BU L edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12
kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile
toplam 61 oy kullanılmıştır.)

B üyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 127.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediye
M eclisinin 06.06.2017 tarih ve 133 sayılı kararı ile uygun bulunan, O ba M ahallesi 101 ada 5
ve 6 parsellerin “Konut Alanı ve K onut A ltı Ticaret Alanm dan” Özel Y urt A lanı” olarak
düzenlenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Plan değişikliği hakkındaki;
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İm ar ve Baym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
A lanya Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 133 sayılı kararı ile uygun bulunan
Oba M ahallesi 101 ada 5 ve 6 parsellerin “ K onut Alanı ve Konut Altı Ticaret A lanından”
“Özel Yurt A lanı“ olarak düzenlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Planı
değişikliği K om isyonum uzca Antalya B üyükşehir Belediye M eclisinin 08.05.2017 gün ve 381
sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına göre incelenm iş, Belediyesinden
geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılm ıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N D E M İN 56. M A D D ESİ
K A R A R N 0 :7 0 2
Ö Z Ü : K epez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve
214 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şafak M ahallesi 3384
ada 1 parsel ile 27795 ada 2 parsel ve çevresine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ U YG ULAM A İM AR PLANI
REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul
oyu, C H P 12 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul
oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip
gündem in 165. M addesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen;
Kepez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 214 sayıh kararı ile uygun bulunan, Şafak
M ahallesi 3384 ada 1 parsel ile 27795 ada 2 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli
U ygulam a İm ar Planı revizyonu hakkm daki;
İm ar ve Bayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
K epez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Şafak M ahallesi 3384 ada 1 parsel ile 27795 ada 2 parsel ve çevresine ihşkin 1/1000 ölçekli
U ygulam a İm ar Planı revizyonu K om isyonum uzca A ntalya Büyükşehir Belediye M eclisinin
13.06.2017 gün ve 563 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekh nazım im ar planına göre
incelenm iş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
BA ŞK A N
M adde...

:55

ve

56.

M addeler

kabul

edilmiştir.

57.

