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:Menderes TÜREL 
:Halil ÖZTÜRK
:Muhammet URAL

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarihli devam meclis toplantısına katılımı tespit 
edebilmek için parmak iziyle oturum açılma hususunu arz ederim.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ
(YOKLAMA VE AÇILIŞ)

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri; Halil 
ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet 
ÖZEREN, Haşan Ali IRBAN, Yusuf GÖVEN, Can KASAPOĞLU, Mesut KOCAGÖZ, 
Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, 
Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Erdeniz 
YAVUZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol 
DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Ahmet 
BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan 
AVCI, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, 
Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik KILIÇ, CHP Meclis Üyeleri; Mustafa Reşat 
OKTAY, Recep TOKGÖZ, Ali COŞKUN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip 
Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, Erdal 
Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, MHP Meclis Üyeleri; 
Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, İyi Parti Meclis 
Üyeleri; Mustafa TAŞBAŞ, Ertürk YAZAR, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz 
BÜYÜKGEBİZ, Haşan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ Bağımsız Meclis Üyesi; Erol 
ÖZKARABEKİR, Mehmet KILINÇ’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir 
Belediye Meclisi Ak Parti 41, CHP 13, MHP 4, İyi Parti 6, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak 
üzere toplam 66 üye ile açıldı.

BAŞKAN :Selçuk Beylerin orada galiba çalışmıyor. Oytun
beyin çalışmıyor. Halloldu mu? Tamam. Ercan beyin çalışmıyor arka tarafta. Ercan 
MERTHATUN’un. Oldu mu? Oldu, peki. Kimde var? Reşat Bey yer değiştirince. Acaba bir 
dakika bakalım. Recep Beyi yalnız bıraktınız bugün.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Şeref verirsiniz, buyurun. Reşat Bey geliyor bak.

Evet değerli arkadaşlar, çok kıymetli belediye başkanlarımız, büyükşehir belediyemizin çok 
kıymetli meclis üyeleri, Ekim ayı olağan toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. Yeterli 
çoğunluğumuz vardır. Mazeretle ilgili ve bir tane 11 .maddeden galiba önergemiz de var.

-^Y azı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:! 1.maddeden yok Başkanım.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

BAŞKAN :Bir önerge var diye biliyordum. Yok mu
önergemiz hiç?

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTARıBir tane var ama.
BAŞKAN :Galiba var olabilir bilmiyorum. Önce

mazeretlere bakalım, varsa önergeyi de okuruz. Buyurunuz.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Anlaşıldı Başkanım. Mazeretli olan sayın 

meclis üyelerimiz: Emin ÇAĞLAR, İsmet TOK, Serkan KÜÇÜKKURU, Kerim
BAŞKAPTAN, Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI, Ali KURŞUNLU, Kemal 
SARIYILDIRIM, Halil KOCAER, Mustafa GÜL, Ahmet CAN, Ramazan ÇALIK, Ümit 
UYSAL, Rasih ŞAHİN, Muhittin BÖCEK, Şefik DURDAŞ. Arz ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Cansel Hanım, ekleyeceğimiz
isim vardı galiba.

Üye Cansel TUNCER :Erkan DEMİRCİ görevli olarak İstanbul’da.
BAŞKAN :Erkan DEMİRCİ Sağlıklı Kentler Meclisi’nde.
Üye Cansel TUNCER :Sağlıklı Kentler Birliği toplantısı için. Dilekçe

gönderememiş.
BAŞKAN :Biz de meclisten sonra gideceğiz. Tamam. Erkan

DEMİRCİ’yi de ekliyoruz mazeretliler listesine. Oylarınıza arz ediyorum katılamayan 
arkadaşlarımızın mazeretlerinin kabulünü. Kabul edilmiştir.

Ak Parti Meclis Üyeleri; Ramazan ÇALIK, Halil KOCAER, Kerim BAŞKAPTAN, 
Ali KURŞUNLU, Kemal SARIYILDIRIM, Şefik DURDAŞ, CHP Meclis Üyeleri; Ümit 
UYSAL, Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, İsmet TOK, Nurdan Aslı 
Bayar ULUKAPI, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri; Emin ÇAĞLAR, Rasih ŞAHİN’in 
mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile 
karar verildi.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul 
Bağımsız 1 Kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Önerge var mı?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTARıBir tane var Başkanım.
BAŞKAN :Okuyalım lütfen.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR: BAŞKANLIK MAKAMINA; "İlgi: Kent 

Estetiği Dairesi Başkanlığının 29.09.2018 tarihli ve 91276580-115.05.03/78517 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile İlimiz Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 5246 ada 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22 ve 23 parsel, 5247 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 ve 19 parsel ile 
5248 ada 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazlarda hisseleri bulunan vatandaşların 
söz konusu taşınmazlardaki listede belirtilen hisse miktarlarını belediyemize yol, yeşil alan ve 
cami alanı olarak bağışlama talebinde bulunduğu bildirilmiştir.

Bu nedenle; ekli listede kimlik bilgileri belirtilen vatandaşların listedeki ada ve parsel 
bilgileri belirtilen taşınmazlardaki bağış miktarlarının yol, yeşil alan ve cami yapılmak 
şartıyla Belediyemiz adına bağışlanması hususunun kabul edilmek üzere; konunun Meclis 
Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre, Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim." deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.10.2018 tarih ve E.82512 sayılı 
teklif yazısı. Arz ederim.
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BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. 11.maddeden gündeme
ekliyoruz. Böylelikle...

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:39 madde oldu Başkanım.
BAŞKAN :Gündemimiz 39 maddeden oluşuyor. Gündem

dışı konuşmalar olduğuna, olmadığına göre, gündemimize geçebiliriz. Gündemimizin 
yoklama ve açılış maddesini böylelikle tamamlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. 
Komisyonlardan gelen raporlara geçmeden önce tüm komisyon raporlarının okunmuş 
kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Evet, okunmuş kabul edilmiştir.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul 
Bağımsız 2 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Gündemimizin ikinci maddesi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:912

ÖZÜ: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve 
sorumlulukları başlıklı 7 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (m) bendinde yer alan; gerektiğinde amatör 
spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek 
ve gerekli desteği sağlamak amatör takımlar arasında 
spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 
sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere 
belediye meclis kararıyla ödül vermek. ” hükmü 
çerçevesinde; TGF Yıldızlar 51 kg Türkiye l.si (minder) 
Yıldızlar Avrupa 51 kg l.si (minder) Adem Burak 
UZUN’un 50 (Elli) adet Cumhuriyet Altını, TGF Genç 
Bayanlar 72 kg Türkiye 1 .si (minder) Tuğba KILIÇ’m 8 
(Sekiz) adet Cumhuriyet Altını, TGF Gençler 79 kg 
Türkiye 3. sü (minder) Ünal KARABACAK’ m 7 (Yedi) 
adet Cumhuriyet Altını, TGF Gençler 92 kg Türkiye 3.sü 
(minder) Nail SEYYAR’ın 7 (Yedi) adet Cumhuriyet 
Altını, TGF Gençler 97 kg Türkiye 3.sü (minder) 
Mehmet UYSAL’ın 7 (Yedi) adet Cumhuriyet Altını, 
TGF Minikler 48 kg Türkiye l.si (minder) 657. Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Minik 2 boy Türkiye l.si 
Batuhan KUCUR’un 16 (Onaltı) adet Cumhuriyet Altını, 
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Minik 2 boy 
Türkiye 3.sü Mertcan YILDIRIM’m 7 (Yedi) adet 
Cumhuriyet Altını, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
Teşvik boy Türkiye l.si Cengizhan Ramazan DOGAN’ın 
15 (Onbeş) adet Cumhuriyet Altını,
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657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ayak boy 
Türkiye 2.si 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Deste 
Küçük boy Türkiye 3.sü Ensar BIYIK’m 10 (On) adet 
Cumhuriyet Altını, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
Ayak boy Türkiye 3.sü Sertaç ÜNGÖR’ün 8 (Sekiz) adet 
Cumhuriyet Altını, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
Deste Orta boy Türkiye l.si 666. Tarihi Elmalı Yağlı 
Güreşleri Deste Büyük boy Türkiye 2.si Enes 
DOGAN’ın 20 (Yirmi) adet Cumhuriyet Altını, 657. 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Küçük Orta boy 
Türkiye 2.si Tolga ODABAŞI’nın 10 (On) adet 
Cumhuriyet Altını, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
Büyük Orta boy Türkiye 2.si Mustafa Doğan 
ÖZKAYA’nın 20 (Yirmi) adet Cumhuriyet Altını, 657. 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı boy Türkiye 
3.sü (Başpehlivanlığa yükseldi) Cengizhan ŞİMŞEK’in 
40 (Kırk) adet Cumhuriyet Altını, 666. Tarihi Elmalı 
Yağlı Güreşleri Başaltı boy Türkiye 2.si Süleyman 
BAŞAR’m 15 (Onbeş) adet Cumhuriyet Altını, 666. 
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ayak boy Türkiye 1 .si 
Rıza DURMUŞ’un 10 (On) adet Cumhuriyet Altını, 666. 
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ayak boy Türkiye 2.si 
Muhammed OCAK’ın 7 (Yedi) adet Cumhuriyet Altını, 
Genç Bayanlar 55 kg. Avrupa 3.sü(Minder) Eda 
TEKÎN’in 12 (Oniki) adet Cumhuriyet Altını, ABB 
Güreş Takım Antrenörü Haşan GÜNDOGDU’nun 30 
(Otuz) adet Cumhuriyet Altını, ABB Güreş Takım 
Antrenörü Hüseyin ÇETİN’in 30 (Otuz) adet 
Cumhuriyet Altını, Başantrenör- Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Güreş Koordinatörü(Teknik Sorumlu) 
Mustafa Kemal KARABOĞA’nın 50 (Elli) adet 
Cumhuriyet Altını ile ödüllendirilmelerine oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul 
oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında, gündemin 45. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2018 yılında gerçekleşen 
müsabakalarda dereceye girerek Antalya'yı ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden 
sporcular ile antrenörlerine ödül verilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve 
sorumlulukları başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan; 
gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli 
desteği sağlamak amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve 
öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. ” hükmü çerçevesinde;

TGF Yıldızlar 51 kg Türkiye l.si (minder) Yıldızlar Avrupa 51 kg l.si (minder) Adem 
Burak UZUN’un 50 (Elli) adet Cumhuriyet Altını,

TGF Genç Bayanlar 72 kg Türkiye 1 .si (minder) Tuğba KILIÇ’ın 8 (Sekiz) adet 
Cumhuriyet Altını,

TGF Gençler 79 kg Türkiye j . sü (minder) Ünal KARABACAK’ m 7 (Yedi) adet 
Cumhuriyet Altını,

TGF Gençler 92 kg Türkiye 3.sü (minder) Nail SEYYAR’ın 7 (Yedi) adet Cumhuriyet
Altını,

TGF Gençler 97 kg Türkiye 3.sü (minder) Mehmet UYSAL’ın 7 (Yedi) adet 
Cumhuriyet Altını,

TGF Minikler 48 kg Türkiye l.si (minder) 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Minik 
2 boy Türkiye l.si Batuhan KUCUR’un 16 (Onaltı) adet Cumhuriyet Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Minik 2 boy Türkiye 3.sü Mertcan 
YILDIRIM’ın 7 (Yedi) adet Cumhuriyet Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Teşvik boy Türkiye l.si Cengizhan Ramazan 
DOGAN'm 15 (Onbeş) adet Cumhuriyet Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ayak boy Türkiye 2.si 666. Tarihi Elmalı Yağlı 
Güreşleri Deste Küçük boy Türkiye 3.sü Ensar BIYIK’ın 10 (On) adet Cumhuriyet Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ayak boy Türkiye 3.sü Sertaç ÜNGÖR’ün 8 
(Sekiz) adet Cumhuriyet Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste Orta boy Türkiye l.si 666. Tarihi Elmalı 
Yağlı Güreşleri Deste Büyük boy Türkiye 2.si Enes DOGAN’ın 20 (Yirmi) adet Cumhuriyet 
Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Küçük Orta boy Türkiye 2.si Tolga 
ODABAŞI’nın 10 (On) adet Cumhuriyet Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Büyük Orta boy Türkiye 2.si Mustafa Doğan 
ÖZKAYA’nın 20 (Yirmi) adet Cumhuriyet Altını,

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı boy Türkiye 3.sü (Başpehlivanlığa 
yükseldi) Cengizhan ŞİMŞEK’in 40 (Kırk) adet Cumhuriyet Altını,

666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başaltı boy Türkiye 2.si Süleyman BAŞAR’ın 15 
(Onbeş) adet Cumhuriyet Altını,

666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ayak boy Türkiye 1 .si Rıza DURMUŞ’un 10 (On) 
adet Cumhuriyet Altını,

666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ayak boy Türkiye 2.si Muhammed OCAK’ın 7 
(Yedi) adet Cumhuriyet Altını,



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

Genç Bayanlar 55 kg. Avrupa 3.sü(Minder) Eda TEKÎN’in 12 (Oniki) adet 
Cumhuriyet Altını,

ABB Güreş Takım Antrenörü Haşan GÜNDOGDU’nun 30 (Otuz) adet Cumhuriyet
Altını,

ABB Güreş Takım Antrenörü Hüseyin ÇETİN’in 30 (Otuz) adet Cumhuriyet Altını,
Başantrenör- Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü(Teknik Sorumlu) 

Mustafa Kemal KARABOGA’nın 50 (Elli) adet Cumhuriyet Altını ile ödüllendirilmelerinin 
uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Bahattin Bey buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Toplantımız hayırlara vesile olsun. İkinci

gündem maddesi komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli

hazirun, Ekim ayı toplantımızın ikinci birleşimi için bir aradayız. Alacağımız kararların 
hayırlı olmasını, Antalya için hayırlı olmasını ben de temenni ediyorum ve şahsım ve grubum 
Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına saygıyla selamlıyorum. Gündemin ikinci maddesinde, 
2018 gündeme alınış şekliyle okuyorum maddeyi. “2018 yılında gerçekleşen müsabakalarda 
dereceye girerek Antalya'yı ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcular ve 
antrenörlerine ödül verilmesi” hususunu görüşüyoruz. Daha önce de zaten her yıl 
gündemimize gelen bir konu. Sanıyorum ödül miktarlarında bir miktar indirim yapılmış.

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Altın değerindeki artış dikkate alınarak. Burada

yalnız bazı sorularımız olacak. Tabi öncelikle spora ve sporcuya yapılan her türlü teşvik, ödül 
ve yatırımın her zaman yanında olduğumuzu sizler de biliyorsunuz. Burada pek çok 
oybirliğiyle kararlara birlikte imza attık. Burada da komisyon raporuna bir diyeceğimiz yok 
ama bazı hususları özellikle aydınlatmak istiyoruz. Şöyle ki, yirmi kadar sporcuya ve üç tane 
de hocaya, antrenöre ödül verilmesi yönünde bir rapor tanzim edildiğini görüyoruz. Rakamlar 
yüzde yirmi oranında azaltılmış sanıyorum. Komisyonda bu konu konuşulmuş. Çok 
miktarlara girmek istemiyorum. Ancak adaletsiz ve hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyoruz bu 
rapor kapsamının. Şöyle ki, az önce de okudum, Antalya’yı ulusal ve uluslararası alanda 
başarıyla temsil eden sporculara ödül veriyoruz. Ancak sadece burada yazan isimleri sizden 
de teyit istiyorum. Bunlar belediyenin çalıştırdığı, sanıyorum ASAT Belediyespor’un 
sporcuları. Antalya’yı temsil ettikleri, ulusal, ulusal, uluslararası düzeyde yazılmış bir takım 
müsabakalar var ama bunlarla yeterli olmaması gerektiğini düşünüyoruz ödül sistemimizin. 
Şöyle ki, Kırkpınar’da örneğin başpehlivan olan Orhan OKULU, yine Elmalı Yağlı 
Güreşleri’nde, örneğin biz burada küçük boy Türkiye üçüncüsüne, Türkiye birincisine, 
İkincisine değişik kategorilerde ödül veriyoruz ama hani başpehlivana ödül vermiyoruz. Onlar 
da Antalya’yı ulusal düzeyde tanıtan, temsil eden başarılı sporcular. Yine mesela Muratpaşa 
Belediyemizin bir kadın hentbol takımı var. Yine ulusal, hatta uluslararası düzeyde Türkiye’yi 
temsil ediyor, Antalya’yı temsil ediyor. Bu sporcuların da yine kapsamda olmadığını 
görüyoruz. Bu örnekler arttırılabilir. Burada neye göre bu isimleri belirledik ve dayanak 
gösterilen yasa maddesinde de sadece belediyenin sporcularına verilecek ödüller denmiyor.
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Aksine amatör sporların gelişmesi için yine başarıyla yurtiçi ve yurtdışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren tüm sporcuları kapsadığını görüyoruz. Bu anlamda, bu 
kapsamda bu şeyin, komisyon raporunun genişletilmesini ödül verilecek sporcuların tekrar 
saptanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu itirazımızın da kayıtlara geçmesi açısından dile 
getirdik. Yoksa komisyon raporuna bir diyeceğimiz yoktur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Tabi Antalya’da amatör
spor kulüpleriyle ilgili herhalde 400-500 tane spor kulübümüz vardır, her biri de birbirinden 
değerlidir ve her birinin çok önemli başarılar elde etmesinden biz de mutlu oluruz. Ancak 
takdir edersiniz ki bizim ödüllendirmemiz dört senedir, bu sene de beşincisi oluyor, kendi 
bünyemiz altında güreşen sporcularımızla ilgili sınırlı kalıyor. Aksi takdirde sevgili Orhan 
OKULU beni ziyaret etti. Ben de ona bir hatıra niteliğinde manevi değeri olan, maddi değeri 
çok düşük olan bir hediye takdim ettim. Dolayısıyla biz burada Büyükşehir Belediyesinin 
veya ASAT’ın kendi sporcuları dışındaki sporcuları ödüllendirmeye gidersek, bu belediye 
bütçemiz için yani sınırsız bir noktada bir mali sonuç ortaya çıkartır. O yüzden biz bugüne 
kadar hep böyle yaptık, yine böyle yapıyoruz. Kendi bünyemizdeki sporcularımızı 
ödüllendiriyoruz. Olay bundan ibaret.

Üye Cansel TUNCER :Hepsi bizim Belediyemizin, Antalya’mızın
sporcuları Başkanım.

BAŞKAN :Ama mesela Orhan OKULU, Orhan OKULU,
efendim İsmail BALABAN birisi Muratpaşa, birisi Konyaaltı Belediyelerimizin sporcuları. O 
meclislerde de zaten onların ödüllendirilmesiyle ilgili muhtemelen kararlar alınıyordur. 
Açıkçası detaylı bilmiyorum ama. Onların kararları da zaten bizim bütçe onaylarımız 
kapsamında yapıldığı için biz dolaylı da olsa onların ödüllendirilmesi hususunda da bir zımni, 
hukuki tabirdir, destekte bulunuyoruz. O yüzden...

Üye Cansel TUNCER :Keşke miktarları biraz daha oranlı düşünseydik.
Onlara da bir teşvik ödülleri verebilseydik.

BAŞKAN :Valla imkanımız olsa aslında bu kardeşlerimize,
bu kardeşlerimize ne versek azdır. Benim tabi ki şeyim budur, düşüncem budur. Çok teşekkür 
ediyorum, çok sağ olun. Selçuk Bey buyurunuz.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, çok
kıymetli hazirun, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Alacağımız kararlarımızın Antalya’ya hayırlı olmasını diliyorum. İkinci 
maddeyle ilgili görüşümüz Komisyon Raporu uygundur.

BAŞKAN :Ertürk Bey.
Üye Ertürk YAZAR :Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, ben de İyi

Parti Grubu adına hazirunu ve tüm meclisi saygıyla selamlıyorum. İkinci maddeyle ilgili grup 
kararımız olumludur. Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Recep Bey buyurun.
Üye Recep TOKGÖZ : Sayın Başkanım teşekkür ediyorum, sayın

meclise de saygılarımı sunuyorum. Ben öncelikle ödül alan sporcuların ismini gösterme 
şansımız var mı?