(Ak P arti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu. M H P 4 kabul oyu, Bağım sız 1 Ifabul oyu
ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)
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Üye B ahattin BA YRAKTAR
:57
ve 58 yine toplu oylanmasını
ve
Belediyesinden geldiği şekliyle plan değişikliğini öneriyorum.
BA ŞKA N
:E vet...
Üye B ahattin BA YRAKTAR
:Belediyeden geldiği şekliyle...
BAŞKAN
;Buyurunuz Erkan Bey.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Saym Başkanım yani bu konu hem A ltm ova
bölgesi hem V arsak Bölgesiyle ilgili biliyorsunuz. 2014 yılında bizim görev süremizin
başlangıçlarında gelmişti. Ciddi anlam da da tartışılm ıştı. İki tane konu var. Bodrum katlardaki
ticaret kullanım larının em sal harici tutulm ası bir de asm a katların emsal harici tutulm asıyla
ilgili konular bunlar. O zam an da ciddi tartışm alar olm uştu ve kabul edilmişti. Arkasından
Döşemealtı Belediyesinin aynı yönde bir talebi gelmişti. O zam an Bakanlığa bir soralım
denmişti. H atırlatm ak adına söylüyorum. Bakanlıktan olum suz görüş geldiği için Döşemealtı
Belediyesinin talebini reddetmiştik. D aha geçen ay m ürekkebi kurumadı. G azipaşa
Belediyesinin asm a katlarla ilgili benzer bir talebi geldi ve biz G azipaşa Belediyesinin talebini
de reddettik burada oybirliğiyle. Şimdi iki tane M ahkem e K aran var burada. Elimde. Birinci
İdare M ahkem esinin ve İkinci İdare M ahkem esinin kararlan var. K ararlarında
okum uşsunuzdur. Her ikisinde de bu bodrum katlardaki yapılacak ticaret kullanım larının
efendime söyleyeyim asm a katlarla ilgili kullanım ların ilave emsal artışına yol açtığına ve
İmar yönetm eliğine aykırı olduğundan bahisle bizim 2014 yılında aldığım ız kararı iptal
ediyor. Şimdi biz bu M ahkem e Kararına rağm en burada aynı içerikte aynı kapsamdaki
konuları tekrar geçiriyoruz. Ya bu bir kere hukuki anlam da bir sorun teşkil etm eyecek mi
bize? Ki onu geçtim daha geçen ay G azipaşa’yı reddetm işken bu ay K epez’den gelen bu
talepleri kabul etm em izi ben kendim izah edem iyorum. Sizden rica ediyorum yani hangi
gerekçeyle yapıyoruz bunların izahını ve o anlam da da Grup K ararım ız her iki madde için de
olumsuzdur.
BAŞKAN
ıHakan Başkan cevap verecek. M HP Grubunun
kararı? K epez’de bu konu oybirliğiyle geçm iş Erkan Bey dikkatinize sunarım.
Üye Erkan DEM İRCİ
;Biliyorum Başkanım.
BAŞKAN
:Evet.
Üye M ehm et BA LIK
:Grup K ararım ız uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Sayın Başkan bir söz isterseniz açacağım
m ikrofonu hem en? B ir dakika burada çıkmadı da onun için?
Üye H akan TÜ TÜ N CÜ
:Sayın Başkanım öncelikle ifade etm ek isterim ki
bugün burada her iki konuyu da müzakereye açtığım ız bu konuları da İlçe M eclisimizden
oybirliğiyle geçirdiğim iz kararlardır. M ahkem e Kararlarıdır. Şimdi aslında ben geçtiğim iz ay
burada oybirliğiyle, öncesinde hem M uratpaşa hem Konyaaltı hem de Kepez
Belediyelerim izle birlikte beraberce çalıştığım ız bir m eclis kararına hatırlatm ak ve orada
yaptığım ızın da eğer arkadaşlar isterler ve arzu ederlerse yaptığım ız şeyin aynı şey olduğunu
özellikle ifade etm ek isterim.
1999’a kadar A ntalya’da planlanm ış yerlerle ilgili bir takım haklar verilm işti ve bu
hakların devam ettirilm esi konusunda da kam uoyundan, halkım ızdan hem şerilerim izden her
ilçemizde çok önem li baskılar, çok önemli talepler alm aktayız ve dolayısıyla halkımızın
mem nuniyetini sağlam a adına ve yapılaşm a bütünlüğünü de m uhafaza etme anlam ında ve
böylelikle kent estetiğiyle ilgili herhangi bir problem in çıkm am ası noktasında birlikte,
beraberce geçtiğim iz ay m üştereken adım atm ıştık. A slında bu geçtiğim iz ay yaptığım ız
attığım ız'o.olum lu adım ın, o p o zitif adım ın bir devamı.
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Şöyle ki; e tabi K epez M uratpaşa’ya göre ve K onyaaltı’na göre daha sonra
yapılaşm aya başlayan bir bölge olduğu için 99 sonrasında da planlanan iki tane çok önemli
bölgem iz var. Bunlardan birisi A ltm ova bölgesi, diğeri de V arsak bölgesi dolayısıyla şimdi
asim da biz geçen ay hep birlikte, oybirliğiyle B üyükşehir B elediyesine nasıl bir karar
almışsak bunun devamı m ahiyetinde bir kararı burada alıyoruz. Bu 2 0 14'le başlayan bir milat
değildir. CHP G rup Sözcüsünün yaptığı açıklam alar sanki 2014 yılında bir hak verilmiş, ilave
bir hak verilm iş vc bu ilave hak da diğer ilçelere verilm em iş gibi b ir durum ortaya koymakta.
Bu gerçeği yansıtm am aktadır. Planlam alar yapıldıktan sonra yani 2000 yılında, 2002 yılında,
2003 yılında o yıllarda yapılan planlam alar bunlar ve 1999’dan sonra yapılm ış olan yerlerle
ilgili daha evvelki planlarda var olan haklarının sürdürülm esine dönük bir durumdur.
G azipaşa’daki durum ya da başka bir yerdeki durum, D öşem ealtı’ndaki durum bunlarla
tam am ıyla benzeşm em ektedir. Ben burada bu kadarını söylüyorum . Eğer Cumhuriyet Halk
Partisi ve diğer M eclis Üyesi arkadaşlarım ız arzu eder, isterlerse ben bu hem m eclis
kararlarını hem geçm işe yönelik bu işin serencamını da anlatabilirim . Dediğim gibi 2014
yılında başlayan bir süreç değildir. Yeni verilen haklar değildir. Yeni haklar verilmesine böyle
bir, bu anlam da zaten bir talebin geliştirilm esine prensip olarak K epez M eclisi taraf olmaz ve
burada kangrenleşm iş bir sorunun çözüm ü vardır. M esele bundan ibarettir. Haziruna, M eclise
saygıyla arz olunur Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum . Sağolun Sayın Başkan. Ben
de bir cüm le ekleyeyim. Tabi geçm işten gelen im ar haklarının daha sonraki yönetm elikler
kapsam ında m aalesef bir adaletsizliğe dönüşmesi ile birlikte şimdi bunun bir adalet tesis
edilmesi yönünde bir adım olduğunu ben de biliyorum. B aşkana bu noktada ben de
katılıyorum. Oylarınıza... Bir dakika söz istediler. İsmet B ey...
(M eclis salonundaki m ikrofonsuz konuşmalar çözüm lenem em iştir.)
BAŞKAN
:Buyurunuz.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Şimdi bu geçm işte var olan hakların bugün
verilmem esi ya da yeni yasal düzenlemelerle, yeni yasal düzenlem elerin bütünlüğü içerisinde
yok olması şehir estetiğiyle de ilgili çok ciddi sıkıntılar m eydana getiriyor. M esela diyelim ki
bir cadde üzerinde 20 tane parsel var. Bunların 10 tanesi yapılm ış 10 tanesi yapılmamış.
Yapılanlaria yapılm ayanlar böyle yan yana geldiğinde aynı caddenin üzerinden geçtiğimizde
birinin oldukça büyük diğerinin oldukça küçük binalar olduğunu görüyoruz. Göreceğiz. Hele
bir de yapışık binalarsa bunlar oradaki durumun çok daha vahim bir görüntü ortaya
koyduğunu da ifade etmeliyim. D ediğim gibi biz yeni bir hakkın getirilmesi noktasında gayret
içerisinde değiliz. Planlam anın yapıldığı ilk andan itibaren şehrim izde hangi haklar varsa o
hakların devam etm esinden yanayız. Ve bunu şehir estetiği açısından da bunu da ilave etmek
istedim.
BAŞKAN
ıTeşekkür ediyorum . Sayın TOK buyurun. N e
oldu? Gitti. Buyurun.
Üye İsm et TOK
:Saym
Başkanım ,
değerli
M eclis
Üyesi
arkadaşlarım bilindiği üzere az önce Grup Sözcümüzün de bahsettiği üzere daha Haziran
A yında aynı konuda G azipaşa’dan üçüncü kez bu gündem m addesi olm uştur ve G aizpaşa’da
A K Parti M eclis Üyesi arkadaşlarım ızın oylarıyla kabul edilm iş. Burada 3 kez reddedilmiştir.
Şimdi gerek Belediye Başkanım ızm , G azipaşa Belediye Başkanm ın gerekse M eclis Üyesi
arkadaşlarım ın burada durup önceki kararlarının arkasında bulunm alarını isterdim ama
m aalesef takdir kendilerinindir. Bu KepezMeki kararın geçm esi karşısında ben mjLhalif bir
Meclig Üyesi olm am a rağmen G azipaşa halkına ne cevap vereceğiz?
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Onların da kendilerine göre burada bir beklentileri var. Biz öncede G azipaşa
Belediyesinin gündem m addelerine ret oyu verdik. B unun olm ayacağm ı düşündüğüm üz için
hukuken uygun olm adığm dan burada da ret oyu veriyoruz. Takdir yüce meclisindir. Saygılar
sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum . Ben de Hakan B aşkan’a
ilettim onu. Ben de gen bir kez daha söyleyeyim. İkisi aynı konu değil. Geçmişten
kaynaklanan bir im ar haklarm daki adaletsizliğin giderilm esiyle, diğeri farklı bir konu ikisi
birbiriyle çok örtüşm üyor. O ylarınıza arz ediyorum arkadaşlar 57 ve 58. M addelerin birlikte
oylanmasını ve belediyesinden geldiği şekliyle kabulünü... Ümit Bey bir evet tuşuna
basm anız lazım. E vet...
GÜNDEM İN 57. M A D DESİ
KARAR N 0 :7 0 3
Ö ZÜ : Kepez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih
ve 215 sayılı kararı ile uygun bulunan. Kepez İlçesi
sınırları içerisinde, A ltm ova Bölgesinde paftada sınırları
belirlenm iş olan alanlarda geçerli olm ak üzere I/IOOO
ölçekli Uygulam a İm ar Planı plan notlarına plan notu
eklenmesine ilişkin
hazırlanan
1/1000 ÖLÇEKLİ
U YGULAM A
İM AR
PLANI
PLAN
NOTU
DEĞİŞİKLİĞİ, B elediyesinden geldiği şekliyle oylam aya
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40
kabul oyu, CHP 13 ret oyu, M H P 2 kabul oyu ile toplam
55 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip
gündem in 164. M addesinde görüşülerek İmar ve B ayındırlık K om isyonuna havale edilen;
K epez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 215 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez
İlçesi sınırları içerisinde, A ltm ova Bölgesinde paftada sınırlan belirlenm iş olan alanlarda
geçerli olm ak üzere I/IOOO ölçekli Uygulam a İmar Planı plan notlarına plan notu eklenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planı plan notu değişikliği hakkm daki;
İm ar ve Baym dırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Kepez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 215 sayılı karan ile uygun bulunan,
K epez İlçesi sınırları içerisinde, A ltm ova Bölgesinde paftada sınırları belirlenm iş olan
alanlarda geçerli olm ak üzere 1/1000 ölçekli Uygulam a İm ar Planı plan notlarına plan notu
eklenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı plan notu değişikliği
K om isyonum uzca görüşülmüştür.
Kom isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an Y ILM A Z toplantıya katılmadı, M eclis
Ü yesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler imzah M eclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEM İN 58. M ADDESİ
KARAR N 0 :7 0 4
Ö Z Ü :K epez Belediye M ed isin in 03.07.2017 tarih ve
216 sayılı kararı ile uygun bulunan. K epez İlçesi sınırları
İçerisinde, V arsak Bölgesinde paftada sınırları belirlenm iş
olan alanlarda geçerli olm ak üzere 1/1000 ölçekli U ygulam a
İm ar Planı plan notlarına plan notu eklenm esine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ U YG ULAM A İM AR PLANI
PLAN N OTU D EĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden g d d iğ i şekliyle
oylam aya katılanlarm oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak
Parti 40 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, M H P 2 kabul oyu ile
toplam 55 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye M ed isin in 10.07.2017 tarihli toplantısında önerge verilip
gündem in 163. M addesinde görüşülerek İm ar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilen;
K epez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 216 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez
İlçesi sınırları içerisinde, V arsak Bölgesinde paftada sınırları belirlenm iş olan alanlarda
geçerli olm ak üzere 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı plan notlarına plan notu eklenm esine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı plan notu değişikliği hakkm daki;
İm ar ve Bayındırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Kepez Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 216 sayılı kararı ile uygun bulunan,
K epez İlçesi sınırları içerisinde, Varsak Bölgesinde paftada sınırlan belirlenm iş olan alanlarda
geçerli olm ak üzere 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı plan notlarına plan notu eklenm esine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a imar planı plan notu değişikliği K om isyonum uzca
görüşülmüştür.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılm adı, M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:57
geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 59. M adde...