BAŞKAN :Yansıtabilir arkadaşlar.
Üye Recep TOKGÖZ :Yansıtabiliyor muyuz?
BAŞKAN :Var mı imkanımız arkadaşlar? Yansıtabiliyor

muyuz? Yansıtamıyorsak okuttururuz.
Üye Recep TOKGÖZ :Bir zahmet okutabilir miyiz? Çünkü orada...
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BAŞKAN :Yansıtamıyorsanız lütfen arkadaşlar okuyalım
lütfen. Eğer yansıtmak zorsa.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Yansıtmaya çalışıyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Tamam. Devam edin siz.
Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım, bizim grup sözcümüzün,

Cansel Hanımın konuştuğunu ben bir yıl önceki ödülle ilgili aynı şeyleri ben de söylemiştim. 
Demiştim ki yine Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz 19 ilçenin ve Antalya’nın 
tümünden sorumluyuz. Dolayısıyla biz burada ödül verirken ki zaten Antalya’yı ulusal ve 
uluslararası başarılarda adını duyuran sporcular adına gelmiş zaten. Maddenin özü böyle. Eğer 
bunun şöyle deseydik hiçbir itirazım olmazdı. Antalya ASAT Spor Kulübü’ne verilecek 
denseydi buradaki ibarede, zaten o zaman bizim bu eleştirileri yapmak gibi bir şansımız 
olmazdı.

BAŞKAN ıFiilen öyle oluyor aslında işte.
Üye Recep TOKGÖZ :Ya ama işte eğer bir daha ki sefere ki belki

görürüz, görmeyiz. Eğer o şekilde yazılsa bunları söyleme gereğimiz olmaz.
BAŞKAN :Görürsünüz inşallah. Niye görmeyelim hep

beraber. Hep beraber görürüz inşallah.
Uy e Recep TOKGOZ :E inşallah ne diyelim. Sizin temenniniz öyleyse,

bizim temennimiz de öyle olsun.
BAŞKAN :Biz sizden razıyız, sorun yok yani.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani demek istediğim bizim eleştiri yapma

şansımız olmazdı. Ama ha şimdi...
BAŞKAN :Bunlar bizim sporcularımız Recep Bey sonuçta.
Üye Recep TOKGÖZ :Tabi anladığım kadarıyla.
BAŞKAN :Onu göstermek için söylediniz herhalde.
Üye Recep TOKGÖZ :Evet. ASAT Spor Kulübü.
BAŞKAN :Evet, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında.
Üye Recep TOKGÖZ :Evet, Büyükşehir Belediyesinin, aynı zamanda

ASAT’ın.
BAŞKAN :Evet yarışan sporcular.
Üye Recep TOKGÖZ :Şimdi bazı sporcularımıza beş altın verilirken,

antrenörlerimize astronomik altınlar verilmiş. Elli altınla ödüllendirilmiş antrenörümüz, baş 
antrenörümüz. Yani şimdi biraz önce dedi ki, imkanlarımız olsaydı diğer şekilde dağıtsaydık. 
Yani burada bir sizce bir şey yok mu? Bir adaletsizlik, bir hakkaniyetsizlik yok mu? Böyle bir 
şey.

BAŞKAN :Yani şöyle söyleyeyim. Burada oturmuş bir
sistem artık oluştu. Dört senedir dağıtıyoruz. Aşağı yukarı geçen seneden gelenekselleşmiş 
hale gelen bir muhtemelen dağılım oranıdır. Açıkçası bütçe komisyonumuz bu konuları çok 
ciddi irdelediği için, hani ben kime ne kadar şahsen ödül verildiği konusunda detaylı açıkçası 
bilebilme şansına sahip değilim. Ama Bahattin Bey söz istiyor. İsterseniz bir...

Üye Recep TOKGÖZ :Ben bir sözümü bitireyim de karşı olduğumu
ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN :Tabi, buyurun.
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Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım, ben öncelikle bu ödülün
Büyükşehir’e yakışmadığını, tüm Antalya'yı temsil eden amatör veya profesyonel sporculara 
eşit miktarda, eşit davranılmadığı için benim bu maddeye evet oyu vermem mümkün değil. 
Ben grubumun dışında ben bunu ret oyu vereceğim. Arkadaşımız konuşabilir.

BAŞKAN :Takdiriniz. Şimdi, tabi ki, şimdi şunu
söyleyeyim. Arkadaşlar burada verilen ödül tabi azdır, çoktur bu tartışılır. Ne versek azdır 
diye de ifade ettim. Ama en büyük ödül bu kardeşlerimize spor yapma imkanını hem de en 
güzel şartlarda sunmaktır.

Üye Recep TOKGÖZ :Onu belediyemiz yapıyor zaten.
BAŞKAN :Tabi tabi. Onu diyorum zaten. Yani en büyük

ödül bu. Bakın bugün ASAT Spor çatısı altında farklı branşlarda, basketbolda, güreşte, 
futbolda amatör düzeyde gençlerimiz, hatta okullar düzeyinde...

Üye Recep TOKGÖZ :E yok burada.
BAŞKAN :Okullar düzeyinde gençlerimiz, hayır, hem de en

iyi şartlarda spor yapabilme imkanına kavuşuyorlar. Bu en büyük ödül, bunun üstüne yok. 
Bakın bugün Antalyaspor’da forma giyen kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin okullar liginde üç sene, dört sene önce ilk kez görülen ve 
keşfedilerek Antalyaspor altyapısına alınan çocuklar. En büyük ödül bu. Şimdi düşünün 
futboldaki rakamları. Şimdi orada biliyorsunuz stoper Bahadır diye bir kardeşimiz var. 
Antalyaspor’da forma giyiyor. Mustafa İNAN diye bir forvet bir evladımız var. E işte 
Doğukan. Yani bunlar yarın milyonlarca liralık inşallah değere kavuşan profesyonel 
futbolcular olacaklar. Bizim onlara verebileceğimiz en büyük ödül onların keşfedilmesine 
vesile olan sportif imkanları, antrenman imkanlarını sunmak. Ben bunun çok değerli olduğunu 
düşünüyorum. Ama öbür türlü tabi bu yaptığımız aslında bana göre sembolik bir 
ödüllendirmedir ve dediğim gibi ne yapılsa da azdır. Buyurun Bahattin Bey.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlar, tabi
güreş bizim ata sporumuz ve Antalya’nın da gerçekten çok önemsediği bir spor dalı. 
Dolayısıyla orada antrenöre elli altın verilmesi bence Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi yani 
rakamsal olarak bence çok daha fazlasını hak ediyorlar. Çünkü bir genci olumsuzluktan 
kurtulmasına vesile olması bile bence o altınların çok çok daha fevkinde ödülü hak ediyordur. 
Kaldı ki, gönül ister ki, tabi ki bütün oyunculara verelim. Ama yani herkes takdir eder ki, 
herkes, her belediye kendi bünyesindeki sporcusuyla ilgili ödül ya da teşvik verir. Bir başka 
belediye de büyükşehir belediyesini örnek alır, o da teşvik ödülünü kendisi verir. Dolayısıyla 
biz bütün komisyon üyelerimizle beraber enine boyuna bunu tartışarak gerçekten daha 
fazlasını gönül vermek istemesine rağmen, bunu hem gönül ifademiz hem de bir teşekkür 
babında bunları oybirliğiyle takdir ettik. Ben Sayın Başkanıma ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. Çünkü gençlere sahip çıkmak bence her şeyin ötesinde çok daha büyük 
ödüllere hak ediyor diye düşünüyorum. Bir gencin kurtulmasına vesile oluyorsa Allah razı 
olsun hepsinden.

BAŞKAN :Gündemimizin ikinci maddesini oylarınıza arz
ediyorum arkadaşlar. Evet, oybirliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

T.C.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:913

ÖZÜ: Antalya İnsan Kaynaklan A.Ş.’nin
02.10.2018 tarihli ve 29664775-855.1/2485 sayılı yazısı ve 
Şirket Yönetim Kurulunun 28.09.2018 tarih ve 2018/185 
sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
inşaatı sürdürülen Kepez İlçesi Fabrikalar Mah. 29006 Ada 3 
Parsel ile 29026 Ada 1 Parsel üzerinde yapılan Antalya Cami 
projesinde kullanılmak üzere, 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin 
) TL’nin bağış yapılması ve Şirket alacağından mahsup 
edilmesi talep edilmiş olup; Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 
tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesince inşaatı 
sürdürülen Kepez İlçesi Fabrikalar Mah. 29006 Ada 3 Parsel 
ile 29026 Ada 1 Parsel üzerinde yapılan Antalya Cami 
projesinde kullanılmak üzere, 3.500.000
(üçmilyonbeşyüzbin) TL şartlı bağışın 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kabul edilerek 
şirket alacağından mahsup edilmesine oylamaya katılanların 
oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 4 
ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında, gündemin 46. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından inşaatı sürdürülen Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 29006 ada 3 parsel ile 
29026 ada 1 parsel üzerinde yapılan Antalya Cami projesinde kullanılmak üzere, 3.500.000 
(Üçmilyonbeşyüzbin) TL’nin şartlı bağış yapılmasına, Yönetim Kurulunun 28.09.2018 tarih ve 
2018/185 sayısı ile karar verilmiş olup şirketin alacağından mahsup edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.’nin 02.10.2018 tarihli ve 29664775-855.1/2485 sayılı 
yazısı ve Şirket Yönetim Kurulunun 28.09.2018 tarih ve 2018/185 sayılı kararı ile Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı sürdürülen Kepez İlçesi Fabrikalar Mah. 29006 Ada 3 
Parsel ile 29026 Ada 1 Parsel üzerinde yapılan Antalya Cami projesinde kullanılmak üzere,
3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin ) TL’nin bağış yapılması ve Şirket alacağından mahsup edilmesi 
talep edilmiştir.

Antalya İnsan Kaynaklan A.Ş. tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesince inşaatı 
sürdürülen Kepez İlçesi Fabrikalar Mah. 29006 Ada 3 Parsel ile 29026 Ada 1 Parsel üzerinde 
yapılan Antalya Cami projesinde kullanılmak üzere, 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL şartlı 
bağışın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca 
Büyükşehir Belediyemiz adına kabul edilerek Şirket alacağından mahsup edilmesi hususunun 
uygun olduğu görüşü ile iş bu komisyon raporu imza altına alınmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Gündemin üçüncü maddesiyle ilgili olarak

komisyon raporuna katılmıyoruz. Gerekçesini Reşat OKTAY meclis üyemiz açıklayacak.
BAŞKAN :Ben bir bilgilendirme yapayım isterseniz

gerekçenizden önce.
Üye Cansel TUNCER ıSeviniriz.
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar, tabi İnsan Kaynakları A.Ş.

biliyorsunuz yeni taşeron firmamız ve elbette bir hizmet karşılığı almış olduğu bir bedel var. 
Ama mesele sadece sağ cep, sol cep meselesi. Sonuçta belediyenin şirketi, belediyeden bir 
kazanç elde ediyor. Dolayısıyla bu elde edilen kazancın da yine belediyenin bir yatırımında 
bağış olarak kullanılması aslında fiili bir para trafiğinden öte kağıt üzerinde yapılan bir işlem. 
Yani bunu bilmenizi isterim. Dolayısıyla zaten biz o yatırımı belediye bütçesiyle yaptığımız 
için, belediyenin şirketinin karını oraya aktararak sonuç itibarıyla bir resmi işlemin 
tamamlanmasına yönelik bir adım atıyoruz. Onu bilmenizi isterim.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, bu bahsetmiş olduğunuz İnsan
Kaynakları şirketi nisan ayında karar almıştık meclisimizde.

BAŞKAN :Bizim taşeron şirketimiz.
Üye Cansel TUNCER :ANSA Özel Eğitim Limited Şirketi değil mi?
BAŞKAN :Hayır hayır, bizim ANTİK, Antalya İnsan

Kaynakları, belediyenin taşeron şirketi o yeni yasayla kurdurulan.
Üye Cansel TUNCER ıGeldisi ANSA ama değil mi? Önceden

ANSA’ydı sonradan adını değiştirdik.
BAŞKAN :Adını değiştirdik, tüzüğünü değiştirdik. Taşeron

şirketi...
Üye Cansel TUNCER :İsim değişikliği yapıldı Nisan ayında. Geçen

sene, evet. Hatta bu sene...
BAŞKAN :Evet, taşeron, boş bir şirketti. İçi boş bir şirketti.

Belediye bünyesine aitti. Biz onu taşeron şirketi haline, zaten yasa da biliyorsunuz cevaz
veriyordu. Yani elinizdeki şirketleri kullanabilirsiniz diye. Biz onu ismini değiştirerek İnsan 
Kaynakları Şirketi, ANTİK kısa adıyla Antalya İnsan Kaynakları Şirketi diye taşeron şirketi.

Üye Cansel TUNCER :0  zaman bazı sorularımız var. Grup görüşümüz
tamamlanmadan önce.

BAŞKAN :Peki, olur, olur.
Üye Cansel TUNCER :Önemli çünkü. Reşat Beye söz verirseniz.
BAŞKAN :Buyursun Reşat Bey. Buyurun Reşat Bey,

buyurun efendim. Ben açtım efendim mikrofonunuzu.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Alo, alo, muhterem...
BAŞKAN :Evet, buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi

arkadaşlarım, öncelikle şahsım ve partim adına değerli meclisi ve başkanım saygıyla 
selamlıyorum. Şimdi Nisan ayında ismini değiştirerek insan kaynaklarına finansman temin 
etmek maksadıyla yasaya göre oluşturduğumuz bir şirketimiz var. Şimdi bu şirket...

BAŞKAN rFinansman değil de, taşeron şirketiyle hizmet
verebilmek için. Yani finansman sağlamak için. Yasa gereği kurulmuş yani.
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani neticede aynı şey, parasını biz
vermediğimiz müddetçe bu şirketin bunu yapma olanağı yok. Neticede yasayla belirlenen 
hadise de bu şirkete belediye bütçesinden finansman aktarımı yapmak, yani hizmet alımı 
deyin adını, başka ne derseniz deyin. Ama neticede bedelini ora. Şimdi mesele bu değil. 
Bizim sormak istediğimiz sıkıntı bu. Karşı çıkışımız da bu bağışın alınması, alınmaması 
vesaire gibi değil. Teknik nedeni var bu şeyin. Şimdi birincisi Nisan ayında devraldığımız bir 
şirket burası. Yani bugün baktığımızda altı...

BAŞKAN :Devralmadık. Belediyenindi zaten. Şeyini
değiştirdik.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Unvanını değiştirdik.
BAŞKAN :Evet, adını değiştirdik, tüzüğünü değiştirdik.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi aldığımız tarihte bu şirketin bilançosunu

biz en azından bilmiyoruz. Bilanço durumunu bilmiyoruz. Yeni yıl, 2018 yılı itibarıyla bu 
şirketin bilançosu ancak 2019 yılı sonu itibarıyla oluşacak. Şimdi bir milyon lira sermayeli bir 
şirket burası. Yani kuruluş sermayesi bir milyon lira. Şimdi altıncı aydayız, yaklaşık 
zannedersem beş aydır ya da dört buçuk aydır da bunun üzerinden bir transfer hizmeti 
yapılıyor. Şimdi bu şirket üç buçuk milyon lira bir nakdi, gayri nakdi diyelim, nakdi de şey 
yapmayacak çünkü. Öyle anlaşılıyor.

BAŞKAN :Doğru.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Kağıt üzerinde bir transfer yapılacak. Şimdi biz

burada hukuki bir ileride bir sıkıntı doğabileceğini düşünüyoruz. Yani hukuki sıkıntılar 
doğabileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu üç milyon beş yüz bin lira şirketin alacağından 
düşülmek üzere diyor. E şirkete zaten parayı gönderen biziz, alacağından düşeceğiz. E 
alacağından düş, ileride yani muhtemelen şirketin bilançosunda oluşacak karı istiyoruz, geri 
istiyoruz. Yani sizin de biraz evvel söylediniz.

BAŞKAN :Aynen söyledim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY ıHadise bu. Şimdi bu cami inşaatı için bizim

Büyükşehir Belediyemizin 2017 bütçesine koyduğumuz 176 milyon liralık bir bütçe ödeneği 
var. Biz bu bütçe ödeneğinin 2017 sonu itibarıyla 24 buçuk milyon lirasını kullandık. Artı bir 
beş buçuk milyon lira da meclis kararıyla aldığımız bir bağışı o bütçeye ilave ettik. Neticede o 
bütçeden kullanılmak üzere ilave ettik. Fakat gördüğümüz üzere şunu görüyoruz ki 
bütçemizde, yani ben olayları takip ettiğim için söylüyorum, bu fiziki anlamda bu caminin 
fiziki müteahhitlik hizmetleri noktasında biraz da ekonomik tedbir paketlerinin de devreye 
sokulması nedeniyle bir ilerleme yok zaten. Bir en “base” şeyde gidiyoruz, durumda 
gidiyoruz. Şimdi durup dururken bu üç buçuk milyon lira rakamı, kağıt üzerinde de bile olsa 
ve o şirketin bilançosuna da gelecekte de yansıyacak olsa bile, bunun Sayıştay denetimlerinde 
ilerideki Sayıştay denetimlerinde, çünkü yönetmeliği de açık değil. Bu personel çalışma 
yönetmeliği de tam net olarak çıkmış değil zaten. Nasıl yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Yani 
şu anda el kararı, göz yordamıyla gidiyoruz bazı konularda. Bu bakımdan çok acil değilse 
Sayın Başkanım, çok aciliyeti yoksa, bunu sene sonu bilançosuna bırakarak bu işi 
çözmemizin yararlı olacağını düşünüyoruz. Yani şirketin sene sonu bilançosuna göre hareket 
edersek daha mantıklı olur diye düşünüyoruz.

BAŞKAN :Ahmet Bey bir söz istiyor bununla ilgili.
Buyurun Ahmet Bey.
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Üye Cansel TUNCER :Başkanım, bir de üç buçuk milyonluk bu nakdi
veya böyle bir alacağı nereden temin etmiş. Bu şirketin çünkü personel çalıştırıyor ve 
belediyemiz ona ödediği personel ücretiyle personeline ücret ödüyor olması lazım.

BAŞKAN :Doğru.
Üye Cansel TUNCER :Kanun hükmünde kararname uyarınca.
BAŞKAN :Belli bir kar payıyla yapması gerekiyor.
Üye Cansel TUNCER :Ya işte o kar payı hani bu kadar kısa bir sürede

üç buçuk milyonluk bir kar mı elde etti? Nereden temin etti?
BAŞKAN :01muş herhalde.
Üye Cansel TUNCER :0  konuda bilgi alabilir miyiz?
BAŞKAN :Ahmet bey buyurun.
Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROGLU:Saym Başkanım, üç buçuk milyonluk kar ettik, 

evet. Bu karıda kurumlar vergisi matrahından düşürmek için, kurumlar vergisi kanunun 
10.maddesinde tadadi olarak belirtilen hususlarda şartlı bağış yapma bir imkanımız var. Bu 
şartlı bağış yapılabilecek müesseseler arasında da ibadethaneler sayıldığı için biz o yüzden 
özellikle cami inşaatında kullanmak üzere şartlı bağış önerisini sunduk sayın meclisimize. 
Durum bundan ibarettir.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. Sağ olun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani biz yapılmasın demiyoruz...
BAŞKAN :Bu sene sonunda tabi sonunda da yapılır. Ama

üçer aylık malum hesap görme dönemleri mali bütçe içerisinde söz konusu olduğu için, 
arkadaşlar daha önce getirdiler bunu. Şimdi yine üçer aylık dönem itibarıyla getirdiler. Üç ay 
sonra bir daha gelecek filan. Yani bu şekilde üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla geliyor. 
Yani gene hesap sonu dönemi itibarıyla gelmiş oluyor. Ondan dolayı yani Aralık sonu değil 
de, şimdi aralık sonunda bir daha gelecek yani sonuç itibarıyla. Evet, Selçuk Bey buyurun.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım, anladığım kadarıyla vergi
şeyinden düşmek için belediye kendi harcayacağı paralarda bir aktarma...

BAŞKAN rBelediyenin kendi parası sonuçta hepsi.
Üye Selçuk SENİRLİ .'Anladım. Uygundur.
BAŞKAN :Evet. Ertürk bey, buyurun.
Üye Ertürk YAZAR : Sayın Başkanım, burada alacağından mahsup,

yani ne kadar toplamda belediyemizin bu şirketten alacağı var?
BAŞKAN : Sürekli tahakkuk ediyor alacak. Çünkü

taşeronlara sürekli maaş ödüyoruz.
Üye Ertürk YAZAR :Şu anda ne kadar?
BAŞKAN :Bilmiyorum. Arkadaşlar buyurun.
Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROGLU:Tam olarak neyi sorduğunu anlamadım.
BAŞKAN :Ne kadar alacağı var şirketin diye belediyeden.