ve

58.

M addeler K epez

Belediyesinden

(Ak Parti 40 kabul oyu, C H P İS ret oyu, M H P 2 kabul oyu ile toplam 55 oy
kullanılmıştır.)
Ü ye Bahattin BA YRA K TA R
;59 ve 61 toplu oylanmasını öneriyoruz.
K om isyon Raporları uygundur.
Üye Erkan DEM İRCİ
:Uygundur.
Üye M ehmet BALIK
:Uygundur.
BAŞKAN
:Ümit B ey 61 bizim birlikte konuştuğum uz konu
m u? Sayın UYSAL? Sayın Başkanım ? O değil, bu farklı bir şey? O 1 T e göre, şimdi gelecek,
tam am , p ek i... 59, 60 ve 6 1 ’in, M HP uygun diyor, CHP uygun diyor birlikte oylanmasına,
birlikte oylanm ası ve K om isyon R aporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
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Yusuf Bey, evet, evet... Çıkmadı ama oradan evet şeyine, adınız çıktı ya. Oradan evete
bas. Hah. Olması lazım şimdi. Evet. Sayın TOK ta evet olarak beyan ediyor oyunu.
GÜNDEM İN 59. M ADDESİ
K ARA R N 0:705
ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve
218 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi 13027 ada
doğusunda, Yüksekalan Mahallesi 4843 ada 4 parsel batısında,
Demircikara Mahallesi 6316 ada 1 parsel doğusunda, 5747 ada
batısında ve 5607 ada doğusunda trafo alanları planlanmasına ilişkin
hazırlanan
1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA
İMAR
PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların
oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu,
MHP 3 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy
kullamimıştır.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 133.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye
Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 218 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi 13027 ada
doğusunda, Yüksekalan Mahallesi 4843 ada 4 parsel batısında. Demircikara Mahallesi 6316 ada 1
parsel doğusunda, 5747 ada batısında ve 5607 ada doğusunda trafo alanları planlanmasına ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkmdaki;
İmar ve Baymdırhk Komisyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 218 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Gebizli Mahallesi 13027 ada doğusunda, Yüksekalan Mahallesi 4843 ada 4 parsel batısında,
Demircikara Mahallesi 6316 ada 1 parsel doğusunda, 5747 ada batısmda ve 5607 ada doğusunda
trafo alanları planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ toplantıya katılmadı, Meclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
G ÜNDEM İN 60. M ADDESİ
K ARA R N 0 :7 0 6
ÖZÜ:M uratpaşa Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve
272 sayılı kararı ile uygun bulunan. Alan Mahallesi 2526 ada 1 parselin
cami alanından resmi kurum (müftülük) alanına dönüştürülmesi ve
“Planlama alanından bodrum katlarda ve üst katlarda yapı yaklaşma
mesafesi şartı aranmayacaktır.” Plan notunun eklenmesine ilişkin
hazırianan
1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA
İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların
oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu,
MHP 3 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy
kullamimıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündemin 154.
maddesinde önerge verilip görüşülerek İmar ve Baym dırlık Komisyonuna havale edilen;
M uratpaşa Belediye M eclisinde 03.07.2017 tarihinde görüşülen, Alan Mahallesi 2526 ada 1
parselin resmi kurum alanm a(m üftülük) dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a
imar planı değişikliği hakkındaki;
İm ar ve B aym dırlık K om isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M uratpaşa Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 272 sayılı kararı ile uygun
bulunan, Alan M ahallesi 2526 ada 1 parselin cami alanm dan resmi kurum alanı(m üftülük)na
dönüştürülm esi ve “ Planlam a alanmdan bodrum katlarda ve üst katlarda yapı yaklaşm a
mesafesi şartı aranm ayacaktır.” Plan notunun eklenm esine ilişkin I/IOOO ölçekli U ygulam a
İmar Planı değişikliği K om isyonum uzca Antalya B üyükşehir Belediye M eclisinin 13.06.2017
gün ve 567 sayılı karan ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına göre incelenm iş.
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılm ıştır.
K om isyon Raporu, M eclis Üyesi A bdunahm an Y ILM A Z toplantıya katılm adı. M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zalı M eclisin takdirine sunulmuştur.
G Ü N DEM İN 61. M ADDESİ
K ARAR N 0 :7 0 7
ÖZÜ: M uratpaşa Belediye M eclisinin 03.07.2017
tarih ve 273 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilova
M ahallesi 577 ada 18 parselin kullanım kararı, yapılaşm a
koşulları ve ticari kullanım alan miktarı değiştirilm eden
M ekansal Planlar Yapım Yönetm eliği gösterim tekniklerine
uygun olarak düzenlenm esi ve parselin kendi sınırları
içerisinde kalacak şekilde parselin doğusundan 10 m etrelik
yol geçirilm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAM A İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya
katılanlarm oy birliği ile K ABU L edildi. (Ak Parti 41 kabul
oyu, CHP 13 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul
oyu ile toplam 58 oy kullanılm ıştır.)
B üyükşehir Belediye M echsinin 10.07.2017 tarihli toplantısında gündem in 155.
maddesinde önerge verilip görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
M uratpaşa Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 273 sayılı karan ile uygun bulunan,
Y eşilova M ahallesi 577 ada 18 parselin kullanım kararı, yapılaşm a koşulları ve ticari kullanım
alan miktarı değiştirilm eden M ekansal Planlar Yapım Yönetm eliği gösterim tekniklerine
uygun olarak düzenlenm esi ve parselin kendi sınırlan içerisinde kalacak şekilde parselin
doğusundan 10 m etrelik yol geçirilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı
değişikliği hakkındaki;
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İm ar ve Bayındırlık Kom isyonunun 12.07.2017 tarihli raporunda;
M uratpaşa Belediye M eclisinin 03.07.2017 tarih ve 273 sayıh kararı ile uygun
bulunan, Yeşilova M ahallesi 577 ada 18 parselin kullanım kararı, yapılaşm a koşulları ve ticari
kullanım alan miktarı değiştirilm eden M ekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim
tekniklerine uygun olarak düzenlenm esi ve parselin kendi sınırları içerisinde kalacak şekilde
parselin doğusundan 10 m etrelik yol geçirilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar
Planı değişikliği K om isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu, M eclis Üyesi A bdurrahm an YILM AZ toplantıya katılmadı. M eclis
Üyesi Selçuk SENİRLİ im zasız, diğer üyeler im zah M eclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
şekliyle kabul edilmiştir.

: 59, 60 ve 61. M addeler Komisyondan geldiği

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu
ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. R.SAM İ
:62 ile 71. G ündem maddelerinin ilgili
kom isyonlara havalesi hususunu arz ederim.
BAŞKAN
:Evet, 62 ve 71. M addelerin ilgili kom isyonlara
havalesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
GÜNDEM İN 62 ilâ 71. M ADDELERİ
KARAR N 0 :7 0 8
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye M eclisinin 14.07.2017
tarımı ivıecns topıantısm aa;
a.Gündemin 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve
68.maddelerinin Plan ve Bütçe K om isyonu’na gönderilmesi
oylam aya katılanlarm O YBİRLİĞİ ile kabul edildi.
b.Gündem in 69, 70 ve 71. maddelerinin İm ar ve
Bayındırlık
K om isyonu’na
gönderilmesi
oylamaya
katılanlarm O YBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 41
kabul oyu, CHP: 12 kabul oyu, M HP: 3 kabul oyu.
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
Gündem in 62. M addesinde yer alan; “ Kırsal H izm etler Dairesi Başkanlığı, İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Destek
Hizm etleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlıkları tarafm dan toplam 40.750.000 TL ek ödenek tem in edilmesi talep
edilmektedir.
Kırsal Hizm etler Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, /jŞasm
Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizm etleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri
D airesi Başkanlığı, Çevre K orum a ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarının
/