Her ay oluşuyor bu alacak yani. Evet.
Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROĞLU:Sayın Başkanım, İnsan Kaynakları Anonim 

Şirketi, büyükşehir belediyesine, ASAT’a, Hayvancılık Borsası Anonim Şirketi’ne artı 
Ulaşım A.Ş.’ye personel sunma hizmeti veriyor. Dolayısıyla her birinin ayrı ayrı alacakları 
oluşuyor. Kamu ihale genel teminine göre yüzde dört genel yönetim giderleri alıyoruz, artı 
şirket ile idare arasında imzalanan sözleşmeye göre de binde bir oranında kar alıyoruz.
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Genel yönetim giderlerinden harcamadığımız meblağ, örneğin işçilerin kıyafetleri için, 
koruyucu donanımları için ya da araç vesaire alımı için harcamadığımız para bizim 
şirketimizin bilançosuna kar olarak görünür. Dolayısıyla genel yönetim giderlerinden elde 
edilen karı ya da vergi mevzuatına göre görünen karı eritmek için bu şekilde şartlı bağış...

BAŞKAN :Yani ne kadar alacak gözüküyor diyor. Bizim
taşeron maliyetimiz ne kadar aşağı yukarı?

Gen.Sek.Yrd. A.CÎLAVDAROGLIJ:Aylık büyükşehir belediyesinin taşeron maaşı 
SGK dahil aylık yirmi milyon civarında.

BAŞKAN :Yani o her ay zaten bu alacak tahakkuk ediyor
yani.

Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROGLU:Yüzde dört genel yönetim giderleri, binde bir kar.
BAŞKAN :Kanun, kanun. Peki teşekkür ederiz, sağ olun.
Üye Ertürk YAZAR rUygundur Başkanım.
BAŞKAN :Peki. Recep bey buyurun.
Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Şimdi

Antalya’nın hakikaten önemli bir ihtiyacını gideriyoruz. Yani Antalya’nın en önemli protokol 
eksikliği camisi olan bir şeyin yapımıyla ilgili bir konu var. Şimdi ben bununla ilgili birkaç 
bilmediğim için, yani idarede olmadığımız için bilmiyoruz ne olduğunu. Sorularım şu: Bu 
caminin maliyeti nedir?

BAŞKAN :İhale bedeli belli. 170 milyon civarında galiba.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani bilmediğim için sordum. İki; şu andaki

durumu nedir? Nereye gelmişiz bu camide?
:Fiziki gerçekleşmesi yüzde yirmilerde.
:Hem fiziki ve hem de mali anlamda soruyorum. 
:Zaten mali gerçekleşme fiziki gerçekleşmeyle

:Onu soruyorum. Üçüncüsü; ne kadarlık bir para

.•Söylediğim gibi ihale bedeli 170 milyon

:Tamam da şu peki ne kadarlık bir para gerekiyor

BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ
BAŞKAN 

örtüşür arkadaşlar.
Üye Recep TOKGÖZ 

gerekiyor bu caminin bitmesi için?
BAŞKAN 

civarında diye hatırlıyorum.
Üye Recep TOKGÖZ 

bitmesi için bunun?
BAŞKAN :İşte yüzde yirmisini gerçekleştirdik. Kaç lira

arkadaşlar? Var mı Fen İşlerinden bunu cevaplayacak? Net bilmiyorum ama yüzde yirmi, 
otuzdur. Geri kalanı onun o kadarı harcanmıştır. Kalanı gerekmektedir. Hesap kolay.

Üye Recep TOKGÖZ :Peki şimdi bu sürekli artan bir inşaat maliyetleri
var. Bunlar üstüne sanıyorum herhalde ilave ediliyor.

BAŞKAN :Yok, şu anda biz inşaatlarımızı ihale bedelleri
neyse, o kapsamda yapmak, yürütmek zorundayız. Bir fiyat farkıyla ilgili bir düzenleme 
yapılabilir mi bilmiyorum.

Üye Recep TOKGÖZ : Altta kalanın canı çıksın.
BAŞKAN :Yapılırsa da iyi olur. Onu da bekliyorum.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani tabi ki.
BAŞKAN :Şu anda biz ihale bedeli neyse ona göre hareket

edebiliyoruz.
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Üye Recep TOKGÖZ 
öğrenmiş olduk bu kısımda, 
konusu mu? Söz konusu. 

BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 

Alabiliyor.
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ

:Peki benim anlamadığım şey şu. Tamam bunu 
Belediyemizin bir kere şartlı şartsız bağış alma durumu söz

: Şartlı. 
ıŞartlı veya şartsız bağış alabiliyor değil mi?

:Alıyor.
:Peki biz niye böyle şirketler üzerinden kolumuzu 

böyle tutuyoruz? Ben vatandaş olarak, ben bu protokol camiinin bitmesi için bir milyon lira 
para bağış ediyorum diyelim. Biz de bunu bütçeye belediye olarak koyalım.

BAŞKAN :Hay hay. Ama yine meclis kararıyla kabul
ediyoruz şartlı bağışları.

Üye Recep TOKGÖZ :Tabi, ona itirazım yok. Niye şirketler giriyor
alacağından düşülecek? Bu niye bu kadar karışıklık var? Onu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN :Yo. Şirket de sizin gibi bir tüzel kişilik.
Üye Recep TOKGÖZ :Ben arkadaşlar şey yapıyorlar da. Ben biraz cahil

olduğum için.
BAŞKAN :Estağfurullah.
Üye Recep TOKGÖZ :Bir açıklasınlar.
BAŞKAN :Şirket de, şirket de, belediyenin şirketi de üçüncü

şahıs muamelesi yapıldığı için aynı. Siz de bağış yapsanız, belediyenin şirketi de bağış yapsa 
meclise gelecek. Meclis bunu kabul edecek. Yasa böyle.

Uye Recep TOKGOZ 
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 
BAŞKAN 

Bugüne kadar hep böyle yaptık.
Üye Recep TOKGÖZ 

da ismim zikredilir. Biz de seve seve 
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 

yapacak bir dünya arkadaşımız var.
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 

Onu anlamaya çalışıyorum.
BAŞKAN

İşte meclisin kabulüne oluyor. Gizleme şansı yok.

:Yani şirketin şeyi falan böyle olacağına.
:Yasa böyle emrediyor.
:Direk olarak şartlı bağış olabilir.
:İşte direk olarak oluyor zaten meclisin kabulüyle.

:E tamam ben de hayırsever vatandaşım. Burada 
‘A ne güzel deriz.”

:Valla çok mutlu oluruz Recep Bey. Hay hay. 
rSadece benim açımdan değil, Antalya’da bu işi

:Seve seve, eyvallah. Zaten yapanlar da var.
:Yani bağış yapanların isimleri gizleniyor mu?

:Hayır efendim hayır. İşte hiç öyle bir şey yok.

Uye Recep TOKGOZ 
belediyemizin şirketi yapıyor bağışı.

BAŞKAN 
Onayladık burada.

Üye Recep TOKGÖZ 
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 
BAŞKAN 

ıdaşlar cevaplasın.

: Görmüyoruz şirket yapıyor şu anda,

:E tamam. Onun dışında da yapanlar geldi.

:E hadi hayırlısı bakalım.
:Teşekkür ediyorum.
:Ben teşekkür ediyorum.
:Bir dakika, açayım mikrofonunuzu. Buyurun.

15
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi Sayın Başkanım, bu şirketle belediye
arasındaki...

BAŞKAN :Kanun gereği KDV yüzde bir bu şirkette.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ha KDV gereği yüzde bir.
BAŞKAN :0  yani bu taşeron şirketlerini kanunu

çıkartıyorken hükümet yüzde bir koydu. Bu hepsinde yani. Muratpaşa’da da böyle, 
Konyaaltı’nda da böyle, Kepez’de de böyle.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Tamam. Ben şimdi aklıma şöyle, ben bu şirketin
sözleşmesini şey yaptım biraz evvel, inceledim. Bunun dışında da hizmet yapabilme akitleri...

BAŞKAN :Yok. Tamamen taşeron hizmeti sunabilmesi için.
Hayır, hayır başka bir hizmet yapamaz, hayır. Çünkü KDV avantajı filan var. Sadece 
belediyenin taşeron hizmetlerini görmek için.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ha eğer öyle bir şey var ise...
BAŞKAN :Hayır.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Biz bazı hizmetlerimizi de o noktada yürütürsek,

orası...
BAŞKAN :Hayır yapamazsınız.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani.
BAŞKAN :Kanun sırf, kanun müşahhas olarak bu hizmetler

için kurdurdu bu şirketleri. Bütün hep ilçe belediyelerimizde de var benzeri şirketler.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Bir de Başkanım bir sizden istirhamım var. Bir

hizmetle direk alakalı. Belediye hizmetleriyle alakalı. Geçen hafta Pazar günü tespit etmiş 
olduğum bir husus var ilçe düzeyinde. Eğer müsaade ederseniz sadece o konuyla ilgili bir 
küçük şey var.

BAŞKAN :Hay hay buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi geçen... Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Reşat Bey buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Seni de ilgilendiriyor. Şimdi geçen hafta Akseki,

Güzelsu’ya gittim. Hanım bizim Güzelsulu da.
BAŞKAN : Eyvallah.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi oraya giderken Murtiçi’nden Akseki yol

kavşağına kadar olan bölümde böbrek taşı düşürdüm. Fakat Akseki Murtiçi yükselip, Akseki 
yol kavşağından Güzelsu’ya kadar olan altı buçuk kilometrelik yer de var ki orada Büyükşehir 
Belediyemiz on numara asfaltlama yapmış. Şimdi Murtiçi’yle o kavşak arasında ise son 
derece kötü bir durum var ve yama bile yok, sıkıntı var. Yani Büyükşehir Belediyemiz 
yapamıyor mu orayı? Bir problem mi var?

BAŞKAN :Biz kendi yetkimizle, o söylediğiniz yolun
yetkisi bize mi ait?

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Kime ait? Yani ben sıkıntılı görüyorum...
BAŞKAN :Akseki Belediye Başkanımız burada.

Bilmiyorum, o daha detaylı bilgi verebilir. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bize de ait olabilir önemli 
değil. Biz...

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Akseki Belediyesi de bizim belediyemiz.
BAŞKAN :Tabi tabi, yani sonuçta.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Neticede bir fark eden bir şey yok ki yani.
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BAŞKAN :Hepsi bizim belediyemiz. Şöyle söyleyeyim, biz
kendimize ait olan yolları asfaltlıyoruz büyükşehir olarak. Çünkü yetki sınırlarımızın dışında 
ancak meclis kararıyla yetki devri alırsak o yollara girebiliyoruz. Fakat şunu söyleyeyim, bize 
de ait olabilir yani. Bilmiyorum, onu başkan aydınlatır bizi. Değerli arkadaşlar şu anda 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yol ağı altı bin kilometrenin üstünde.

Üye Mustafa Reşat OKTAY : Doğrudur.
BAŞKAN :Biz dört senede üç bin kilometrenin üzerinde yol

yapmışız, asfalt yapmışız. Bu olağanüstü bir rakam yani.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şehir içi sıfır.
BAŞKAN :Efendim?
Üye Mustafa Reşat OKTAY : Şehir içi sıfır.
BAŞKAN :Ben zaten kırsalla ilgili söylüyorum. Şehir içinde

de yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Dolayısıyla eksiğimiz çok. Yani yarısını 
yapabilmişiz. Ama bugüne kadar, bugüne üç bin kilometreyi şöyle bir dörde böldüğünüzde 
700-800 kilometre senede.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Eleştirel anlamda söylemedim Başkanım yani.
BAŞKAN :Eksiğimiz varsa bakarız. Ben teşekkür ediyorum

yani.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Birisi yapılmış, birisi yapılmamış.
BAŞKAN .-Başkan, bize mi ait bilmiyorum. Ama olmazsa

biz el ele verir yine ilçe belediyemizle de yapılması. Onu kaydediyoruz merak etmeyin. Not 
alalım.

Üye Mustafa İsmet UYSAL :Sayın Başkan, Sevgili meclis üyesi arkadaşlarım,
bahse konu yol enteresandır Akseki Murtiçi eskiden şimdi gittiğimiz yoldan Konya yolu 
gitmiyordu. Aslında devlet karayolu Akseki, Murtiçi, Güzelsu, Güzelsu’ya varmadan Serebeli 
denilen bir bel var, oradan Akseki’ye çıkıyordu. İşte Sadıklar, Dikmen ve Akseki. Onun için 
oradaki yapılan, bir de Güzelsu eskiden nahiye idi. Akseki’de iki tane nahiye vardı. Birisi 
Güzelsu, birisi Geriş nahiyesi. Onlar şu halihazırda oradaki yollar karayolları ağı içerisinde. 
Oraya yapılan yollar da karayolları tarafından yapıldı. Yalnız belirli kısmını, o Taşlıcaya 
çıkan kısmını Büyükşehir’in uhdesinde. O aradaki bir, bir buçuk kilometrelik, bir kilometre 
filan olması lazım, asfalt döküldü büyükşehir tarafından asfalt döküldü. Ama o asfalt, o sıcak 
asfaltı yapmak için karayollarının araçları tarafından bozuldu. Takdir edersiniz ki o araçların 
tonajları çok fazla. Sathi kaplama da dayanmıyor bu şeylere. Bozuldu, şimdi biz onu tamir 
etmek durumundayız. Tamir ediyoruz belediye olarak. Ama oradaki asfalt ve Geriş yolu 
üzerindeki asfalt, eskiden karayolları uhdesinde olduğu için sıcak asfaltı karayolları yaptı. 
Orası karayollarına ait olan bir yol ağıdır.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ediyoruz. Neyse biz not aldık
Reşat Bey, not aldık. Bakalım. Mesaj alındı. Gerekirse karayollarıyla da görüşürüz. Evet 
değerli arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesini oylarınıza arz ediyorum. Evet, kabul 
edilmiştir. Oy kullanamadınız mı? Kullanın o zaman. Tamam, kullanın, kullanın. Tamam. 
Evet, kabul edilmiştir değerli arkadaşlar. Dördüncü madde.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 4 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:914

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
13.07.2018 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararı'nın Antalya 
Büyükşehir Belediyesi'nin % 70 hissedarı olduğu 50.000,00 
TL ana sermayeli AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş.'nin 
ana sermayesinin 8.676.500,00 TL arttırılarak 8.726.500,00 
TL'ye çıkartılmasına, bu sermayenin her birinin 1,00 TL 
kıymetinde olan 8.726.500 adet hisseye ayrılmasına, 
Antalya ili, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi, 27453 ada 3 
parsel sayılı taşınmazın toplam değeri olan 6.691.500,00TL 
ayni sermaye olarak artırıma katılınmasına, hisse oranının 
katılman sermayeye tekabül eden %77,0813041 olarak 
düzeltilmesine, kalan 1.985.000,00 TL sermaye artışının ise 
Antalya Ticaret Borsası tarafından nakdi sermaye olarak 
yapılmasına ve hisse oranın %22,9186959 olarak 
düzeltilmesine, Belediyemizin %77,0813041 hissesine 
karşılık ana sermaye payımızın 6.726.500,00TL 'ye 
çıkartılarak 6.726.500 hisse adetine sahip olunması 
doğrultusunda düzeltilmesine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 
kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında, gündemin 47. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin 13.07.2018 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin %
70 hissedarı olduğu 50.000,00 TL ana sermayeli AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş.'nin ana 
sermayesi'nin 8.676.500,00 TL arttırılarak 8.726.500,00 TL'ye çıkartılmasına, bu sermayenin her 
birinin 1,00 TL kıymetinde olan 8.726.500 adet hisseye ayrılmasına, Antalya ili, Kepez İlçesi, 
Kütükçü Mahallesi, 27453 ada 3 parsel sayılı taşınmazın toplam değeri olan 6.691.500,00TL ayni 
sermaye olarak artırıma katılınmasına, hisse oranının katılman sermayeye tekabül eden 
%77,0813041 olarak düzeltilmesine, kalan 1.985.000,00 TL sermaye artışının ise Antalya Ticaret 
Borsası tarafından nakdi sermaye olarak yapılmasına ve hisse oranın %22,9186959 olarak 
düzeltilmesine, Belediyemizin %77,0813041 hissesine karşılık ana sermaye payımızın
6.726.500,00TL 'ye çıkartılarak 6.726.500 hisse adetine sahip olunması doğrultusunda 
düzeltilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

Belediyemizin % 70 hissedarı olduğu 50.000,00 TL ana sermayeli AHB Antalya 
Hayvancılık Tic.A.Ş.'nin 26.03.2018 tarihli 37414 sayılı yazısı ile; Yönetim Kurulunun
26.03.2018 tarih ve 2018/06 sayılı kararında Şirketin amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için 
özkaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğinden dolayı sermaye artışına gitmesi gerektiğini,
hissedarlarına sermaye artışına ne kadar katkıda bulunacaklarının sorulmasına karar verilmiş olup, 
Belediyemizin söz konusu sermaye artışına ne kadar miktar ve tutarda katılacağının bildirilmesi 
istenmiştir.
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Daire Başkanlığımızca Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına 28.03.2018 tarih ve 
E.20417 sayılı yazımız ile Belediyemizin hissedarı olduğu AHB Antalya Hayvancılık Ticaret 
A.Ş.’nin sermaye artışına ayni sermaye olarak katılabileceğimiz gayrimenkullerin tespit 
edilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda bilirkişi 
tarafından rayiç bedelleri belirlenmesi istenmiştir.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.04.2018 tarih ve 24012 sayılı yazısı ile 
ayni sermeye artışına Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 27540 ada 1 parsel ve 27453 ada 3 
parsel sayılı taşınmazlarla katılım yapılacağı tespit edilmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda bilirkişi tarafından rayiç bedellerinin belirlenmesi ve 
ilgili mahkemelerden tespitinin yapılması için dava açılmak üzere alman olur ile birlikte 
Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.06.2018 tarih ve E.46246 sayılı yazısı ile 
de Belediyemiz Hukuk Müşavirliği tarafından AHB Antalya Hayvancılık Tic.A.Ş. ’nin 
sermaye artışına, ayni olarak konu edilecek, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 27540 ada 1 
parsel ve 27453 ada 3 parsel sayılı taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesi için Antalya 
2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/231 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmış, 
Mahkeme'nin 09/05/2018 tarih ve 2018/231 E. sayılı ara kararıyla,

Mahkememizin 2018/231 esas sayılı dava dosyasına istinaden HMK’nun 124/4 
maddesi uyarınca dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir 
yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul 
edebileceğinin düzenlenmesine istinaden, davanın çekişmesiz yargı işlerinden olan davalardan 
olması nedeniyle davacı vekilinin talebinin KABULÜ ile davalı AHB Antalya Hayvancılık 
Ticaret Anonim Şirketi’nin davalı sıfatının KALDIRILMASINA,

-Davalının dava dosyasında çıkarılması ile davanın HMK'nun Çekişmesiz Yargı 
Başlıklı 382 maddesinin e/5 maddesi uyarınca hasımsız olarak görülmesine karar verildiğini 
bildirmiştik.