\
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Y e d e k P a rç a T e m in i için

5 .0 0 0 .0 0 0 TL,

-B ilg isa y a r Y a z ılım A lım la rı için

2 .0 0 0 .0 0 0 TL,

-İlan G id e rle ri için

1.0 0 0.00 0 T L,

'M a l, M a lze m e , T ü k e tim H a rca m a la rı için

10.0 00 .0 0 0 T L,

-K o n ya a ltı S a h il P ro je s i için

2 0 .0 0 0 .0 0 0 TL,

-A n ta lya K ru v a z iy e r v e Y a t L im a n ı K o m p le k s i P ro je si için

7 5 0 .0 0 0 TL,

-T a şe ro n K ıd e m T a z m in a tla rı için

2.0 0 0 .0 0 0 TL,

Olm ak üzere toplam 40.750.000TL ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe
Yönetm eliği 37.maddesi kapsam m da borçlanm a yolu ile temin edilebilmesi hususunun
görüşülm ek üzere evrakın Belediye M eclisi Ç ahşm a Yönetm eliğinin 11 inci M addesi
uyarm ca Büyükşehir Belediye M eclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz
ederim. ” deyimli M ali H izm etler Dairesi B aşkanhğı’nm 12.02.2017 tarih ve E.449 sayılı
te k lif yazış.
G ü n d em in 63. M ad d esin d e y e r alan ; “ İlgi: a) Toplu Taşıma Araçları Ç ahşm a Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
b) Umum Servis Araçları Ç alışm a Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 sayılı görüş yazısında; “5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunun U laşım Hizm etleri Başlıklı 9. M addesi gereğince Ulaşım
K oordinasyon M erkezi (U KO M E), Ulaşım hizm etlerini ve koordinasyonunu yerine
getirm ekle m ükellef birimdir. A ntalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşıma Araçları
Çalışm a Usul ve Esaslarına D air Yönetm eliğini düzenlem e yetkisi B üyükşehir Belediye
M eclisine değil, U K O M E’ye aittir ve yönetm elik hükümlerinin U KO M E kararı şeklinde
hayata geçirilm esi gerekm ektedir” denilmektedir.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı M ahalli İdareler Genel M üdürlüğünün 21.10.2016 tarihli
23130 sayılı görüş yazısında; “Y alnızca UKOM E tarafından; ulaşım, toplu taşım a ve trafik
M evzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki doğrultusunda Büyükşehir Smırları
içerisinde bu hizmetlere yönelik yönetm elik veya benzeri düzenleyici idari işlem ler
yapılabileceği, Büyükşehir B elediyesinin ise, ulaşım ve toplu taşım a hizm et ve faaliyetlerinin
am aca uygun, etkili ve yürütülm esini sağlam ak üzere Büyükşehir Belediyeleri K oordinasyon
M erkezleri Yönetm eliğinde yer alm ayan hususlarda Büyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile
düzenlem e yapılabileceği değerlendirilm ektedir” denilmektedir.
Bu kapsam da B üyükşehir Belediye M eclisinin kararı ile yürürlüğe konulan Toplu
Taşım Araçları Ç ahşm a Usul ve Esasları H akkında Yönetm elik ile U m um Servis Araçları
Ç alışm a Usul ve Esasları H akkında Yönetm elik için yürürlükten kaldırm a işlemi
başlatılm ıştır. Bu konudaki düzenlem e ihtiyacı da UKOM E Genel Kurulunun 12.07.2017
tarihli 2017/07-474 ve 2017/07-475 sayılı kararları ile yürürlüğe giren ilgi (a) ve ilgi (b)
yönetm eliklerle karşılanmıştır. Fakat yürürlükten kaldırılan yönetm eliklerle yer alan bazı
ibareler üst hukuk norm larıyla uyum sağlanabilm esi m aksadıyla değiştirildiği için B üyükşehir
Belediye M eclisince kabul edilen gelir tarifesinde de değişiklik yapılm ası gerekm ektedir.
G elir Tarifesindeki değişiklik sonucu ikam e edilen hizm etlere istinaden alınan ücretlerin aynı
kalm ası ancak bazı ibarelerin değiştirilm esi planlanmaktadır.
Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016 tarihh ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan
2017 yılı G elir Tarifesinin U laşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı T icşri Plaka
İşlem leri Şube M üdürlüğü kısmı aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir:
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H a lk O to b ü sü v e M in ib ü s H a t D e vir Ü creti

8.000,00

O to b ü s, M in ib ü s H a t D e v ir Ü creti

8.000,00

V e ra s e t yolu ile intikal ed e n de v irle rd e
(H ak sa h ip le rin in ta m a m ı)

V e V e fa t H a lin d e V a risle rin T a m a m ın d a n H at D e vir
Ü creti A lın m a z.

A ra ç U y g u n lu k B e lg e si (H a lk O to b ü s ü -M in ib ü s-A B P la k a
S e ris i)
C P la k a lı A ra ç la rın D e vir Ü creti

„
2 .750,00

NOT: Aralarında 1.D erece akrabalık (Anne, Baba, Ç ocuk, Kardeş ve Eşler)
olanlar ve V eraset yolu ile intikal eden devirlerde (hak sahiplerinden) V efat halinde
varislerin tam am ından hat devir ücreti alınmaz.
a) M inibüs-18+1 araç ve halk otobüsü hat devirleri ile servis araçları C plaka
devirlerinin Encüm ence kabul edilmesi gereklidir.
b) D evir işlem lerinde encüm enin aldığı karar gereği devir ücretinin alınması,
c) Ruhsat ücretlerinin 01-28 Şubat dönem inde peşin alınması.
d) O rtakhk olarak yapılan tüm devir işlem lerinde tam devir ücreti alınm ası (ölüm hali
hariç)
e) D urak aidatlarının 2 eşit taksitle tahsil edilmesi.
1) Taksit Ö dem e Günü 01-30 Nisan
2) Taksit Ö dem e Günü 01-30 Eylül
f) Ruhsat tasdik ücreti ile durak aidatlarının son ödem e tarihinde ödem eyenler
hakkında 6183 Sayıh Am m e Alacakları Tahsil Usulü Hakkında kanuna göre gecikm e cezası
takip eden aydan itibaren uygulanır.
g) C plakalı um um servis araçlarına verilen okul-personel yol belgeleri eğitim dönemi
Eylül ayı başlangıç olup, 30.11.2017 tarihinden sonra ödem e yapm ayanlar hakkında 6183
Sayılı A m m e A lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanuna göre gecikme cezası takip eden
aydan itibaren uygulanır.
h) Halk otobüsü-A B serisi otobüs-M plakalı m inibüslere araç uygunluk belgesi ödem e
günü 01-31 Ocak tarihleri arsında
i) H alk otobüsü -AB serisi otobüs- M plakalı m inibüslere durak katılım payı ödem e
günü 01-31 Ocak tarihleri arasında
Yukarıdaki açıklam alar çerçevesinde Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016
tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan 2017 yılı G elir Tarifesinin Ulaşım Planlam a ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlem leri Şube M üdürlüğü kısm ının yeni
yürürlüğe konulan U KO M E yönetm elikleriyle uyum unu tem inen, aşağıda yer alan şekilde
yeniden belirlenm esinin uygun olacağı değerlendirilm ektedir:
T o p lu T a ş ım A ra c ı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li
V e ra s e t y o lu ile intikal eden ç a lış m a ru h sa tla rın d a (H ak
sa h ip le rin in ta m a m ı)
A ra ç U y g u n lu k B e lg e s i (Toplu T a ş ım A ra c ı)
U m u m S e rv is A ra ç la rı Ç a lış m a R u h sa tı B e d e li

8 .000,00
V e V e fa t H a lin d e V a ris le rin T a m a m ın d a n T oplu T a ş ım a
A ra c ı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li A lın m a z
120,00
2 .750.00

NOT: A ralarında 1.D erece akrabalık (A nne, Baba, Çocuk, Kardeş v e Eşler)
olanlar ve V eraset yolu ile intikal eden Çalışma R uhsatlarında (hak s a h ip le r in d i) V efat
halinde varislerin tam am ından bedel alınmaz.
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a)Toplu Taşım Araçları ile Umum Servis Araçlarına Çalışm a Ruhsatının verilmesinin
Encüm ence kabul edilmesi gereklidir.
b)
Çalışm a Ruhsatının verilm esinde encüm enin aldığı karar gereği Çalışma Ruhsatı
bedeli alınması,
c) Ortak olarak alınan tüm Çalışm a Ruhsatlarında hisseleri oranında Çalışma Ruhsatı
bedeli alınması,
e) Hatların Rotasyonlu K ullanım Bedeli 2 (iki) eşit taksitle tahsil edilmesi.
1) Taksit Ödeme Günü 01-30 Nisan
2) Taksit Ödeme Günü 01-30 Eylül
f)Hatlarm Rotasyonlu K ullanım Bedelini son ödeme tarihinde ödem eyenler hakkında
6183 Sayılı Am m e Alacakları Tahsil U sulü Hakkında kanuna göre gecikm e cezası takip eden
aydan itibaren uygulanır.
g)
Umum servis araçlarına verilen okul-personel yol belgeleri eğitim dönemi Eylül ayı
başlangıç olup, 30.11.2017 tarihinden sonra ödem e yapm ayanlar hakkında 6183 Sayılı Amme
A lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanuna göre gecikme cezası takip eden aydan itibaren
uygulanır.
Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016 tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan
2017 yılı Gelir Tarifesinin Ulaşım Planlam a ve Raylı Sistem D airesi Başkanlığı İlçeler Ücret
Tarifesi kısmı aşağıda gösterildiği şekilde belirlenm iştir.
H a lk O to b ü sü ve M in ib ü s H a t D e vir Ü cre ti(T ü m d e v ir
ü cretleri ann e -b a b a -eş-ka rd e şler-çocu l< la r dahil,
v e ra se tte devir ücreti a lın m a z.)
'

U m u m S e rv is A ra ç la rı D evir Ü creti ( T ü m d e v ir ü cretleri
a n n e -b a b a -e ş -k a rd e şle r-ç o c u k la r dahil, v e ra se tte d e v ir
ücreti a lın m a z ^
ücreti a lın m a z.)

r nnn nn
,r',ror.’oo

4.BoIge: 5.000,00
o
nn
^
3.B ö lge : 2 ,350,00
4 .B ö lg e : 2.250,00

Yukarıdaki açıklam alar çerçevesinde Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016
tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan 2017 yılı G elir Tarifesinin Ulaşım Planlam a ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı İlçeler Ü cret Tarifesi kısm ının yeni yürürlüğe konulan
UKOM E yönetm elikleriyle uyum unu teminen, aşağıda yer alan şekilde yeniden
belirlenm esinin uygun olacağı değerlendirilmektedir:

T oplu T a ş ım A ra c ı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li (A n n e -b a b a e ş -k a rd e ş le r-ç o c u k la r dahil, ve ra se tte be d el a lın m a z.)