Söz konusu Uyaptan çıktısı alman ve henüz tebliğ edilmemiş olan, Antalya 2. Asliye 
Ticaret Mahkemesinin 2018/231 E. 2018/413 K. sayılı kararı ile,

-"Davanın KABULÜ ile;
-30.04.2018 havale tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği üzere davacı şirketin ayni 

sermaye koymayı taahhüt ettiği Antalya ili, Kepez ilçesi, Kiitükçü Mahallesi, 27540 ada 1 
parselin 8.232.000,00 TL ve 27453 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 6.691.500,00 TL olmak 
üzere toplam değerinin 14.923.500,00 TL olduğunun TESPİTİNE, esasın bu şekilde 
kapatılmasına karar verilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararı 
ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin % 70 hissedarı olduğu 50.000,00 TL ana sermayeli 
AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş.'nin ana sermayesinin 8.691.500,00 TL arttırılarak
8.741.500,00 TL'ye çıkartılmasına, bu sermayenin her birinin 1,00 TL kıymetinde olan 
8.741.500 adet hisseye ayrılmasına, %70 hissemiz oranına karşılık gelen sermaye artışına 
Antalya ili, Kepez ilçesi, Kütükçü Mahallesi, 27453 ada 3 parsel sayılı taşınmazın toplam 
değeri olan 6.691.500,00 TL ayni sermaye olarak artırıma katılınmasına, kalan 2.000.000,00 
TL sermaye artışının ise %30 şirket hissedarı Antalya Ticaret Borsası tarafından nakdi 
sermaye olarak arttıracağından %70 hissemize karşılık ana sermaye payımızın 6.726.500,00 
TL 'ye çıkartılmasının karşılık olan 6.726.500 hisse adetine sahip olunmasına karar verilmiş
olup,
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Ancak Antalya Ticaret Borsası'nın 17.09.2018 tarih ve 18/375 sayılı Sermaye arttırımı 
hakkındaki yazısında “Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018/6 sayılı kararı üzerine sermaye 
artırımına ne ölçüde katılacağımızın bildirilmesi talep edilmiş, Borsamız Yönetim Kurulu ve 
Meclis toplantıların da değerlendirilerek AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş.'ndeki %30 
hisseye karşılık gelen 15.000,00TL’lik sermayemizin 1.985.000,00TL artırılarak
2.000.000.00TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.” denildiğinden %30 şirket hissedarı olan 
Antalya Ticaret Borsası tarafından nakdi sermaye olarak 2.000,000,00TL artırılmayıp
1.985.000.00TL arttırılacağı bildirilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2018 tarih ve 632 sayılı Meclis 
Kararı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin % 70 hissedarı olduğu 50.000,00 TL ana 
sermayeli AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş.'nin ana sermayesinin 8.676.500,00 TL 
arttırılarak 8.726.500,00 TL'ye çıkartılmasına, bu sermayenin her birinin 1,00 TL kıymetinde 
olan 8.726.500 adet hisseye ayrılmasına, Antalya ili, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi, 27453 
ada 3 parsel sayılı taşınmazın toplam değeri olan 6.691.500,00TL ayni sermaye olarak 
artırıma katılınmasına, hisse oranının katılman sermayeye tekabül eden %77,0813041 olarak 
düzeltilmesine, kalan 1.985.000,00 TL sermaye artışının ise Antalya Ticaret Borsası 
tarafından nakdi sermaye olarak yapılmasına ve hisse oranın %22,9186959 olarak 
düzeltilmesine, Belediyemizin %77,0813041 hissesine karşılık ana sermaye payımızın 
6.726.500,00TL 'ye çıkartılarak 6.726.500 hisse adetine sahip olunması doğrultusunda 
düzeltilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Dördüncü maddede komisyon raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR :Uygundur.
BAŞKAN :0ylarımza arz ediyorum. Tabi buyurun. Oylama

devam ediyorken de sorabilirsiniz. Ben cevaplarım bir taraftan. Yani bizim bu konuyla ilgili 
kurduğumuz şirket ortağımız Antalya Ticaret Borsası yüzde yirmiler civarında. Onlar bir 
nakdi bir şey koyuyorlar, ortaklık payı koyuyorlar. Biz de ayni koyuyoruz.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN : Efendim? E hayvan borsası ticaret borsalarının

uhdesinde olması gereken bir şey. Yani Türkiye’nin her yerinde borsalar, adı üstünde borsa 
yani. O borsa değil. Bu hayvan borsası kuruyoruz. Orada bir kesimhane yok. Hayvan borsası 
yani. Vatandaş, celep getirecek hayvanını oraya getirecek, orada satacak oradan dolayısıyla 
oradan oluşacak komisyonu bu şirket alacak. Yok, hayır, hayır. Bu hayvan borsası. Adı 
üstünde de borsa olduğu için bu şirketin ortağı olmak durumunda. Evet, kabul edilmiştir 
değerli arkadaşlar gündemimizin dördüncü maddesi. Beşinci madde. Buyurun.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 5. MADDESİ 
KARAR NO:915

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2017 
tarih ve 452 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet îhale 
Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için 
Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilen, mülkiyeti 
Büyükşehir Belediyesine ait Elmalı ilçesi Çalpınar 
mahallesi 480 parsel nolu 5.425,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın, 3402 sayılı Yasanın 22/a maddesine göre 
yenileme kadastrosu sonucu 23/07/2018 tarihinde 112 ada 8 
parsel nolu 5.398,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz olması 
nedeniyle; Elmalı ilçesi Çalpınar Mahallesi 112 ada 8 parsel 
nolu 5.398,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının 
yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki 
verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar 
verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 
kabul oyu, İyi Parti 6 ret oyu ile toplam 65 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 48. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 12/05/2017 tarih ve 452 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Elmalı ilçesi 
Çalpınar Mahallesi 480 parsel nolu 5.425,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması 
için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Ancak, söz konusu taşınmazın 3402 
sayılı Yasanın 22/a maddesine göre yenileme kadastrosu sonucunda 23/07/2018 tarihinde 112 
ada 8 parsel nolu 5.398,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, Elmalı 
ilçesi Çalpınar mahallesi 112 ada 8 parsel nolu 5.398,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması 
için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2017 tarih ve 452 sayılı kararı ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediye 
Encümenine yetki verilen, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Elmalı ilçesi Çalpınar 
mahallesi 480 parsel nolu 5.425,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3402 sayılı Yasanın 22/a 
maddesine göre yenileme kadastrosu sonucu 23/07/2018 tarihinde 112 ada 8 parsel nolu 
5.398,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz olması nedeniyle; Elmalı ilçesi Çalpınar Mahallesi 112 ada 
8 parsel nolu 5.398,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması için Büyükşehir 
Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Faik ÇITAK ve Meclis Üyesi Sami ALTUN 
‘Katılmıyorum’ şerhli imzalı, üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Selçuk SENİRLİ 
Üye Ertürk YAZAR 
BAŞKAN

:Komisyon raporu uygundur Başkanım. 
:Komisyon raporuna katılmıyoruz.
:Komisyon raporu uygundur.
:Komisyon raporuna katılmıyoruz.
:0ylarımza arz ediyorum. Evet, beşinci madde

komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Altıncı madde.

(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 ret oyu ile 
toplam 65 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Altı ve yedi birlikte oylanmasını, komisyon
raporu uygundur Başkanım.

Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
Üye Ertürk YAZAR :Uygundur.
BAŞKAN :Altı ve yedinci maddelerin birlikte oylanması ve

komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:916

ÖZÜ: Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 
Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi 419 ada 1 parsel 
nolu 7.958,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 
Denizli-Varsak Enerji iletim hattı tesisi kapsamında 
1.929,76 m2’lik kısmından geçecek enerji iletim hattı için, 
2942 sayılı kamulaştırma kanununun 30. Maddesine göre 
irtifak hakkı tesisi ve direk yeri kamulaştırma işlemleri 
uyarınca 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinin 
(e) bendine göre sulh olmak üzere Büyükşehir Belediye 
Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 
kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 49. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize 
ait Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi 419 ada 1 parsel nolu 7.958,54 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Denizli- 
Varsak Enerji iletim hattı tesisi kapsamında 1.929,76 m2’lik kısmından geçecek enerji iletim 
hattı için 5.789,28 TL’den az olmamak üzere 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 30. 
Maddesine göre irtifak hakkı tesisi ve direk yeri kamulaştırma işlemleri uyarınca 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre sulh olmak üzere Büyükşehir Belediye 
Encümenine yetki verilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Döşemealtı ilçesi Bademağacı 
Mahallesi 419 ada 1 parsel nolu 7.958,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş. 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Denizli-Varsak Enerji iletim hattı tesisi 
kapsamında 1.929,76 m2’lik kısmından geçecek enerji iletim hattı için, 2942 sayılı 
kamulaştırma kanununun 30. Maddesine göre irtifak hakkı tesisi ve direk yeri kamulaştırma 
işlemleri uyarınca 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre sulh 
olmak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca 
uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:917

ÖZÜ: Antalya ili, Manavgat ilçesi, Zübeyde 
Hanım Caddesi üzerindeki üstgeçidin 
kuzeydoğusunda bulunan 1 adet büfenin 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine 
göre 10 (on) yıl süre ile ilk yıl 3.000.00 -TL+KDV, 
Antalya Caddesi Migros önünde bulunan üstgeçit 
altındaki 1 adet büfenin 10 (on) yıl süre ile ilk yıl
6.000,00 -TL+KDV ve ekli krokide büfe olarak 
belirtilen yerin 10 (on) yıl süre ile ilk yıl 9.000.00 - 
TL+KDV diğer yıllar kira bedellerinin Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı 
ayma göre) oranında arttırılması kaydıyla Antalya 
Büyükşehir Belediye Şirketi EKDAG Ekmek 
Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. tasarrufuna verilmesine, 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 
kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul 
oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 50. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Manavgat İlçesi 
Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki üstgeçidin kuzeydoğusunda bulunan 1 adet büfe ile 
Antalya Caddesi Migros önünde bulunan üstgeçit altındaki 1 adet büfenin, İlimiz, Manavgat
İlçesinde teklif yazısı ekinde bulunan krokide Büfe olarak belirtilen yerin 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre kira bedelinin ve süresinin belirlenerek 
Belediyemiz şirketi EKDAG Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ ye kiraya verilmesi 
hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

İlimiz, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki üstgeçitin 
kuzeydoğusunda bulunan 1 adet büfenin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. 
Maddesine göre 10 (on) yıl süre ile ilk yıl 3.000.00 -TL+KDV, Antalya Caddesi Migros 
önünde bulunan üstgeçit altındaki 1 adet büfenin 10 (on) yıl süre ile ilk yıl 6.000,00 - 
TL+KDV ve ekli krokide büfe olarak belirtilen yerin 10 (on) yıl süre ile ilk yıl 9.000.00 - 
TL+KDV diğer yıllar kira bedellerinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki 
yılın aynı ayma göre) oranında arttırılması kaydıyla Antalya Büyükşehir Belediye Şirketi 
EKDAG Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tasarrufuna verilmesi hususu Komisyonumuzca 
uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir. Sekizinci madde.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO:918

ÖZÜ: Mülkiyeti Antalya Büyükşehir
Belediyesine ait Kepez ilçesi Kepez Mahallesi 28872 
ada 4 parsel nolu 4.825,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine 
göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediye 
Encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların 
oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, 
CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 ret oyu 
ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 51. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize 
ait Kepez ilçesi Kepez Mahallesi 28872 ada 4 parsel nolu 4.825,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için 
Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kepez ilçesi Kepez Mahallesi 28872 ada 4 
parsel nolu 4.825,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili 
hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Faik ÇITAK ‘Katılmıyorum’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi 
Sami ALTUN ‘Ret’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Komisyon raporuna katılmıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN :Sekizinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul

edilmiştir. Dokuzuncu madde.

(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 ret oyu ile toplam 
65 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Dokuz, on, on bir birlikte oylanmasını, komisyon
raporu uygundur Başkanım.

Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
Üye Ertürk YAZAR :Uygundur.
BAŞKAN :Dokuz, on ve on birinci maddelerin birlikte

oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 9. MADDESİ 
KARAR NO:919

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisinin 04/09/2018 
tarih 111 sayılı kararı ile onaylanan “Hizmet Binalarındaki 
Çay Ocaklarının İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından 
işletilmesi ve gelir tarifesinin belirlenmesi; 112 sayılı kararı ile 
onaylanan Erkek Öğrenci Yurdu Gelir Tarifesinin belirlenmesi 
hususlarının; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 
kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 39 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi 
Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 52. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Manavgat Belediye 
Meclisinin 04/09/2018 tarih 111 ve 112 sayılı kararları ile onaylanan gelir tarifeleri hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

Manavgat Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarih 111 sayılı kararı ile onaylanan “Hizmet 
Binalarındaki Çay Ocaklarının İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmesi ve gelir 
tarifesinin belirlenmesi; 112 sayılı kararı ile onaylanan Erkek Öğrenci Yurdu Gelir Tarifesinin 
belirlenmesi hususlarının aşağıdaki şekliyle uygun olduğu görüşü ile;
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Belediye Hizmet Binaları Çay Ocaklarının Gelir Tarifesi

Sıra No Açıklaması Tutarı (TL) (KDV Dahil)

1 Çay 0,25 TL

2 Bitki Çayları 0,25 TL

3 Türk Kahvesi 1,00 TL

Not: Diğer Ürünler satışa sunulduğu birimler ve ürünlerin cinsine göre Fatura Bedelinin en az
%15 Fazlası + KDV olarak belirlenir.

Erkek Öğrenci Misafirhanesi Ücretleri

Sıra
No Açıklaması Tutarı (TL) (KDV 

Dahil)

1 Dört Kişilik Odada Kişi Başı Ücret 275,00 TL

Not: İlk kayıt esnasında öğrenci hangi oda grubunda kalacaksa o grup tutarı 
kadar ayrıca Depozito bedeli alınır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR N0:920

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 07/09/2018
onaylanan gelir tarife değişikliklerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda 
belirtildiği şekliyle kabulüne ve 07/09/2018 tarih 388 sayılı kararı ile 
onaylanan Kızıltoprak ve Balbey Kız Öğrenci Yurt Ücretlerinin 2018 yılı 
sonuna kadar aylık tek kişi 400,00 TL, çoklu odalarda kişi başı 300,00 
TL olarak gelir tarifesine eklenmesine, oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul 
oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 
104.maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye 
Meclisinin 07/09/2018 onaylanan gelir tarife değişiklikleri hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih 385 sayılı kararı ile onaylanan 
“Adalyabel Sosyal ve İktisadi İşletmesi kapsamında faaliyette olan işletmelerde uygulanacak gelir 
tarifesinin güncellenmesi’'nin aşağıdaki şekliyle ve 07/09/2018 tarih 388 sayılı kararı ile 
onaylanan Kızıltoprak ve Balbey Kız Öğrenci Yurt Ücretlerinin 2018 yılı sonuna kadar aylık tek 
kişi 400,00 TL, çoklu odalarda kişi başı 300,00 TL olarak gelir tarifesine eklenmesi hususunun 
uygun olduğu görüşü ile,
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MURATPAŞA BELEDİYESİ SÜLEYMAN EROL YÜZME HAVUZU 2018
FİYAT TARİFESİ

KİRALAMALAR SAAT Eski Ücret Yeni Ücret AÇIKLAMA
KULVAR KULLANIM 

BEDRİ J 1 10.00 15.00

SEANS KULLANIMI 3 25,00 40,00

6 50,00 80,00

9 75,00 120,00

AYLIK ABONE 12 100.00 160.00
SPOR KULÜPLERİ, 

SPOR OKULLARI, KREŞ 
ANAOKULLARI VB.

İÇ KULVAR/ÇIRPINMA 
HAVUZU

1 75.00 90.00
25 mt 

Kulvarda en fazla 20 
kişi

SPOR KULÜPLERİ, 
SPOR OKULLARI, KREŞ 

ANAOKULLARI VB. 
DIŞ KULVAR/ÇIRPINMA 

HAVUZU

1 110.00 125.00
25 mt 

Kulvarda en fazla 20 
kişi

SPOR KULÜPLERİ, 
SPOR OKULLARI, KREŞ 

ANAOKULLARI VB.
İÇ KULVAR

1 75.00 90.00
25 mt 

Kulvarda en fazla 20 
kişi

SPOR KULÜPLERİ, 
SPOR OKULLARI, KREŞ 

ANAOKULLARI VB. 
DIŞ KULVAR

1 110.00 125.00
25 mt 

Kulvarda en fazla 20 
kişi

SPOR KULÜPLERİ, 
SPOR OKULLARI, KREŞ 

ANAOKULLARI VB.
İÇ KULVAR

1 110.00 125.00
50 mt. 

Kulvarda en fazla 30 
kişi

SPOR KULÜPLERİ, 
SPOR OKULLARI, KREŞ 

ANAOKULLARI VB. 
DIŞ KULVAR

1 130.00 145.00
50 mt 

Kulvarda en fazla 30 
kişi

SUTOPU, SENKRONİZE 
YÜZME, VB 1 200.00 300.00 Yarım Saha

SQUASH

SAAT Eski Ücret Yeni Ücret

Bireysel 1 10 15

2 kişi 1 20 30

2 Kişiden fazla her kişi başı 
için 1 5 5
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MURATPAŞA BELEDİYESİ OYAK-ASTUR-ÇAĞLAYAN-75.YIL SPOR 
TESİSLERİ ÜCRET LİSTESİ

SÜRE GÜNDÜZ AKŞAM

FUTBOL ESKİ - YENİ ESKİ - YENİ
Kullanım Bedeli 1 saat 50 TL-75 TL 75 TL-100 TL

Spor kulüpleri 
(En fazla 25 kişi) 1 saat 60 TL- 80 TL 80 TL- 100 TL

Aylık Abone(Kulüpler Hariç) 4 saat 120 T L -220 TL 260 TL- 350 TL

SPOR SALONLARI

SÜLEYMAN EVCİLMEN SPOR VE SERGİ SALONU- ÇAĞLAYAN SPOR SALONU

SÜRE ESKİ ÜCRET YENİ ÜCRET
Kullanım bedeli 1 200 225

(Yaz/Kış) Spor okulları 
Spor kulupleri 
(en fazla 20 kişi)

1 250 275

Konser/T oplantı/Özel 
organizasyonlar 1 1500 1750

*BireyseI kullanımlarda ve Spor Okullarına aboneliklerde % 25 indirim uygulanır.

CİMNASTİK SALONU

ESKİ YENİ

(Yaz/Kış) Spor okulları 
Spor kulupleri 1 100 125

BALE SALONU
ESKİ YENİ

(Yaz/Kış) Spor okulları 
Spor kulupleri 1 50 75

MELTEM CEP SAHNESİ
ESKİ ÜCRET YENİ ÜCRET

Hafta İçi 09.00-1700 
arasında
Salon Tahsis Ücreti

100 TL 150 TL

Hafta İçi 17.00-21.00 
arasında
Salon Tahsis Ücreti

150 TL 200 TL

Hafta Sonu ve Resmi 
Tatiller Salon Tahsis 
Ücreti 9.00-17.00 
Saatlerinde

200 TL 250 TL

Hafta Sonu ve Resmi 
Tatiller Salon Tahsis 
Ücreti 17.00 -21.00 
Saatlerinde

250 TL 300 TL
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NOT: Meltem Cep Sahnesinin Başkanlık onayı ile gerekli görülmesi halinde ücretsiz 
tahsis edilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi karar bağlanmıştır.