U m u m S e rv is A ra ç la rı Ç a lış m a R u h s a tı B e d e li(A n n e b a b a -e ş -k a rd e şle r-ço cu k la r dahil, v e ra se tte bedel
a lın m a ? -i

1.B ö lg e : 8 .000,00
2 .B ö lg e; 6 .0 0 0 ,0 0
3 .B ö lg e; 5 .5 0 0 ,0 0
4 .B ö lg e : 5 .000,00
o ’^nn nn
S .B o lg e : 2 .350,00
4 .8 ö lg e : 2 .2 5 0 ,0 0

Büyükşehir Belediye M echsinin 21.11.2016 tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan
2017 yılı G elir Tarifesinin U laşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma
Şube M üdürlüğü kısmı aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir:
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Özel Halk O tobüsleri- M inibüsler-18+1 Araç R uhsat-Durak-D evir-Aidat Tarifesi
M in ib ü s R u h s a t T a s d ik Ü creti

(

600,00

"f

600,00

H a lk O to b ü sle ri D u ra k A id a tı

]

6 0 0 ,0 0

M in ib ü s D u ra k A id a tı

|

600,00

D u ra k la ra K a tılım P a y ı

|

150,00

H a lk O to b ü sleri R u h s a t T a s d ik Ü creti

Yukarıdaki açıklam alar çerçevesinde Büyükşehir Belediye M eclisinin 21.11.2016
tarihli ve 1253 sayılı Kararı ile onaylanan 2017 yılı G elir Tarifesinin U laşım Planlam a ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplu Taşm a Şube M üdürlüğü kısmının yeni yürürlüğe
konulan U KO M E yönetm elikleriyle uyum unu tem inen, aşağıda yer alan şekilde yeniden
belirlenm esinin uygun olacağı değerlendirilm ektedir:
Toplu Taşım a Araçlarının Hatları R otasyonlu Kullanım İzni Tarifesi
T op lu T a ş ım a A ra c ı H atları R o ta sy o n lu K u lla n ım İzin
B e d e li