KÜLTÜR SALONLARI

Muratpaşa Belediye Binası Kültür Salonu

Hafta İçi 09.00-1700 arasında 
Salon Tahsis Ücreti

ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

200 TL 300 TL

Hafta İçi 17.00-21.00 arasında 
Salon Tahsis Ücreti 300 TL 400 TL

Hafta Sonu ve Resmi Tatiller 
Salon 9.00-17.00 Saatlerinde 

Tahsis Ücreti
400 TL 600 TL

Hafta Sonu ve Resmi Tatiller 
Salon 17.00-21.00 Saatlerinde 

Tahsis Ücreti
400 TL 600 TL

2018 BÜTÇE İÇİ İŞLETMELERE AİT MENÜ FİYAT LİSTESİ

ESKİ
FİYATLAR

YENİ
FİYATLAR

ÇAY 1,50 fc 1,50 fc

DOUBLE ÇAY 0,00 b 3,00 fc

BİTKİ ÇAYI 6,00 fc 6,00 fc

TÜRK KAHVESİ (su-Iokum) SETUP 0,00 fc 6,00 fc

TÜRK KAHVESİ 4,00 fc 4,50 fc

DOUBLE TÜRK KAHVESİ 0,00 fc 7,00 fc

DOUBLE ÇEKİRDEK KAHVE (MAKİNE KAHVESİ) 0,00 fc 9,00 fc

ÇEKİRDEK KAHVE (MAKİNE KAHVESİ) 6,00 fc 5,00 fc

ÇEKİRDEK KAHVE SÜTLÜ (MAKİNE KAHVESİ) 6,00 fc 6,00 fc

SICAK ÇİKOLATA 0,00 fc 6,00 fc

SAHLEP 0,00 fc 6,00 fc

BOZA 0,00 fc 6,00 fc

HAZIR KAHVE ( NESCAFE TÜM ÇEŞİTLERİ) 6,00 fc 4,00 fc
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SOĞUK KAHVE 0,00 fc 9,00 fc

SU (500 ML ŞİŞE) 1,50 fc 1,50 fc

SU CAM(500 ML ŞİŞE) 0,00 fc 2,00 fc

SU (1,5 LT ŞİŞE) 2,50 fc 2,50 fc

SU CAM (1,5 LT ŞİŞE) 0,00 fc 4,00 fc

SODA 2,00 fc 1,50 fc

SODA PREMİUM (750 ML) 0,00 fc 6,00 fc

SODA MEYVELİ 2,50 fc 2,00 fc

CHURCİLL 0 4,00 fc

AYRAN 200 CL 0,00 fc 1,50 fc

AYRAN 300 CL 2,50 fc 2,50 fc

T.PORTAKAL SUYU (200ML) 5,00 fc 5,00 fc

GAZLI İÇECEKLER VE SOĞUK ÇAY (200ML) 0 2,50 fc

GAZLI İÇECEKLER VE SOĞUK ÇAY (250ML) 0 3,00 fc

GAZLI İÇECEKLER VE SOĞUK ÇAY (330ML) 4,00 fc 4,00 fc

MEYVESUYU (330ML) 4,00 fc 4,00 fc

LİMONATA 5,00 fc 5,00 fc

DONDURMA (1 TOP) 0,00 fc 1,50 fc

BUZ PARMAK DONDURMA 1,00 fc 1,25 fc

KLASİK KAKAO 0,00 fc 1,75 fc

KLASİK VANİLYA 0,00 fc 1,75 fc

KORNET ÇİKOLATALI 2,50 fc 2,75 fc

KORNET DİSK VANİLYA-ÇİKOLATA 4,00 fc 4,00 b

KORNET KARADUT KAYMAK 2,50 fc 2,75 b

KORNET KAYMAK 2,50 fc 2,75 b

KARADUT TOP 3,00 fc 1,75 b
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MEYVE ŞÖLENİ TOP 3,00 b 1,75 b

KARAMEL TOP 3,00 b 1,75 b

ANTEP FISTIK TOP 3,00 b 2,00 b

RAİ, BADEM TOP 3,00 b 1,75 b

ÇİKOLATA TOP 3,00 b 1,75 b

LİMON TOP 3,00 b 1,75 b

VANİLYA TOP 3,00 b 1,75 b

ÇİLEK TOP 3,00 b 1,75 b

KAYMAK TOP 3,00 b 1,75 b

KLASİK MİX 70 GRAM DONDURMA 0,00 b 7,50 b

M. BADEM 0,00 b 5,00 b

M.KLASİK 0,00 b 5,00 b

M.DOUBLE ÇİKOLATA 0,00 b 5,25 b

M.DOUBLE KARADUT BÖĞÜRTLEN 0,00 b 5,25 b

MARAŞ KORNET 0,00 b 4,00 b

MAX FRİGOLA 0,00 b 2,00 b

KUP DONDURMA 0,00 b 2,25 b

ORMAN MEYVELİ TWİST 1,00 b 1,25 b

SANDVVİÇ DONDURMA 0,00 b 3,75 b

ANANASLI TVVİST 0,00 b 1,25 b

BİRA (33 CC) 9,00 b 10,00 b

BİRA(50cc) 10,00 b 12,00 b

BİRA FIÇI (50 cl) 9,00 b 10,00 b

LÜX BİRA (50 cl) 12,00 b 14,00 b

ANTEP FISTIĞI (60-80 gram) 9,00 b 10,00 b

BADEM (60-80 gram) 9,00 b 10,00 b
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FINDIK (60-80 gram) 8,00 b 9,00 fc

KOKTEYL (60-80 gram) 6,00 b 8,00 i

ÇEREZ TABAĞI 2 0,00 fc 7,00 fc

ÇEREZ TABAĞI 1 0,00 fc 5,00 fc

BEYAZ LEBLEBİ (60-80 GRAM) 4,00 fc 6,00 fc

SARI LEBLEBİ (60-80 GRAM) 4,00 fc 6,00 fc

BEYAZ LEBLEBİ (40-60 GRAM) 4,00 fc 4,00 fc

SARI LEBLEBİ (40-60 GRAM) 4,00 fc 4,00 fc

YER FISTIĞI (80-100 GRAM) 0,00 fc 7,00 fc

POPCORN 2,00 fc 3,00 fc

SİMİT TABAĞI 0,00 fc 7,00 fc

SİMİT 2,50 fc 1,50 fc

POĞAÇA 2,00 fc 1,50 fc

BÖREK TABAĞI 0 10,00 fc

PORSİYON BÖREK ÇEŞİTLERİ 5,00 fc 5,00 fc

ÇÖREK TABAĞI 0 9,00 fc

PORSİYON ÇÖREK ÇEŞİTLERİ 4,00 fc 5,00 fc

KRUVASAN TABAĞI 0 7,00 fc

KRUVASAN 0,00 fc 3,00 fc

KÖFTE EKMEK 0,00 fc 13,00 b

TOST KARIŞIK 8,00 fc 8,50 b

TOST PEYNİRLİ 7,00 fc 7,50 b

SANDVİÇ (PEYNİR,KAŞAR) 7,00 fc 8,50 b

SANDVİÇ (TAVUK) 7,00 fc 10,00 b

SANDVİÇ (ET) 7,00 fc 15,00 b

EKSTRA PEYNİR 3,00 fc 2,00 fc
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EKMEK 0,00 t) 1,50 b

SOSİS TABAĞI 0,00 b 8,00 b

EKMEK SEPETİ 0,00 b 3,00 b

PİKNİK BAL 0,00 b 1,00 b

PİKNİK TEREYAĞI 0,00 b 1,00 b

PİKNİK REÇEL 0,00 b 1,00 b

EKTRA SEBZE 0,00 b 2,00 b

YEŞİL ZEYTİN 0,00 b 1,50 b

CHEDDAR PEYNİRİ 0,00 b 1,00 b

KARPUZ PORSİYON 0,00 b 6,00 b

ZEYTİN TABAĞI 0,00 b 3,00 b

SİYAH ZEYTİN 0,00 b 1,50 b

KARPER PEYNİRİ 0,00 b 1,00 b

KAŞAR PEYNİRİ 0,00 b 1,00 b

BEYAZ PEYNİR 0,00 b 1,00 b

SOĞAN HALKASI 0,00 b 8,00 b

PARMAK PATATES 6,00 b 7,00 b

ELMA DİLİMLİ PATATES 7,00 b 7,00 b

SAHANDA YUMURTA 5,00 b 7,00 b

SAHANDA SUCUKLU YUMURTA 10,00 b 12,00 b

SADE OMLET 6,00 b 7,00 b

KARIŞIK OMLET 12,00 b 12,00 b

PEYNİRLİ OMLET 7,00 b 9,00 b

MANTARLI OMLET 7,00 b 9,00 b

MİNİ KAHVALTI 
TABAĞI

7,00 b 8,00 b

KAHVALTI
TABAĞI

0,00 b 16,00 b



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12. 10.2018)

SERPME KAHVALTI (2 KİŞİLİK) 35,00 fc 43,00 fc

SÖĞÜŞ TABAĞI 5,00 t 5,00 fc

MENEMEN 7,00 fc 9,00 fc

PEYNİR TABAĞI (KAŞAR-BEYAZ PEYNİR-TULUM-CEVİZ- 
ÇERİ DOM ATES-S AL AT ALIK) 16,00 fc 17,00 fc

SEZAR SALATA 0 14,00 fc

YEŞİL SALATA 12,00 fc 12,00 fc

TAVUK SALATA 14,00 fc 16,50 fc

TON BALIKLI SALATA 14,00 fc 14,50 fc

ETLİ SALATA 17,00 fc 18,00 fc

PEYNİRLİ AKDENİZ SALATA 12,00 fc 14,00 fc

SPAGETTİ(SADE) 12,00 fc 11,00 fc

BOLONEZ SOSLU MAKARNA 15,00 fc 14,00 fc

ETLİ YADA TAVUKLU MAKARNA 14,00 fc 16,00 fc

SÜTLÜ TATLI FİYAT DÜŞÜK 5,00 fc 6,00 fc

BÜTÜN MEYVELİ PASTA 0 45,00 fc

BÜTÜN ÇİKOLATALI PASTA 0 50,00 fc

PASTA/ CHEESECAKE 7,00 fc 7,50 fc

FISTIKLI PASTA 7,00 fc 8,00 fc

DONAT 4,00 fc 4,00 fc

MUFFİN 5,00 fc 5,00 fc

BONFİLE IZGARA 39,00 fc 46,00 fc

HİNDİ FLETO IZGARA 3 17,00 fc

ANTREKOT IZGARA 15,00 fc 39,00 fc

KUZU PİRZOLA 34,50 fc 39,50 fc

KÖFTE IZGARA 5,00 fc 16,00 fc

KUZU ŞİŞ >5,00 fc 32,00 fc



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

DANA ŞİŞ 25,00 b 27,00 b

TAVUK BUT IZGARA 12,00 b 15,00 b

TAVUK ŞİŞ 12,00 b 15,00 b

TAVUK KÜLBASTI 15,00 b 18,00 b

TAVUK ŞİNİTZEL 0 15,00 b

LEVREK FLETO 0 29,00 b

TAVUK KÖFTE 15,00 b 18,00 b

İÇLİ KÖFTE 0 6,00 b

PAÇANGA BÖREĞİ 0 8,00 b

BÖREK 0 6,00 b

KIYMALI PİDE 100 -140 GRAM 0 8,00 b

KIYMALI PİDE 160-200 GRAM 0 10,00 b

LAHMACUN FİYAT DÜŞÜK 0 6,00 b

GÖZLEME PATATESLİ 0 7,00 b

GÖZLEME PEYNİRLİ 0 6,00 b

GÖZLEME KARIŞIK 0 7,00 b

RAKI 4CL 10,00 b 14,00 b

RAKI 8CL 18,00 b 20,00 b

VOTKA 4CL 10,00 b 14,00 b

VOTKA 8CL 18,00 b 20,00 b

CİN 4CL 10,00 b 14,00 b

CİN 8CL 18,00 b 20,00 b

ALKOLLÜ MEVYE KOKTEYL 20,00 b 20,00 b

ALKOLSÜZ MEYVE KOKTEYL 12,00 b 12,00 b
1

VİSKİ 4CL 15,00 b 20,00 b

VİSKİ 4CL 30,00 b 37,00 b



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12. 10.2018)

VOTKA İTHAL 4CL 15,00 b 22,00 b

VOTKA İTHAL 8CL 30,00 b 40,00 b

CİN İTHAL 4CL 15,00 b 22,00 b

CİN İTHAL 8CL 30,00 b 40,00 b

VİSKİ İTHAL 4CL 20,00 b 28,00 b

VİSKİ İTHAL 8CL 40,00 b 52,00 b

ŞARAP BARDAK 15CL 12,00 b 14,00 b

ŞARAP ŞİŞE 70CL 100,00 b 40 tl—200 tl 
arası

ŞARAP İTHAL ŞİŞE 70CL 100 tl-300  
tl arası

100 tl-300  tl 
arası

ENERJİ İÇECEĞİ 9,00 b 8,00 b

TAZE SIKMA NAR SUYU 7,00 b 7,00 b

35’LİK ŞİŞE RAKI 60,00 b 80,00 b

50’LİK ŞİŞE RAKI 80,00 b 95,00 b

70’LİK ŞİŞE RAKI 120,00 b 150,00 b

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
3. (Mülga: 30/12/2004-5281/36 md.; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/30 md.) (III) sayılı
listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin 
belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim 
oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır.

ATIŞTIRMALIK SEPETİ 0,00 b 12,00 b

DOUBLE ATIŞTIRMALIK SEPETİ 15,00 b 16,00 b

MİDİTE KÖFTE 10,00 b 12,00 b

TAVUK NAGIT 10,00 b 10,00 b

TAVUK ŞİNİTZEL 15,00 b 16,00 b

ET ŞİNİTZEL 18,00 b 26,00 b

HAMBURGER 16,00 b 14,00 b

TAVUK BURGER 8,00 b 11,00b

CHEESE BURGER 18,00 b 15,00 b



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

BABA BURGER 20,00 b 23,00 b

PEYNİRLİ BABA BURGER 25,00 b 26,00 b

GURME BURGER 0,00 b 18,00 b

GURME BURGER PEYNİRLİ 0,00 b 20,00 b

DİLİM PİZZA 8,00 b 8,00 b

KARIŞIK PİZZA 15,00 b 16,00 b

TON BALIKLI PİZZA 15,00 b 17,00 b

VEJETERYAN PİZZA 15,00 b 16,00 b

MİNİ BURGER 12,00 b 11,00 b

ET DÜRÜM 13,00 b 14,00 b

TAVUK DÜRÜM 8,00 b 10,00 b

ET WRAP(SEBZELİ BAHARATLI) 10,00 b 13,00 b

TAVUK WRAP 10,00 b 11,00 b

TANTUNİ 10,00 b 11,00 b

BALIK EKMEK 10,00 b 10-15

GÜNÜN MENÜSÜ 10 tl-20 tl 
arası

10 tl-20 tl 
arası

GÜNÜN ÇORBASI 5 tl ile 10 tl 
arası

5 tl ile 10 tl 
arası

ÇORBA ÇEŞİTLERİ 7,00 b 7,00 b

SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 8 tl ile 15 tl 
arası

8 tl ile 15 tl 
arası

ET SOTE 15,00 b 19,00 b

ÇOBAN KAVURMA 18,00 b 20,00 b

SAÇ KAVURMA 15,00 b 22,00 b

TAVUK SOTE 10,00 b 16,00 b

KÖRİ SOSLU TAVUK SOTE 18,00 b 22,00 b

BEEFSTRAGONOF 18,00 b 28,00 b

YEŞİL GÖBEK SALATA 12,00 b 12,00 b



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇOBAN SALATA 12,00 b 12,00 b

MEVSİM SALATA 12,00 t> 12,00 b

SOMON FÜME SALATA 17,00 b 18,00 b

SPAGETTİ BOLONEZ 12,00 b 15,00 b

SPAGETTİ NAPOLİTAN 12,00 b 12,00 b

PENNE ARABİATTA 12,00 b 12,00 b

FETUCİNİ ALFEREDO 14,00 b 16,00 b

FETUCİNİ KARBONARA 14,00 b 16,00 b

PEYNİR SOSLU MAKARNA 13,00 b 15,00 b

MANTAR SOSLU MAKARNA 13,00 b 13,00 b

MANTI 0 12,00 b

DANA JAMBON SANDVİÇ 7,00 b 11,00 b

HİNDİ FÜME SANDVİÇ 7,00 b 11,00 b

ŞARKÜTERİ SANDVİÇ 9,00 b 12,00 b

KULÜP SANDVİÇ 15,00 b 17,00 b

ÇOCUK MENÜ 0 12,00 b

SOSİSLİ SANDVİÇ 10,00 b 9,00 b

TON BALIKLI SANDVİÇ 13,00 b 15,00 b

SEBZE FİNGİR 10,00 b 10,00 b

PEYNİR DOLGULU JALEPENO BİBER 10,00 b 10,00 b

KUMPİR PATATES 15,00 b 15,00 b

SOĞAN HALKA 6,00 b 6,00 b

SİGARA BÖREĞİ 7,00 b 7,00 b

PEYNİR FİNGER 10,00 b 10,00 b

MUSKA BÖNEĞİ 6,00 b 6,00 b

PUF BÖREĞİ PORSİYON 8,00 b 1,50b



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

PAÇANGA BÖREĞİ 10,00 b 10,00 b

SU BÖREĞİ (PEYNİRLİ) 10,00 b 10,00 b

SU BÖREĞİ(KIYMALI) 13,00 b 13,00 b

DENİZ ÜRÜNLÜ MEZELER 10,00 b 11,00 b

ET ÜRÜNLÜ MEZELER 10,00 b 11,00 b

KARIŞIK MEZE ÇEŞİTLERİ 7,00 b 8,00 b

DANA CARPACİO 29,00 b 32,00 b

KARİDES KOKTEYL 39,00 b 39,00 b

FÜME DENİZ MAHSULLERİ TABAĞI 39,00 b 39,00 b

ŞARKÜTERİ TABAĞI 39,00 b 39,00 b

KANTİN KUTU İÇECEK GAZLI-GAZSIZ 3,00 b 3,00 b

KANTİN ŞİŞE İÇECEK GAZLI GAZSIZ 3,00 b 3,00 b

KANTİN ŞİŞE İÇECEK GAZLI GAZSIZ 3,00 b 3,00 b

KANTİN SADE SODA 1,00 b 1,00 b

KANTİN MEYVALI SODA 1,50 b 1,50 b

KANTİN AYRAN 200 ML 1,00 b 1,00 b

KANTİN PET ŞİŞE SU 1,00 b 1,00 b

KANTİN ÇAY 1,00 b 1,00 b

KANTİN TÜRK KAHVESİ 2,50 b 2,50 b

KANTİN MAKİNA KAHVE 2,00 b 2,00 b

KANTİN BİSKÜVİ 1,25b 1,25b

KANTİN KEK 1,00b 1,00b

KANTİN SUFLE 2,00 b 2,00 b

KANTİN KRAKER 1,00b 1,00b

KANTİN (ÇİKOLATA-KARAMEL-SÜTLÜ) BAR 1,25 b 1,25b

KANTİN TABLET ÇİKOLATA 1,50b 1,50b



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

T.C.

KLASİK NARGİLE 20,00 b 20,00 b

AROMATİK NARGİLE 25,00 b 25,00 b

ERDAL İNÖNÜ PARKI HAVUZ KULLANIM BEDELİ 0 10,00 b

ÇÖP KONTEYNER

770 LT SAC KAPAKSIZ KONTEYNER 1 ADET 550 TL + KDV 750 TL + 
KDV

770 LT SAC KAPAKLI KONTEYNER 1 ADET 550 TL + KDV 900 TL+ KDV

770 LT PLASTİK KONTEYNER 1 ADET 1200 TL + 
KDV

1200 TL + 
KDV

YERALTI KONTEYNER SİSTEMİ

2 ’Lİ YERALTI KONTEYNER 1 ADET (KONTEYNER VE 
YERLEŞTİRME HARİÇ)

5.000 TL + 
KDV

6.500 TL + 
KDV

3 ’LÜ YERALTI KONTEYNER 1 ADET (KONTEYNER VE 
YERLEŞTİRME HARİÇ)

6.000 TL + 
KDV

7.500 TL + 
KDV

4 ’LÜ YERALTI KONTEYNER 1 ADET (KONTEYNER VE 
YERLEŞTİRME HARİÇ)

7.000 TL + 
KDV

8.500 TL + 
KDV

** ÇÖP KONTEYNER VE YERALTI KONTEYNER SİSTEMİNDEN 10 ADET VE ÜZERİ 

ALIMLARDA % 5 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

** (Döviz artışından kaynaklanabilecek maliyet artışları hariç tutulmuştur.)

NİKAH SALONU -YER TAHSİSLERİ
ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

DOĞUM GÜNÜ 1 KİŞİ BAŞI 0 15
DOĞUM GÜNÜ 2 KİŞİ BAŞI 0 25
KOKTEYL 1 KİŞİ BAŞI 20,00 TL 30,00 TL
KOKTEYL 2 KİŞİ BAŞI 35,00 TL 45,00 TL

ÖZEL ORGANİZASYON 
YEMEKLERİ*
*Menülere bir kadeh içki veya 
iki adet soft içecek dahildir. 
Ekstra her kadeh ücreti menü 
fiyatı üzerinden fiyatlandırılır.

FİKS MENÜ 1 60,00 TL 70,00 TL

FİKS MENÜ 2 75,00 TL 80,00 TL

FİKS MENÜ 3 75,00 TL 80,00 TL

PLAJLAR
ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

ŞEZLONG 5,00 TL 10,00 TL

ERDAL İNÖNÜ PARKI DAĞYAKASI AÇIK YÜZME HAVUZU
ESKİ FİYAT ~[Y EN İ FİYAT

HAVUZ GİRİŞ ÜCRETİ 1 KİŞİ 0 ! 10,00 TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.10.2018)

T.C.

** TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR**

Fiyat tarifesinin açıklama kısmına not 3

NOT 3:

Bütçe içi işletmeler ücretsiz kullanıma tabi değildir. Meclis kararı ile indirim hakkı 

mevcutsa uygulama yapılır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:921

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 03/08/2018 
tarih ve 307 sayılı kararı ile onaylanan “Eğlence Vergisi Gelir 
Tarifesi ” nin değişikliği hususunun 2464 sayılı kanunun 
geçici 7. Maddesinde geçen “2013 yılında uygulanmak üzere 
belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci 
maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) 
numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 
84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde 
yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı 
maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince 
Cumhurbaşkanınca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye 
kadar uygulanmaya devam edilir.” hükmü gereğince ve 
Muratpaşa Belediyesi’nin 08.10.2018 tarih E.26548 sayılı 
yazısına istinaden 2013 yılı gelir tarifesindeki; Plan ve Bütçe 
Komisyonunda belirtildiği şekliyle kabulüne, oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, 
CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarihli toplantısında gündemin 38.maddesinde 
görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye Meclisinin 
03/08/2018 tarih 307 sayılı kararı ile onaylanan gelir tarife değişikliği hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 03/08/2018 tarih ve 307 sayılı kararı ile onaylanan 
“Eğlence Vergisi Gelir Tarifesi ” nin değişikliği hususunun 2464 sayılı kanunun geçici 7. 
Maddesinde geçen “2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu 
Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı 
maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde 
yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı 
gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam 
edilir.” hükmü gereğince ve Muratpaşa Belediyesi’nin 08.10.2018 tarih E.26548 sayılı yazısına 
istinaden 2013 yılı gelir tarifesindeki şekliyle uygun olduğu görüşü ile;



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
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EĞLENCE VERGİSİ

A -BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN;

1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar, gece kulübü (pavyon, lokanta,
kabare, dansing ve diskoteklerden); 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 20.Maddesinin 3. 
bendi gereği, günlük..........60.00 TL

2- Turistik tesisler, tatil köyü gibi yerlerden günlük......... 66.00 TL
3- Bilardo ve masa futbolu salonlarından (masa başına) günlük...........  24.00 TL

4- Bowling salonu işletenlerden günlük.....  60.00 TL
5- Düğün salonlarından (düğün başına)........ 83.00 TL
6- Lunaparklardan günlük...........  72.00 TL
7- Buz Pateni işletenlerden günlük....  72.00 TL
8- Emniyet Müdürlüğünce ruhsatlandırılan internet cafe vb. eğlence yerlerinden oyun

oynatma ruhsatı alan işletme yerlerinden günlük....... 25.00 TL

B -BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLAN YERLERDEN;

1- Biletle girilmesi zorunlu olan ( bir yerli içki karşılığı ) 500 -  1000 kişiye hizmet 
verebilen disco, bar ve benzeri yerlerden günlük (Aqua P ark )....... 154,00 TL

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:922

ÖZÜ: 28.09.2018 tarih ve 2018/09-680 sayılı 
UKOME Genel Kurulu kararı ile; Antalya İli, Alanya 
İlçesinde toplu taşıma faaliyeti yürüten; S.S. 197 nolu 
Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde 
faaliyet gösteren 6 (altı) adet 12 mt.’lik aracın mevcut haliyle 
faaliyetlerini sürdürmesi, yine aynı kooperatifte faaliyetini 
sürdüren 60 (altmış) adet araçtan 33 adedinin 12 mt.’lik 
araçlara; S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifine ait 18 (on sekiz) adet 7 mt.’lik 
araçların 8.5-9.5 mt. lik araçlara; S.S. 132 nolu Mahmutlar 
Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifine ait 8 (sekiz) adet 7 
mt.’lik araçların 8.5-9.5 mt. lik araçlara dönüştürülmesine 
karar verilmiş olup;
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• S.S. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifinin 8.5-9,5 metre otobüslerinin mevcut 
araç kapasitesinin 25 oturan ve ayakta 46 olmak üzere toplam
71 kişi olduğu, dönüşüm yapılacak 12 metre otobüslerin 
kapasitelerinin de 28 oturan ve 74 ayakta olmak üzere toplam 
102 kişi olduğu değerlendirildiğinde, araç dönüşümü ile birlikte 
31 kişilik kapasite artışının söz konusu olacağı,

• S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 132 nolu Mahmutlar Minibüs ve 
Küçük Otobüs Kooperatifine ait mevcut 7 mt.’lik araç 
kapasitelerinin 23 kişi (oturan) olduğu, dönüşüm yapılacak 8.5-
9.5 metre otobüslerin kapasitelerinin de 25 oturan ve 46 ayakta 
olmak üzere toplam 71 kişi olduğu değerlendirildiğinde, araç 
dönüşümü ile birlikte 48 kişilik kapasite artışının söz konusu 
olacağı,

• Şehiriçi bilet ücretinin ortalama 2 TL (tam 2,15, 
öğrenci 1,5) olduğu ve S.S. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin kapasite artışının 31 kişi 
olduğu değerlendirildiğinde 1600 bilet karşılığı bedelin kapasite 
artışına karşılık olmak üzere yaklaşık 100.000 TL olmasına,

• Kargıcak- Mahmutlar- Alanya bilet ücretinin ortalama
2.5 TL (tam 3, öğrenci 2,1) olduğu ve S.S. 309 nolu Akdeniz 
Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 132 
nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifinin 
kapasite artışının 48 kişi olduğu değerlendirildiğinde 1600 bilet 
karşılığı bedelin kapasite artışına karşılık olmak üzere yaklaşık
200.000 TL olmasına,

• Araç dönüşümlerinde ödenecek bedellerin %50’sinin
peşin, geri kalan bedelin yasal faizi ile birlikte 6 eşit taksitle
ödenmesine,

Oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak
Parti 41 kabul oyu, CHP 2 ret oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 44 
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 103.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarına havale edilen; 28.09.2018 tarih
ve 2018/09-680 sayılı UKOME Genel Kurulu kararı ile; Antalya İli, Alanya İlçesinde toplu taşıma 
faaliyeti yürüten; S.S. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde 
çalışan 6 (altı) adet 12 mt.’lik aracın mevcut haliyle faaliyetlerini sürdürmelerine, yine aynı 
kooperatifte çalışan 60 (altmış) adet araçtan 33 adedinin 12 mt.’lik araçlara, S.S. 309 nolu 
Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde çalışan 18 (on sekiz) adet 7 
mt.’lik araçların 9-9.5 mt. lik araçlara, S.S. 132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs 
Kooperatifinde çalışan 8 (sekiz) adet 7 mt.’lik araçların 9-9.5 mt. lik araçlara dönüştürülmesine 
karar verilmiş olup UKOME Genel Kurul Kararı ile belirlenen araç dönüşümüne ilişkin kapasite 
artış bedellerinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmesi hakkmdaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

28.09.2018 tarih ve 2018/09-680 sayılı UKOME Genel Kurulu kararı ile; Antalya İli, 
Alanya İlçesinde toplu taşıma faaliyeti yürüten;

•S.S. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde faaliyet 
gösteren 6 (altı) adet 12 mt.’lik aracın mevcut haliyle faaliyetlerini sürdürmesi, yine aynı 
kooperatifte faaliyetini sürdüren 60 (altmış) adet araçtan 33 adedinin 12 mt.’lik araçlara,

• S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait 18 
(on sekiz) adet 7 mt.’lik araçların 9-9.5 mt. lik araçlara,

• S.S. 132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifine ait 8 (sekiz) adet 
7 mt.’lik araçların 9-9.5 mt. lik araçlara dönüştürülmesine karar verilmiştir.

• S.S. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 9-9,5 metre 
otobüslerinin mevcut araç kapasitesinin 25 oturan ve ayakta 46 olmak üzere toplam 71 kişi 
olduğu, dönüşüm yapılacak 12 metre otobüslerin kapasitelerinin de 28 oturan ve 74 ayakta 
olmak üzere toplam 102 kişi olduğu değerlendirildiğinde, araç dönüşümü ile birlikte 31 kişilik 
kapasite artışının söz konusu olacağı,

• S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 
132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifine ait mevcut 7 mt.’lik araç 
kapasitelerinin 23 kişi (oturan) olduğu, dönüşüm yapılacak 9-9,5 metre otobüslerin 
kapasitelerinin de 25 oturan ve 46 ayakta olmak üzere toplam 71 kişi olduğu 
değerlendirildiğinde, araç dönüşümü ile birlikte 48 kişilik kapasite artışının söz konusu 
olacağı,

• Şehiriçi bilet ücretinin ortalama 2 TL (tam 2,15, öğrenci 1,5) olduğu ve S.S. 197 
nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin kapasite artışının 31 kişi 
olduğu değerlendirildiğinde 1600 bilet karşılığı bedelin kapasite artışına karşılık olmak üzere 
yaklaşık 100.000 TL olması,

• Kargıcak- Mahmutlar- Alanya bilet ücretinin ortalama 2,5 TL (tam 3, öğrenci 2,1) 
olduğu ve S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 
132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifinin kapasite artışının 48 kişi 
olduğu değerlendirildiğinde 1600 bilet karşılığı bedelin kapasite artışına karşılık olmak üzere 
yaklaşık 200.000 TL olması,

• Araç dönüşümlerinde ödenecek bedellerin %50’sinin peşin, geri kalan bedelin yasal 
faizi ile birlikte 6 eşit taksitle ödenmesi konusunun uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Faik ÇITAK ‘Esnaftan alınacak bedeller yüksek, o 
nedenle katılmıyorum.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Sami ALTUN ‘Otobüs esnafından alınan 
ücretlerin düşürülmesi’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Ulaşım Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

28.09.2018 tarih ve 2018/09-680 sayılı UKOME Genel Kurulu kararı ile; Antalya İli, 
Alanya İlçesinde toplu taşıma faaliyeti yürüten;

• S.S. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde faaliyet 
gösteren 6 (altı) adet 12 mt.’lik aracın mevcut haliyle faaliyetlerini sürdürmesi, yine aynı 
kooperatifte faaliyetini sürdüren 60 (altmış) adet araçtan 33 adedinin 12 mt.’lik araçlara,
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• S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait 18 
(on sekiz) adet 7 mt.’lik araçların 8.5-9.5 mt. lik araçlara,

• S.S. 132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifine ait 8 (sekiz) adet 
7 mt.’lik araçların 8.5-9.5 mt. lik araçlara dönüştürülmesine karar verilmiştir.

• S.S. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 8.5-9,5 
metre otobüslerinin mevcut araç kapasitesinin 25 oturan ve ayakta 46 olmak üzere toplam 71 
kişi olduğu, dönüşüm yapılacak 12 metre otobüslerin kapasitelerinin de 28 oturan ve 74 
ayakta olmak üzere toplam 102 kişi olduğu değerlendirildiğinde, araç dönüşümü ile birlikte 
31 kişilik kapasite artışının söz konusu olacağı,

• S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 
132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifine ait mevcut 7 mt.’lik araç 
kapasitelerinin 23 kişi (oturan) olduğu, dönüşüm yapılacak 8.5-9,5 metre otobüslerin 
kapasitelerinin de 25 oturan ve 46 ayakta olmak üzere toplam 71 kişi olduğu 
değerlendirildiğinde, araç dönüşümü ile birlikte 48 kişilik kapasite artışının söz konusu 
olacağı,

• Şehiriçi bilet ücretinin ortalama 2 TL (tam 2,15, öğrenci 1,5) olduğu ve S.S. 197 nolu 
Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin kapasite artışının 31 kişi olduğu 
değerlendirildiğinde 1600 bilet karşılığı bedelin kapasite artışına karşılık olmak üzere 
yaklaşık 100.000 TL olması,

• Kargıcak- Mahmutlar- Alanya bilet ücretinin ortalama 2,5 TL (tam 3, öğrenci 2,1) 
olduğu ve S.S. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 
132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifinin kapasite artışının 48 kişi 
olduğu değerlendirildiğinde 1600 bilet karşılığı bedelin kapasite artışına karşılık olmak üzere 
yaklaşık 200.000 TL olması,

• Araç dönüşümlerinde ödenecek bedellerin %50’sinin peşin, geri kalan bedelin yasal 
faizi ile birlikte 6 eşit taksitle ödenmesi konusunun uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Yaşar SÖZEN ve Meclis Üyesi Rasim ELÇİ 
toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Yusuf KUMBUL ‘Otobüs esnafından bu kadar ücret 
alınması uygun değildir.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Sami ALTUN ‘Otobüs esnafından bu 
kadar ücret alınmasın.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN : 12.maddede, değerli arkadaşlar 12.maddeyi
müsaade ederseniz ben bir bilgilendirdikten sonra grup görüşlerini alalım. Ondan sonraki tabi 
eksik kalan bölümlerde de cevaplamamız gereken bir bölüm olursa seve seve cevaplarız. 
Şimdi biliyorsunuz Alanya’nın toplu ulaşımda üçe bölünmüş parçalı bir durumu var. Doğusu, 
batısı ve merkezi. Doğusu Mahmutlar tarafı diye geçiyor, Kargıcak Mahmutlar tarafı. 
Merkezde bir bölüm var. Orada bir kooperatif şu anda merkezdeki taşımacılığı yapıyor. 
Doğuda ise, pardon batıda ise başka birkaç kooperatif var. Biz tabi bunları geçmişte bunlar 
belde belediyeleri döneminden kalan taşımacılık sistemiyle devam ettiği için, biz bunları bir 
bütün büyükşehir yasasının ruhu da zaten bundan dolayı neşet ediyor ve bütünleştiren bir 
anlayışla daha verimli, daha vatandaşlarımızın memnuniyetine yönelik bir şekle dönüştürmek 
istiyoruz. Orada tabi doğudaki Kargıcak, Mahmutlar tarafındaki kooperatiflerle merkezdeki 
kooperatifin birleşmesi ve bir bütünlük arz eden araçları da büyüterek çalışması noktasında 
esnaf temsilcilerinin bize talebi oldu. Biz de bunu mutlu olacağımızı, seve seve yapacağımızı 
ifade ettik ve kendileriyle defalarca görüşmeler yaptık.
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Mahmutlar’daki araçların yedi metrelik araçların dokuz buçuk metreye yükselmesi, 
bire bir yükselmesi ve merkezdeki dokuz buçuk metrelik otobüslerin de 12 metreye, 32 taneye 
kadar yükselmesi yönünde bir düzenlemeyi içeren bir mutabakatı kooperatif başkanlarıyla 
sağladık. Tabi bu mutabakat esnasında malumunuz bu tip kapasite artışlarında bir bedel 
ödenmesi bugüne kadar hep büyükşehir meclislerinde bizden önceki dönemde de, ondan 
önceki yine benim dönemimde de yapılan adımlar. Çünkü burada bir kapasite artışı varsa ve 
mevcut arkadaşların bu konuda bu kapasite artışından istifade etmesi gerekiyorsa, belli bir 
meblağı Büyükşehir Belediyesine ödemesi gerekliliği söz konusu. Bunu yapmadığınız 
takdirde devletin bir takım tabi ki denetim mekanizmalarında sorun olarak oluşabiliyor. Tabi 
biz gerek Oda Başkanı, gerekse Alanya’daki ilgili Oda Başkanı, gerekse kooperatif 
temsilcileriyle defalarca yaptığımız görüşmelerde, onların üyelerini ödemesi gereken rakamlar 
konusunda bir mutabakatı sağladık. Şifai olarak sağlandı bu mutabakat. Hatta burada da 
belediye olarak esnafımıza kolaylık göstermek üzere bütün adımlarımızı da attık. Yani 
batıdaki pardon doğudaki Mahmutlar, Kargıcak tarafındaki araçların yedi metreden dokuz 
buçuk metreye yükselmesi karşısında öncelikli olarak bir 250 bin lira bedel ödenmesi üç aylık 
bir vadeyle söz konusuydu. Bunu biz arkadaşlarımızın da teklifleri karşısında altı aya yaymak 
suretiyle 200 bin lira noktasında bir sonuca bağladık ve hatta kendileriyle de bütün şahitler 
huzurunda bir şifai mutabakat oluştu ve bununla ilgili bir yazılı protokol de imzaladık. Ancak 
arkadaşlarımız son anda meblağ ile ilgili konuda bir sorumluluk almamak adına o protokolün 
altına bir not düştüler. Çünkü her üyeyi direk ilgilendirdiği için ödenecek meblağ, bütün 
üyeler adına bir mali sorumluluğa girmek istemediklerini bize de dile getirdiler ve böylelikle 
biz esnafa burada çok ciddi bir şekilde bir maddi kolaylık sağlamış olduk.

Tabi ki değerli arkadaşlar araç artışlarıyla biliyorsunuz bu tip toplu ulaşım araçlarında 
özellikle plaka bedelleri hepimizin piyasa şartları neticesinde oluşan rakamları malumu ve 
burada da tabi piyasa şartlarında oluşabilecek rakamları kendileri bana söylediler. Yani 
yaklaşık nereden bakarsanız bakın bir milyon 200 bin lira bedeli olan bugünkü piyasa 
şartlarında Mahmutlar, Kargıcak’taki bir aracın, dokuz buçuk metreye yükselmesi halinde en 
az 300 bin liralık bir plaka bedelinde piyasa şartlarına göre bir artış olabileceğini dile 
getirdiler. Biz o yüzden 250 bin demiştik. Daha sonra 50 bin lira daha indirim istediler, 200 
bin lira dedik. Çünkü biz esnafımıza yardımcı olmak adına piyasa şartlarının da oluşabilecek 
değerden daha az bir rakamla bunu hiç olmazsa verelim ki, esnafımıza da destek olalım diye 
düşündük ve bu konuda merkezdeki arkadaşlarla da bir yine şifai maddi konuda mutabakat 
sağladık ve adımlarımızı attık. Ancak tabi ben toplu ulaşım konusunda bugüne kadar birçok 
müzakereyi yürüten birisi olarak, bu konularda ne kadar bedel üzerinden bir mutabakat 
sağlasak, sonrasında bize indirim talepleri gelmiştir. Bu Servisçiler Odasının plakalarında 
oldu, bundan önceki Antalya’daki toplu ulaşımda oldu filan. Tabi bizim de takdir edersiniz ki 
bu konuda geçmişte yapılan uygulamaları emsal almak gibi bir mali ve hukuki 
sorumluluğumuz var. Çünkü yarın Sayıştay Müfettişi geliyor diyor ki, sen Antalya’da 
kapasite arttırmışsın, şu kadar lira almışsın. Ama bunu Alanya’da niye almıyorsun? Çünkü 
artık işin sonu hiç para almayına kadar gidiyor ve onlar bizim için bir emsal oluşturuyor. O 
yüzden burada özellikle şu rakamlar ifade etmekte örnek ve emsal oluşturması açısından 
fayda görüyorum. Biz Antalya’da 26 Ekim 2007 tarihinde, o zaman hatırlarsınız yedi metrelik 
minibüsleri büyütmek üzere, daha doğrusu M plakadan AB plakaya dönüştürmek üzere bir 
karar almıştık ve benim dönemimdi. Bunun için bir sekiz bin liralık bir bedel ödenmesi söz 
konusuydu ve esnaf bu bedelleri ödedi.

T.C.
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Daha sonrasında da 9 Mayıs 2015’te yine ATT plakaya dönüşü dört koltuk 
kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili yine aynı esnaf bir 20 bin lira ödeme yapmış ve 
01.10.2016’da da biliyorsunuz iki minibüsü bir otobüse çevirmekle ilgili 25 bin liralık bir 
bedel ödenmesi yine meclisimiz tarafından karara bağlanmıştı. ATT plakalar geçmişte 20 bin 
lira ödedikleri için onlardan sadece beş bin lira kalana tamamlayan bir farkı almıştık. Değerli 
arkadaşlar, dolayısıyla burada 25 artı sekiz bin liralık ödenen meblağ o tarihlerde 33 bin lira 
idi. Tabi 33 bin liralık rakamın o günkü dolar kuruyla hesaplamasını bugüne değerleyerek bir 
rakamı ortaya çıkardık. Daha sonrasında da yine iki adet ABB’nin ATT plakasının 54’ten 102 
yolcuya çıktığını düşündüğümüzde, yani bütün bu bedeller ödendiğinde değerli arkadaşlar 
aşağı yukarı yüzde 88’lik bir kapasite artışı var. Çünkü 54 yolcu kapasitesi 102’ye çıkıyor 
Antalya’da. Oysa bugün Mahmutlar’daki, yani Alanya’nın doğusunda yapmış olduğumuz bu 
artışla, yedi metrelik araçlar dokuz buçuk metreye çıkıyor ve yedi metrelik araçların 27 kişilik 
kapasitesi 72 kişiye yükseliyor. Yani artış yüzde 266, kapasite artışı. Oysa Antalya’da yüzde 
88. Bunları özellikle Alanya esnafımızın da duyması açısından önemsiyorum. Çünkü Alanya 
esnafında Antalya’da alınan paradan çok daha yüksek ödeniyor diye yanlış bir algı var. Bunu 
özellikle dile getirmekte fayda görüyorum. Tabi 2012 yılında da bizden önceki dönemde de 
biliyorsunuz gerçi bu konu mahkemelik oldu daha sonra. Mahkemesi de halen devam ediyor. 
12 metrelik halk otobüsleriyle, yedi buçuk metrelik midibüslerin birleşimi esnasında da 
kapasite artışı gerekçesiyle AB plakalı araçlar bir 38 bin lira bir bedel ödediler. Şimdi bütün 
bunları alt alta koyduğumuzda, yani 25 artı sekiz, 33 bin lira. Artı 38 lira, 38 bin lira; 71 bin 
liralık bir bedeli Antalya esnafı ödemiş. Şimdi değerli arkadaşlar, o günkü kur, yani sekiz bin 
lira ödendiğindeki kur 1.83 lira. Yani dolayısıyla 4.378... 4.328 dolar ödemişler. Bu doları 
bugün altı bin lirayla çarptığınızda 26 bin liraları buluyoruz. Yine 25 bin lira ödeyenler de o 
tarihte kur üç liraymış. O da sekiz bin küsur, 8.333 dolar oluyor. Onu da bugünkü altıyla 
çarptığımızda o günkü ödenen paranın bugünkü emsal değeri elli bin lira olduğunu görüyoruz. 
38 bin liralar ise 2011 yılında ödenen, o zaman kur 1.76’ymış. 21.590 dolar oluyor ve bunları 
bugüne, bugünkü kur üzerinden hesapladığımızda 26 bin artı 50 bin artı 132 bin liraları alt 
alta topladığımızda toplamda Antalya’daki esnafımız bugünkü kur itibarıyla ödemiş olsaydı 
209 bin 806 lira ödeyecekti bu kapasite artışından. Yani yedi metreden 12 metreye çıkışla 
ilgili. Tabi biz biliyorsunuz iki aracı tek araç yaparak bunları ikiyle çarpmamız gerekiyor. 
Çünkü her bir araç 209 bin lira ödediği için. Alanya’da bire bir veriyoruz. Burada ikiye bir 
verdiğimiz için bunu bir de ikiyle çarpmamız gerektiğinde Antalya esnafının 419 bin 612 lira 
ödediği bugünkü kur üzerinden ortaya çıkıyor. Oysa 419 bin 612 lira bugünkü kur üzerinden 
ödeyen Antalya esnafının kapasite artışı yüzde 88’ken, Alanya yüzde 266’lık bir kapasite 
artışı için sadece 200 bin lira ödeyecek Mahmutlar’da. Merkezde de daha da yarısı kadar bir 
rakam. Yani Antalya’da daha çok ödendiği, daha az ödendiği veya hiç alınmadığı konusu 
tamamen yanlıştır. Efendim Antalya esnafından çok mu aldınız diye bir soru akla gelebilir. 
Hayır değil. Çünkü takdir edersiniz ki Alanya’nın plaka değerleriyle Antalya’nın şehir 
merkezindeki plaka değerleri her zaman farklı olur. Tabi biz bu bedelleri keşke hiç almasak. 
Almak da istemeyiz. Ama bizim de kamu zararı noktasında sorumlu olduğumuz kurumlar var 
ve biz bu bedellerin hepsini kendi kendimize kararlaştırmıyoruz. Bununla ilgili yarın bizi 
hesaba çekecek bütün kurumların temsilcileriyle biz burada en az düzeyde hangi rakamla 
yarın kamu zararına muhatap olmayız noktasında görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz ve bu 
gelişmeler neticesinde en az rakam ne ise onu esnafımızdan talep ediyoruz.
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Dolayısıyla bizim bugün itibarıyla bu tespit ettiğimiz ulaşım komisyonunda, plan 
bütçe komisyonundaki rakamların şu anda bir lira altında alabilme şansımız kamu zararı 
oluşacağından dolayı mümkün değil. Meclisimiz farklı bir öneri getirebilir, hiç almayalım 
diyebilir. O kamu zararının muhatabı olur meclis üyelerimiz. Bunu özellikle, çünkü başımıza 
geliyor. Hiç almayalım diye öneriler de geliyor. Ama kamu zararı oluşacağı için, eğer hiç 
almazsak buna evet diyebilecek her meclis üyesinin yarın kamu zararından sorumluluğu 
oluşur. Ben burada bir iddiayla hep konuştum. Allah nasip ederse görev dönemimizi 
tamamlayıncaya kadar ve tamamladıktan sonra ben kendi dönemimde, ilk dönemde bunu 
başardım. İkinci dönemde de Allah nasip ederse inşallah başaracağız. Bir tek meclis üyemize 
sarı zarf gelse bile sorun yaşamayacak şekilde bu dönemi tamamlayacağız arkadaşlar. Ben 
hepinizin sorumluluğunu da üzerimde taşıyorum. İnşallah hiç gelmeyecek. Çünkü benim ilk 
dönemimde gelmedi.

Üye Cansel TUNCER :Hiç gelmeyecek diyorsunuz.
BAŞKAN rînşallah hiç gelmeyecek. Ben bunu bilemem.

Garantisi yok. Gelse bile sorun yaşanmaz. Ama inşallah bu dönemde de gelmeyecek. 
Dolayısıyla burada popülizm yaparak hiç almayalım, efendim şuraya indirelim... Bunların 
hepsini kılı kırk yararak hiçbir arkadaşımıza sorumluluk gelmemesi üzerine yapıyoruz. 
Efendim bu yüksek gelebilir. Hiç sorun değil. Bağlayıcı bir ve zorunlu bir durum söz konusu 
değil. Esnafımız bugünkü araçlarıyla toplu ulaşıma bugünkü sistemle devam eder. Biz illa ki 
bunu ödeyeceksiniz, esnafımızın bugün yaşamış olduğu sıkıntılar içerisinde bunu ödemekle 
karşı karşıya zorunluluk haline dönüştürmüyoruz. Tamamen esnafın kendi iradesindedir bu. 
Öderse aracını büyütür. Ödemezse bugünkü araçlarıyla, bugünkü sistemde güzergahlarında 
yolcu taşımaya devam ederler. Onların bu araçları büyütme talebi karşısında bizim onların 
talebine cevap vermek adına bulabildiğimiz çözüm tamamıyla bundan ibaret. Takdir 
Meclisimizin. Bahattin Bey buyurunuz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER ıBaşkanım, önce grup görüşleri...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Pardon Başkanım.
BAŞKAN :Grup görüşlerini alıp, şahsi görüşlere yer

vereceğim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ulaşım Komisyon Raporu uygundur. Ulaşım

Komisyon Raporuna binaen raporumuzu onaylarsak, çünkü orada biraz daha şeyi geniş 
tutmuşlar, 8,5...

BAŞKAN :Plan Bütçenin de bununla ilgili raporu var
herhalde.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Var.
BAŞKAN :Biz her iki raporu da uygundur diye oylayacağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :01ur Başkanım.
BAŞKAN :Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yani, birisi 9, birisi 8,5. Biraz daha geniş.
BAŞKAN :Ne o?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yani 8,5 metre ile 9,5 metre arası olarak ulaşım

söylemiş. Bizimkinde de 8 -  9,5 olarak söylenmiş herhalde. Orada biraz daha.
BAŞKAN :9,5 metre diye konuştuk. Orada bir eğer tutarlılık

yoksa iki Komisyon Raporu, evet Hülya Hanım buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :8,5 -  9,5 Ulaşım Komisyonunda
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BAŞKAN :Bir saniye. Yok, 9,5 diye konuştuk. Yanlış bir
karar almayalım.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Mikrofona konuşun.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Mikrofonu açsınlar.
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:Esnaflarımızın bazılarından 8,5 -  9 

-  9,5 gibi araçları geniş tutmamız konusunda öneriler aldık. Onun üzerinden, 9,5’a kadar,
8,5’la 9,5’a kadar... 9,60’ı da kabul edeceğiz. 9,80’i de kabul edeceğiz. 8,80’i de kabul
edeceğiz. Bir aralık belirledik. İsterseniz direk 9,5 yapabiliriz ama o mesela...

BAŞKAN :Yok o bağlayıcı bir şey olmasın.
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:Evet.
BAŞKAN :Esnafın kendi o konuda esnek...
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:8,5’la 9,5 arasındaki boşluğu 

bıraktık.
BAŞKAN :Peki o zaman lütfen şeyde de, Bütçe Komisyonu

Raporunda da 8,5 -  9,5 diye değiştirelim Komisyon Raporunu.
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:Tamam, olur. Olur Başkanım.
BAŞKAN :Tamam, yani, o zaman, o zaman Ulaşım

Komisyonunun...
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAYıEvet.
BAŞKAN :Rakamlar da var mı Ulaşım Komisyonunun?
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAY:Var.
BAŞKAN :0  zaman Ulaşım Komisyonunun Raporunu

oylayalım biz.
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAYıEvet Başkanım.
BAŞKAN :Plan Bütçeyi oylamayalım. Ulaşım

Komisyonunun kararı bu çerçevede yeterli.
Ulaşım Plan, ve Ray. Sis. Dai. Bşk. H. ATALAYıEvet Başkanım.
BAŞKAN ıTamam, peki. Anlaşıldı.
Üye Cansel TUNCER : Şimdi Sayın Başkanım çok detaylı açıklama

yaptınız hassasiyet demek ki büyük.
BAŞKAN :Rica ederim. E, tabi.
Üye Cansel TUNCER :Esnafımız nezdinde de, Alanya halkımız

nezdinde de... Şimdi öncelikle kapasite artışı konusu tamamen esnafımızın talebi olduğu gibi, 
halkımızın da bir ihtiyacı.

BAŞKAN :İhtiyaç, doğru.
Üye Cansel TUNCER :0  yüzden bu konuda kesinlikle kapasite artışı

yapılması gerekiyor ve biz de uygun buluyoruz. Sadece az önce yapmış olduğunuz detaylı 
hesaplamalarda şu düz orantıyı ben tam algılayamadım. Onu öğrenmek istiyoruz. 31 kişilik 
kapasite artışında 100.000 Lira ödenmesi öngörülüyor Komisyon Raporunda. 48 kişilik 
kapasite artışında 200.000 Lira ödenmesi gerekiyor.

BAŞKAN :Şöyle, şunun için, söyleyeyim hemen?
Üye Cansel TUNCER :Bu orantıda bir, 48 kişilik artışın 150.000 gibi bir

rakama tekabül etmesi lazım.
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BAŞKAN :Şöyle söyleyeyim. Çünkü hayır hayır, şöyle
çünkü 100.000 Lira ödeyecek esnafımızın hepsi 9,5 metrelik araçlara sahip. 9,5’tan 12’ye 
yükseliyor. Ötekilerin kapasite artışı %266, onlar 7’den 9,5’a yükseliyor. O yüzden kapasite 
artışı var. Zaten her iki taraftaki aslında esnaf temsilcileriyle de bu konuda mutabık kalmıştık 
ama biz mutabık kaldıkça bir indirim talebiyle hep bu konularda karşı karşıya kalıyoruz. 
Şimdi biz burada deseydik ki, ya dediğim gibi 250’ye 150... biz bunu 200’le 100’e indirdik. 3 
ay vadeydi. 6 aya çıkarttık.

Üye Cansel TUNCER :6 ay vadeye çıkarttınız.
BAŞKAN :Şimdi biz 200’e mutabık kaldık. Şimdi deniliyor

ki 150’ye, 100’e düşün. Onda da tamam desek... Tabi ki, elbette vatandaşımız, esnafımız her 
zaman talep edecek.

Üye Cansel TUNCER :Hayır bu orantı bile, mutlaka yani biz de esnafın
yanında yer alalım Başkanım hep birlikte.

BAŞKAN :Yani, yani, biz ona itiraz etmiyoruz ama biz
burada...

Üye Cansel TUNCER :Yani ekonomik...
BAŞKAN :biz buradaki hesabı kamu zararı, önceki emsal

uygulama olanlardan dolayı oluşmaması adına yapıyoruz. Yoksa ben niye inmeyeyim. Tabi.
Üye Cansel TUNCER :Kamu zararı oluşmasını hiç birimiz istemeyiz

tabi ki.
BAŞKAN :Tabi. Tabi...
Üye Cansel TUNCER :Sadece ekonomik sıkıntılar da malum...
BAŞKAN :Biliyorum.
Üye Cansel TUNCER :Ülkemizin içinde bulunduğu durumu hepimiz

biliyoruz. Esnafımızın da talebini dikkate alarak hani 60.000’e 100.000 gibi bir rakam da
düşürebilir miyiz? Siz hesaplamaları anlattınız detaylı sadece bunun miktarının biraz daha
düşürelim...

BAŞKAN ıBakınız, yarın biz, biz bunları Cansel Hanım tek
başımıza belirlemedik.

Üye Cansel TUNCER :Önerisiyle kabul etmek istiyoruz.
BAŞKAN :Ve esnaf temsilcileri de bana 200.000 -  100.000

diye geldiklerinde müsaade ederseniz ben buna tek başıma mezun değilim, yarın hesap 
verebileceğimiz kuramların temsilcileriyle bir kamu zararı oluşuyor mu, oluşmuyor mu 
rakamlarla ilgili bir çalışalım. Bana üç -  beş gün müsaade edin. Ondan sonra size onay 
verebilirim dedim. 200 ve 100.000 için, yani şu anda gelenler.

Üye Cansel TUNCER :Evet, şu anda gelenler.
BAŞKAN :Ve ikna edinceye kadar 5 günüm geçti. Bunun

altına 1 lira daha indiğimizde yarın kamu zararıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bunu 
meclisimize arz etmek durumundayım. Çünkü biz bunların hepsini çok ince eleyip sık 
dokuyarak getiriyoruz. Çünkü ben indirmek istiyorum. Yani ben esnafa yardımcı olmak 
istiyorum.

Üye Cansel TUNCER :Biz de ücretlere şerh koyarak kabul ediyoruz
Başkanım. Yani...

BAŞKAN :Yani... Eyvallah tamam...
Üye Cansel TUNCER :Kabul ediyoruz. Kapasite artışı olsun ama

ücretler yüksek görüyoruz ücretleri.
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BAŞKAN :Yani, yani, eyvallah, yani o sizin takdiriniz ama
biz bunların hepsini inanınız esnafımız adına nereye kadar indirebileceksek; bütün kurum, 
kuruluş temsilcileriyle görüşerek; tüm şansımızı zorlayarak getirebileceğimiz en az rakamlara 
getirmek suretiyle meclise getiriyoruz. Yarın dediğim gibi meclisimizin de bir sorumluluğu 
oluşsun istemem. Evet, takdir sizin tabi ki. Evet, Selçuk Bey.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım Alanya’dan meclis üyemiz
Zihni Bey bu konuyla ilgili, konu Alanya olunca...

BAŞKAN :Hay hay, tabi, buyursun. Zihni Bey söz
istememiş yalnız. Zihni Bey bir söz isterseniz hemen mikrofonunuzu açayım. Oradan da bir 
tuşa basmanız gerekiyor. Tamam, şimdi oldu. Buyurun Zihni Bey.

Üye Zihni ASİLTÜRK :Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, Alanya olunca, tabi konu halk otobüsleri konusu malum. Sayın Başkanım 
öncelikle kooperatif başkanlarımızın size selamını getirdim.

BAŞKAN .'Aleykümselam. Siz de selam götürün.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Çok teşekkür ediyorum. Başkanım bu 200

rakamı gerçekten çok yüksek olduğundan dolayı, sizlerle birkaç defa toplantılar düzenlendi. 
Benim de katıldığım toplantılar oldu. Ancak gerçekten sizden, yani istirhamda bulunuyorlar. 
Çok sıkıntılılar. Para kazanmıyorlar. Bu 200 rakamda bir değişiklik yapabilirsek eğer, doğru 
siz de açıklama getirdiniz bu Antalya’nın değişik bölgelerinde değişik zamanlarda dolar bazı 
üzerinden açıkladınız. Ancak gerçekten halk otobüsü esnaflarımız, çok perişan, ihtiyaçları 
var. Hadi yaz sezonu biraz 3 - 5  kuruş kazandılar. Ancak kışın turist olmayınca kazanmaları 
mümkün değil. Bu paraları ödemeleri çok zor. Siz de Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak 
bu rakamda bir değişiklik yaparsak, onlara yani çok büyük katkılarda bulunmuş olacaksınız. 
Zaten yaptınız. Biliyoruz ama bir defa daha yaparsanız onların adına bizler de çok memnun 
olacağız. Bu konuda Cansel Hanım da sağ olsun gerekli destekleri veriyorlar. Diğer 
arkadaşlarımız da veriyorlar. Daha Alanya Belediye Meclis Üyelerimiz var. Onlar sanırım 
mazeretlerinden dolayı toplantıya katılamadılar ama onlar da bize destek veriyorlar. Sizin 
duyarlılığınıza inanıyoruz. Başkanım size yalvarıyoruz. Siz bilirsiniz.

BAŞKAN :Estağfurullah. Aman lütfen. Beni mahcup
etmeyin. Haddimiz değil. Estağfurullah. Bana kalsa ben hiç para almam. Çok net söylüyorum. 
Bu kadar net söylüyorum. Bana, bana kalsa ben hiç para almam ama yarın bu meclisi kamu 
zararından dolayı sorumlu durumda bırakmış olurum. Bunun altında inebileceğimiz her rakam 
bizim için kamu zararı oluşturur. Bunu arz etmiştim. Yoksa ben esnafımı her zaman esnaftan 
daha çok düşünürüm. Bunu da arkadaşlarımız bilirler.

Üye Zihni ASİLTÜRK :Başkanım kamu zararı olmasın. Yani biz de
istemeyiz olmasını.

BAŞKAN :Bunun altında olur. Bunun altında oluşuyor
maalesef çünkü dediğim gibi sadece kendimiz değil bununla ilgili yarın bize hesaba çekecek 
arkadaşlarımızla da bu görüşmeleri yaparak bu rakamları belirledik. Elbette ben niye 
istemeyeyim yani. Sonuçta belediye, yani istediğiniz indirimlerle ne fahiş fiyatla zengin olur 
ne de yani bir şey olur yani ama biz de burada devletin parasını savunuyoruz. Yarın da bir 
sorumluluk almayacak şekilde bir durumu arz etmek durumundayım ben meclise. Olay 
bundan ibaret. Ben esnafımızı çok seviyorum ama bugün aracını büyütürse yarın ödediği 
bedelin çok üstünde plaka değerine sahip olduklarını onlar da biliyorlar yani. Onu da bana 
onlar söyledi.

Üye Zihni ASİLTÜRK :Başkanım, ben, haklısınız. Doğru.
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BAŞKAN :Evet.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Ancak gerçekten zor, sıkıntılı bir durumda.
BAŞKAN :Zihni Beyciğim o zaman bir zaruret yok ya.
Üye Zihni ASİLTÜRK :0  zaman şöyle yapalım.
BAŞKAN :Bugüne kadar nasıl gelmişse öyle gider.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Başkanım, Başkanım hayır birleşmeden dolayı

gerçekten hepsinin ayrı ayrı teşekkürleri var. Yani bu konuda...
BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Hemfîkiriz. Ancak yani rakamda rakamda bir

değişiklik yapabilir...
BAŞKAN :Yani o bile bir devir Alanya’da. O bile çok zor

gerçekleşecek bir şeydi yani.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Başkanım

hepsinin bilincindeyiz. Size ayrı ayrı hepsine teşekkürler bu konuda. Ancak...
BAŞKAN : Estağfurullah.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Yani rakamda değişiklik yapabilirsek. Eğer

yapamazsak da zaman konusunda bir yardımcı olursanız.
BAŞKAN :İşte onu da üç aydan altı aya çıkarttım zaten.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Başkanım 6 ayı da 12 ay yapalım. Yani ne

olacak babalık yapın.
BAŞKAN :Onun sonu olmuyor. Antalya’daki ödeme

uygulamaları hep altı ayla sınırlı kaldığı için onu da altı ayda sabitliyoruz maalesef.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Üye Zihni ASİLTÜRK :Başkanım yani bir fayda yapalım.
BAŞKAN :Belediye buradan alacağı parayla zengin olmaz

merak etmeyin yani.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Ama bu altı ayı...
BAŞKAN :Önemli olan bir sorunu çözmek. Vatandaşın ve

esnafın birlikte sorununu çözmek.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Eğer rakamda değişiklik yoksa, olmayacaksa

Başkanım bu altı ayı on iki ay yapalım Başkanım. Bir faydası olmuş olur.
BAŞKAN :Zihni Bey bunu bugün itibariyle ben dediğim

gibi tek başıma mezun değilim. Bugün itibariyle böyle karar alalım ama bunun ileride 
değişmesi mümkün olur mu benim girişimlerime ve görüşmelerime göre hiç mümkün değil. 
Olsaydı ben yapardım zaten.