_
i-^!UU,üü

K onunun karara bağlanmak üzere Belediye M eclisi Ç ahşm a Yönetm eliğinin
11.m addesine göre B üyükşehir Belediye M eclisine havalesi hususunu arz ederim .” deyimli
Ulaşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi B aşkanlığı’nın 14.07.2017 tarih ve E.6056 sayılı
teklif yazısı.
Gündem in 64. M addesinde yer alan; “M ülkiyeti Belediyem ize ait A kseki İlçesi
Badem li/A tatürk M ahallesi 122 ada 58 parsel nolu 361.715,46m2 yüzölçüm lü taşınmazın
2886 sayılı D evlet İhale Kanununun ilgili hüküm lerine göre satışının yapılması için Belediye
Encüm enine yetki verilm esi konusunun M eclis Çalışm a Yönetm eliğinin 11. m addesine göre
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim .” deyimli Emlak ve İstim lak Dairesi
B aşkanhğı’nm 13.07.2017 tarih ve E.2829 sayılı te k lif yazısı.
Gündem in 65. M addesinde yer alan; “İlim iz Kumluca İlçesi, Beykonak
M ahallesinde bulunan 42.000 m2 yüzölçüm lü Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki
taşınm az ile m ülkiyeti Hâzineye ait 197 ada 8 parsel numaralı taşınm az Kumluca
K aym akam hğı ile Belediyem iz arasında 28.12.2016 tarihinde im zalanan protokol ile ilk yıl
189.150,00 -TL m aktu kira bedeli üzerinden 10 yıl süre ile Belediyem ize kiralanmıştır.
Söz konusu alan için Belediyem izce proje hazırlanm ış, projenin uygulaması
tam am lanm ıştır. 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 kira
bedeli ve kira süresinin belirlenerek B elediyem iz şirketi EKDAG Ekmek Dağıtım San. Ve
Tic. A .Ş .’ ye kiraya verilm esi hususunun görüşülerek karara bağlanm ak üzere Belediye
Ç ahşm a Y önetm eliğinin 11. M addesine göre B üyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz
ederim. ” deyim h Em lak ve İstim lak Dairesi B aşkanlığı’nm 12.07.2017 tarih ve E.2798 sayılı
te k lif yazısı.
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Gündemin 66. M addesinde yer alan; “M ülkiyeti M aliye H âzinesine ait Bahtılı
M ahallesi 20433 ada 55 parsel sayılı taşınm az Belediyem izce rekreasyon alanı ve hobi
bahçesi yapılmak üzere M aliye H âzinesinden tahsisi alınmıştır.
Belediyem izce tahsisi alınan ve projelendirilerek yapım ı tam am lanan rekreasyon alanı
ve hobi bahçesi içerinde yer alan 1 adet hah sahanın, 1 adet yarı olim pik yüzm e havuzu ve 1
adet çay bahçesi (kafeterya)’nın Sosyal Tesis olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 26. M addesine göre kira bedeli ve kira süresinin belirlenerek Belediyem iz şirketi
EK D AG Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A .Ş.’ye kiraya verilm esi hususunun görüşülerek karara
bağlanm ak üzere Belediye Ç alışm a Y önetm eliğinin 11. M addesine göre Büyükşehir Belediye
M eclisine havalesini arz ederim .” deyimli Emlak ve İstim lak Dairesi B aşkanhğı’nm
12.07.2017 tarih ve E.2797 sayıh te k lif yazısı.
Gündemin 67. M addesinde yer alan; “İlimiz, Doyran O rm an İşletme Şefliği
Amenajman Planı 244 No.Iu bölm e içerisinde kalan 5,43 Hektarlık A kdam lar C Tipi M esire
Yerinin gelir getirici tesislerin ve müktesatı tesislerin işletme hakkının 31.12.2045 tarihine
kadar A ntalya Orman İşletm e M üdürlüğünden kiralanm asını m üteakip belirlenen kiralam a
süresi sonuna kadar alt kiracılara kiraya verilebilmesi için B üyükşehir Belediyesi Encüm enine
yetki verilmesi konusunun Belediye M eclisi Çahşm a Y önetm eliğinin 11.m addesine göre
görüşülm ek üzere B üyükşehir Belediyesi M eclisine havalesini arz ederim. ” deyimli Em lak ve
İstimlak Dairesi B aşkanhğı’nm 13.07.2017 tarih ve E.733 sayılı te k lif yazısı.
Gündemin 68. M addesinde yer alan; “Büyükşehir Belediye M eclisinin 12.02.2016
tarihli ve 189 sayılı kararı ile üzerinde Yeni Otogar ve A karyakıt İstasyonunun bulunduğu,
İlimiz Kepez İlçesi D uraliler M ahallesi 2635 parseldeki (Y enidoğan M ahallesi 28157 ada 1
parsel) Akaryakıt İstasyonunun 2886 sayılı D.İ.K. hükümleri gereğince 10 yılı süre ile ihale
suretiyle kiraya verilmesi için Belediye Encüm enine yetki verilm esi uygun bulunmuştur.
Söz konusu Y enidoğan M ahallesi 28157 ada 1 parsel nolu taşınm az im ar uygulaması
ile 3 kısm a ifraz edilerek. A karyakıt İstasyonunun bulunduğu alan 28157 ada 10 parsel olarak
tescil edilmiştir.
Y enidoğan M ahallesi 28157 ada 10 parsel olarak tescil edilen taşınmazın, Büyükşehir
Belediye M eclisinin 09.03.2017 tarihli ve 254 sayılı kararı gereği. Belediye Encüm enince
05.07.2017 tarihinde yapılan ihale ile satılması nedeniyle; B üyükşehir Belediye M eclisinin
12.02.2016 tarihli ve 189 sayılı kararı ile Belediye Encüm ene verilen yetkinin 28157 ada 10
parsel üzerindeki A karyakıt İstasyonu yönünden iptal edilmesi hususunun; M eclis Çahşm a
Yönetm eliğinin 11. M addesine göre, Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim .”
deyimli Emlak ve İstim lak D airesi B aşkanhğı’nm 14.07.2017 tarih ve E.2855 sayılı teklif
yazısı.
Gündemin 69. M addesinde yer alan; “M uratpaşa Belediye M eclisinin 13.07.2017
tarih ve 276 sayılı karan ile uygun bulunan. Topçular M ahallesi 12743 ada I parselin içinden
geçen 20 m.lik yolun kaldırılarak “Ticaret- Konut (TİCK )” kullanım ının “Ticaret (T l)”
kullanım ına dönüştürülm esine, park, otopark ve trafo kullanım larının düzenlenm esine ve
Kırcam i Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulam a imar planı plan notları 2.2.1 de yer alan; "Bu
alanlarda minimum ifraz koşulu 2000 m2, m aksim um 10000 m2' dir." ifadesinin "Bu
alanlarda minimum ifraz koşulu 2000 m2'dir." olarak ve 2.2.4 te yer alan; "Bu parsellerde
m inim um ifraz koşulu 2500 m 2, m aksim um ifraz koşulu 7500 m2'dir. Ancak parSîlin özel
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eğitim ve Özel sağlık tesisi olarak kullanılm ası durum unda minimum ifraz koşulu 7500
m 2'dir." İfadesinin ise "Bu parsellerde m inim um ifraz koşulu 2500 m2'dir. Ancak parselin
özel eğitim ve özel sağlık tesisi olarak kullanılm ası durum unda minimum ifraz koşulu 7500
m2'dir." olarak yeniden düzenlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama im ar planı revizyonu
ve plan notu değişikliğinin incelenerek, karara bağlanm ak üzere M eclis Çalışm a
Y önetm eliğinin 11. maddesi gereği B üyükşehir Belediye M eclisi gündem ine alınmak üzere
havalesini arz ederim. ” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığı’nın 13.07.2017 tarih ve
E. 1968 sayılı te k lif yazısı.
G ündem in 70. M addesinde yer alan; “A ntalya K ültür Varlıkları Koruma Bölge
K urulunun 11.07.2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aksu İlçesi, H acıaliler
M ahallesi sınırları içerisinde doğu bölgesi term inal alanı planlanması ve çevresinin
düzenlenm esi am acıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planının incelenerek, karara
bağlanm ak üzere M eclis Çalışma Y önetm eliğinin 11. M addesi gereği Büyükşehir Belediye
M eclisi gündem ine alınm ak üzere havalesini arz ederim .” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi
B aşkanlığfn m 13.07.2017 tarih ve E. 1951 sayılı te k lif yazısı.
G ündem in 71. M addesinde yer alan; “A ntalya K ültür Varlıkları K orum a Bölge
K urulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6408 sayılı kararı ile uygun bulunan, A ksu İlçesi, Hacıaliler
M ahallesi sınırları içerisinde doğu bölgesi term inal alanı planlanması ve çevresinin
düzenlenm esi am acıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a İm ar Planının incelenerek, karara
bağlanm ak üzere M eclis Ç ahşm a Y önetm eliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye
M eclisi gündem ine alınm ak üzere havalesini arz ederim. ” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi
B aşkanlığı’nm 13.07.2017 tarih ve E.1950 sayılı tek lif yazısı.
BA ŞKA N

;Kabul edilmiştir.

(A K Parti: 41 kabul oyu, CHP: 12 kabul oyu, MHP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul
oyu ile toplam 5 7 o y kullanılmıştır.)
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar Tem m uz ayı olağan M eclis
Toplantım ızın 2. Oturumu böylelikle tam am lanm ıştır. A ldığım ız kararların hayırlı ve uğurlu
olm asını temenni ediyorum . Kimse bir yere ayrılm asın diyorum. Bir beş dakika ara veriyoruz.
Beş dakika sonra yeniden 3. Oturum için toplanm ak üzere toplantıyı kapatıyorum.

M enderes T Ü R EL
Büyükşehir Belediye Başkanı
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