Üye Zihni ASİLTÜRK .Başkanım siz isterseniz olur.
BAŞKAN : Eyvallah.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Siz tamam derseniz olur.
BAŞKAN :Zihni Beyciğim teşekkür ediyorum. Ertürk Bey

buyurunuz efendim.
Üye Zihni ASİLTÜRK :Ben teşekkür ediyorum Başkanım.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN .Bildiriyor. Ne dedi MHP Grubu? Evet. İndirim

istedi ama...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
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BAŞKAN :Komisyon... 12 ay istiyor. Talep. Komisyon
Raporu hakkındaki görüşünüz oy kullanmıyoruz diyor. Evet. Ertürk Bey buyurun.

Uye Ertürk YAZAR 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

talebi var. Bir de sanıyorum şahsi... 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

:Biz de oy kullanmıyoruz o zaman Başkanım.
:Siz de oy kullanmıyorsunuz. Peki.
:İndirimi biz istedik Başkanım.
:Siz.
:Hem indirim hem ödeme süresinin uzatılması

:Evet, grup görüşünüz.
:Biz yani ancak şerhli olarak Komisyon Raporuna 

katılıyoruz. Kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Kapasite artışına onay veriyoruz. Ancak 
ücretlerin indirilmesi gerekir. 60.000’e 100.000 gibi bir talebimiz var.

BAŞKAN :Biz Komisyon Raporunu oylayacağız. Ona göre
ya çekimser ya ret diyeceksiniz.

Üye Cansel TUNCER :Aykırı önergemiz var. Oylarsanız onu oylayalım
ya da şerhimizle birlikte Komisyon Raporunun kısmı kabulünü uygun görüyoruz.

BAŞKAN :Tamam, kısmı kabul ediyor diye geçelim
kayıtlara.

Üye Cansel TUNCER :Kapasite artışı uygundur.
BAŞKAN :Peki peki... vereceğim vereceğim söz. Gruplar.

Grupları bitireyim. Size de söz vereceğim. Merak etmeyin. Reşat Bey buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN 

söz hakkı istemiş. Buyurun efendim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY 

bugün de.
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 

Başkanlarımız bugün Ankara’da, şeyde. 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY

:Sayın Başkanım...
:Reşat Bey ön sıraya geldi bu sefer tabi daha önce 

:Başkanım ben biraz değişiklik olsun diye yaptım

:Sağolun, isabet oldu.
:Evet. Şimdi Başkanlarımız, bizim Belediye

:Başkanlar yoğun bu ara biliyorum.
.Belediye Başkanları toplantısında oldukları için

Grup Sözcümüzü burada tek başına bırakmak istemedik.
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 

kalacak. Biz de geldik hani destek verelim. 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 

Başkanım.
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY

:Eyvallah. Sağolun.
:Böyle de bir teamül var. Genellikle ön sıralara...
: Eyvallah.
: Belediye Başkanlarımız oturuyor. E, boş

:İsabet olmuş.
:Şimdi teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için

.•Estağfurullah.
:Şimdi neden söz aldım. Hepimiz belediye meclis

üyesiyiz. Siz belediye meclisimizin başısınız.
BAŞKAN lEstağfurullah.
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yasa gereği belediye başkanı meclisin sevk ve
idaresinden sorumlu kişi. Yasalar bunu böyle emrediyor. Tabi ki yeni bir döneme 
hazırlanıyoruz. 2019 -  2023 arası bir dönem. îşte aday olacak arkadaşlar, meclis üyeleri, yeni 
bir dönem. Bu dönem için bu belediye meclis üyelerimizin hepsinin kafasında sıkıntılı 
olayların büyük bir çoğunluğu mali yönden verilen kararlarla ilgili sıkıntıları var. Ama grup 
kararları ama siyasi baskılar, ama bir duruş gösterme gerekliliğinden dolayı içleri kanaya 
kanaya da olsa hele özellikle iktidar grubuyla ilgili karar verecek arkadaşlarımız, biz biraz 
daha rahat hareket edebiliyoruz muhalefet olarak ama bu arkadaşlarımızın hep kafasında 
“Acaba biz bir hata yapıyor muyuz?” “Yaparsak ileride başımıza ne gelir?” falan. Tabi burada 
Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Büyükşehir Belediyelerimizin sayısının ileride artacağı, 
belki daha fazla olacağı, Büyükşehir Belediye Meclislerinde ilçe meclisleriyle ilgili alınmış 
hem Plan Bütçe Komisyonu Kararları hem İmar Komisyonu Kararlarının bir kez daha 
görüşülmesi...

BAŞKAN :Arkadaşlar mecliste bir sessizlik rica edelim.
Gene bir uğultu oluştu. Hatibi de dinleyemiyoruz. Buyurunuz Reşat Bey.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi doğal olarak herkes sıkıntılı. Ben
biliyorum bunu. Yani şu, hep beraberiz biz burada. Hani münazara yapıyoruz ama dışarıya 
çıkınca hepimiz dostane ilişkiler içerisindeyiz. Konuşuyoruz. Şimdi bu bir yoruma açık bir 
konu ve merkezi idarenin maalesef diyorum çünkü hepimiz yerelleşmenin önünün açılması, 
yerel idarelerin güçlendirilmesi, yerel karar verme mekanizmalarının daha özgür ve 
demokratik olarak idare edilmesiyle ilgili beklentiler var iken maalesef şu meşhur bürokrasi 
ve o Ankara ağır teknokrasisi yerel idarelerin her türlü, bilhassa özellikle, plan bütçeyle ilgili, 
mali konularla ilgili elini kolunu bağlayabilecek her türlü yoruma açık hareket ediyorlar. 
Şimdi bu da bizi rahatsız ediyor. Hepimizi rahatsız ediyor. Şimdi kamu zararı. Bu ne? Neden 
söz aldım? Siz biraz evvel izah ettiniz. Dediniz ki; ben kamu zararı oluşmasına sebebiyet 
verecek bir eylemin içinde olmamam gerekiyor. Şimdi, Avukat Hanım burada, işte avukat 
arkadaşlarımız var, işte onlar da biliyorlar bu kamu zararı ne menem bir şeydir ki, ne menem 
bir şey ki, ne kadarının kamu zararı olduğu, neyin olmayacağı hep böyle muğlak bir tarafın 
arkasına gizlenmiş bir konudur.

BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY

:Yok, biz de soruyoruz o yüzden.
:Ya, sorulur ve Ankara’da sorduğunuz, Ankara’ya 

gönderdiğiniz bir yazı affedersiniz 3.sınıf bir şube müdürünün yazısıyla geri dönüyor. Onun 
mülahazasıyla geri dönüyor.

BAŞKAN :Yok cevap, yazılı sorduğunuzda cevap da
gelmez.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Cevap da gelmez, biliyoruz.
BAŞKAN :Biz burada şifai görüşe...
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi, karar verirken

biraz evvel siz dediniz ki Dolar ve Euro’nun artışı, döviz artışı o güne göre ki rakamların şu 
kadar dolar...

BAŞKAN :Ben sadece Antalya esnafından aldığımız rakamı
bugünkü fiyata eşdeğerleyerek söyledim.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ya, ya ona gittiniz ama, ama devletin kamu
zararı oluşup oluşmamasındaki en büyük veya devleti denetleyenlerin, tırnak içinde, hep 
TÜFE’ye, TEFE’ye, ÜFE gibi rakamlar üzerinden gittiklerini biliyoruz. Yani hiçbir zaman 
devlet zararı dolar geçen sene şuydu da bu sene bu oldudan gitmez.
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Yani buna bakarsanız birçok konuya Sayın Başkanım açıklık getirebiliriz. Yani 2004. 
pardon 2007 yılında aldığınız bir krediyi bugün 7 -  7,5 liradan ödemek zorunda kalıyorsunuz. 
Bu bir kamu zararı olarak değerlendirecek bir aklıevvel de çıkabilir. Bakın çıkar. Çünkü birisi 
kuyuya taş atıyor. Birisi çıkaramıyor. Yani siz o zaman 1 lira 78 kuruştan aldınız da şimdi 7,5 
lira oldu falan gibi. Burası değil. Şimdi, ülkemiz çok zor koşullardan geçiyor. Hakikaten, 
hepimiz, belediye idarelerimiz, önümüzdeki dönem siz eğer bu koltukta devam edecek 
olursanız siz. Bir başkasıysa, bir başkası. Hakikaten zor günler bekliyor. Gelir kaynaklarımızı 
yaratmak, bunları tasarrufı anlamda kullanmak, vatandaşa yardımcı olabilecek mali disiplini 
kontrollü götürmek... Yarın ASAT Genel Kurulu, elektrik fiyatları, kilovat saati 52 kuruş 
olmuş KDV dahil. Suyu elektrikle çıkarıyoruz. ASAT diyecek ki zam. Yoksa şirket gidiyor 
diyecek. Güme gidiyor diyecek. Şimdi bakın hangi noktalara gidiyoruz? Fakat vatandaşımız 
da çok zor durumda. Bankalar kredi vermiyor. İnanın. Adam her türlü ipoteği veriyor. 
Götürüyor bankaya, evini, damını verecek. Para yok diyor. Niye diyor? Sen %25'le para 
topladın milletten, %40’la bana ver, vereceğim. Veremem, para yok. Devlet istedi parayı, 
devlete verdim diyor. Şimdi vatandaşımız, bu esnafımız 800 -  900 milyon Lira bandında olan 
çeşitli araçlar alacaklar. Bankaya gidecekler araç kredisi isteyecekler. İpotek neye konacak? 
Aracın üstüne konacak. Sıkıntı büyük. Bu hesaplamaları yaparken, belki şey olabilir, ben 
Zihni’ye katılıyorum, yani sıkıntı... Siyaset elini taşın altına koyma sanatı Sayın Başkanım. 
Ben koyacağım. Yani, cezaysa ceza, sıkıntıysa sıkıntı. Şimdi madem bu esnafımıza bu şeyi 
yapacağız. Gelin şu olayı daha makul bir rakamlara çekelim. Leh, Antalya -  Alanya dengesi 
değil benim dediğim. Ülkemiz zor koşullarda. Oradaki insanlar zor koşullarda. Gelin bunu 
yapalım. Bu onlara bizim vebal borcumuz. Varlık sebebimiz o insanlar bizim. O yüzden, arz 
ediyorum sizden.

BAŞKAN rRecep Bey, estağfurullah. Recep Bey buyurun.
Üye Recep TOKGÖZ ıTeşekkür ediyorum Sayın Başkanım, şimdi zaten

benim sorum şuydu; bu rakamları 100.000’i, 200.000’i nasıl buldunuz alacak, almak 
istediğiniz paraları diye? Sorum buydu. Sağolun, açıklamalar yaptınız ama ben hiçbir şey 
anlamadım yine. Yani o kadar çok karmaşık açıklamalar yaptınız ki, oradan aldınız, oraya 
verdiniz...

BAŞKAN :Ya, özü şu, özü şu, daha önce yapmış olduğumuz
emsal uygulamalarda ne yapılmış onu anlattım yani.

Üye Recep TOKGÖZ :Yok dolara endekslediniz. Yok birebir arttırdınız.
Ya ben şimdi buraya baktığım zaman benim Antalya esnafımın ne suçu vardı? İkiye bir 
yaptınız, ellişer bin lira para aldınız. Yani ben şimdi bakıyorum...

BAŞKAN :Hepsi memnun canım merak etmeyin yani orada
esnaf.

Üye Recep TOKGÖZ :Zavallılar bundan az paraya kalmış oldu.
BAŞKAN :Onlar da rıza gösterdiler de öyle yaptık.
Üye Recep TOKGÖZ :Hem de ikiye bir. Birleştirdiler arabalarını ve

mağdur hale geldiler. Sağolsunlar şimdi sizin yanımzdalar yani. O konuda bir sıkıntı yok. 
Onda bir sıkıntı yok.

BAŞKAN :Biz esnafımızla kol kolayız, her zaman.
Üye Recep TOKGÖZ :Sayın, Sayın Başkanım tabi ki burada bizim

sorguladığımız şeyler onlar değil. Yani siz bir modernizasyonu hepimizin, hiçbirimizin itirazı 
yok. Zaten bütün arkadaşlarımı, hem yolcu açısından hem de idare açısından.
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Tabi ki ben hesaplıyorum 200.000 Lira alacağınız bir arabadan 6 aya bölersek 33.000 
lira aylık para ödemesi lazım. Bu adam 33.000 lirayı sadece bunun için bir para ödeyecek. 
Bunun benzini var, mazotu var, diğer şeyleri var. Yani bu adamın gözü kapalı 60.000 lira o 
ayda bir parası çıkacak cebinden. Yani bunun şu anda bu ekonomik kriz içerisinde bu 
vatandaşın ödemesi mümkün mü? Bence mümkün değil. Konuya en yakın, ben dün başkanla 
bir vesileyle görüştüm, bu taşımacı başkanıyla, aynı şeylerden, aynı şikayetlerden bulunuyor. 
Ne diyor? Bir kere bu rakamlar çok yüksek diyor. Yani bu ekonomik kriz içerisinde bizim 
bunu ödeme şansımız gerçekten zor diyor. Bu bir. İkincisi; zamanla ilgili talepleri var. Yani 
hesap orta yerde, al, matematik. Yani sadece size ödeyeceği para 33.000 lira. Yani bu turizm 
sezonu... Önümüzde, turizm sezonu olmayan sezon başlıyor. Vatandaşımız nasıl ödeyecek bu 
parayı? Kaldı ki biz Büyükşehir Belediyesiyiz. Eğer böyle bir modernizasyonu Antalya’ya 
yakışır bir ulaşım istiyorsak bizim fedakarlık yapmamız lazım; yani belediye olarak bizim 
fedakarlık yapmamız lazım. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Bu 
rakamlar eğer üzerinde oynanabilirse daha aşağılara çekilebilir. Bu ne olur onu artık idarenin 
kendi takdiri. Bu paraya da ihtiyacımız yok dediniz biraz önce. Yani bizim, Büyükşehir 
Belediyesinin buradan alacağımız 3 liraya, 5 liraya şeyi yok. Kamu zararı da oluşmaz. 1 
lirayla 5 lira arasındaki fiyat farkı da kamu zararı oluşturmaz. İkinci bir talebimiz şu olabilir; 
bunun 12 aya yayılması lazım ki hem vatandaş rahatlıkla ödesin hem de bir modernizasyona 
kavuşsun. Ben diyorum ki; meclise...

:Yani ikinci tekliften kastınız...
:Yani ikinci şey...
:Rakam sabit kalsın, ödeme 12 aya mı çıksın? 
:Hayır hayır, ya ...
:Zihni Bey’de öyle bir şey söyledi herhalde. 
:01abilir, olabilir.
:Belki de...
:Yani siz eğer varsa orada mümkün bir şey, orada

BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ
Üye Cansel TUNCER
Üye Recep TOKGÖZ 

fiyatı indirebiliriz.
BAŞKAN 

dörtte biri peşin ödenmek kaydıyla...
Üye Recep TOKGÖZ :Hiç değilse on iki aya... Bakın biz bu maddeyi

geri çekelim. Siz bir değerlendirin. Önümüzdeki ay da getirelim bu maddeyi...
Üye Cansel TUNCER :Başkanım Komisyon Raporlarında çelişki var

demiştiniz az önce.
Üye Recep TOKGÖZ :Hem esnafımız açısından olumlu bir şey olsun...
BAŞKAN :Onu... Onu... Ulaşım Komisyonunun o ...
Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım çekelim bu maddeyi, tekrar

değerlendirsin Ulaşımdaki arkadaşlar. Doğru dürüst bir şekilde gelsin meclisimize.

:Rakam sabit kalsın ama hiç olmazsa 12 aya,

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

değerlendirsin Başkanım.
Üye Recep TOKGÖZ 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Recep TOKGÖZ 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY

:Yok, bitireceğiz artık. 
:Evet. Peki Ulaşım Komisyonumuz tekrar

:Değerlendirsin.
:20 gün sonra bir daha toplantımız var. 
:Yani, kötü bir şey değil ki bu. 
:Arkadaşlar.
:Bundan kimse ekmek yemez Başkanım.
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BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani...
BAŞKAN :Müsaade ederseniz. Ben tabi bu meclise

gelinceye kadar bu konuyu esnafımızla en az 3 defa 5 defa görüştüm. Yani bunları biz 
kendiliğimizden meclisimize getirmedik bakın. İki, ve bu rakamlarda onlarla mutabık kalarak 
getirdik. Biz bu rakamlarda mutabık kalınca tabi ki esnaf daha fazlasını istiyor. Bakın şimdi 
sizin söylediğiniz rakamları kabul edersek daha fazlasını isteyecekler. Bunun sonu yok 
dolayısıyla biz ama keşke hiç para almadan kamu zararı...

Üye Recep TOKGÖZ :Ya almayın demiyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Kamu zararı oluşmayacaksa keşke hiç para

almadan yapsak bunu. Dediğim gibi Belediye bu alacağı bedelle zengin olmaz ama bizim için 
hukuki ve mali sorumlulukları yarın başımıza iş açmayacak, sorun oluşturmayacak şekilde 
yerine getirmemiz lazım. O yüzden bunun dışındaki konular... Ya bu benim kendi iradem 
olsa ben hiç almayacağım zaten ama bunun dışındaki konular yarın siz teklif sahiplerini de 
hukuki ve mali zorunluluğa sokar.

Üye Recep TOKGÖZ :Bir şey bağlamaz. Biz razıyız.
BAŞKAN :Anlatabildim mi?
Üye Recep TOKGÖZ :Biz razıyız. Yüzüncü yıla...
BAŞKAN :Ya, biz razıyız demek kolay ama sonra bakın...
Üye Recep TOKGÖZ :Yani, razıyız biz.
BAŞKAN :Benden önceki dönemden gelen sarı zarflarla

ilgili şimdi ne durumdasınız ben biliyorum yani.
Üye Recep TOKGÖZ :Gelirse gelsin. Onlar bizim onur madalyamız

olacak. Sayın Başkanım, bakın şimdi Antalya Esnaf Birlikleri Başkanı sizi esnaf dostu ilan 
etti her yerde. Esnaf dostu TÜREL...

BAŞKAN :Öyleyim. Ben esnaf dostuyum.
Üye Recep TOKGÖZ :E, peki nasıl? Esnaf dostu olduğunuzu

göstermeniz lazım ki bir şeye benzesin bu...
BAŞKAN :Arkadaşlar dolayısıyla biz, biz bu konuları...

Bakın bende yazılı mutabakatları da var bütün bunlarla ilgili.
Üye Recep TOKGÖZ :Bakın Başkanım. Ben sizi severim. Yarın esnaf

düşmanı derlerse üzülürüm yani.
BAŞKAN :Ama son anda, son anda, son anda acaba rakamla

ilgili bir düşük, daha imkanımız olur mu? Düşürme imkanımız olur mu diye son anda altından 
not düştüler. Bizim rakamla ilgili de mutabakatımız var. Bunun sonu yok dolayısıyla ben 
burada bir kez daha müsaade ederseniz toparlayayım. Kamu zararı oluşmaması adına bütün 
görüşmeleri yaparak, esnafımızla da mutabık kalarak, bakın bana 200.000 -  100.000 teklifini 
esnaf temsilcileri getirdi. Onların kendi içlerindeki üyeleri de vardı görüşmemizde. Onların 
teklifine ben gene evet diyemedim. İlgili görüşmeleri yapayım da dedim ondan sonra. 3 - 5  
gün ikna etmek için çalıştım. Bir daha ifade ediyorum ve zor ikna ettikten sonra buna tamam 
dedim. Bunun dışında da hiçbir şart kabul edilemez şeklinde bana bir cevapla geldi. Bunu bir 
daha ki, sonraki toplantıya bırakmak çözümsüz bırakmak demektir. Çünkü bir dahaki, sonraki 
toplantıda da, ben bunu şuraya düşürüyorum, ne diyorsunuz desem, diyecekler ki arkadaş 
konuştuk biz bunu. Daha aşağısı olmuyor diyecekler bana.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım, bakın bir saniye, sözünüzü
kesiyorum...
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BAŞKAN :0  yüzden, o yüzden, ben müsaade ederseniz
toparlayacağım.

Üye Recep TOKGÖZ :Cumhuriyet Halk Partisi, İYÎ Parti, Milliyetçi
Hareket Partililerin ortak bir, ortak bir görüşü var.

BAŞKAN :Eyvallah, arkadaşlar dolayısıyla, dolayısıyla,
dolayısıyla zaruri değil aldığımız karar. îmkanı olmayan bu işe katılmaz, bu şekilde de devam 
eder. Biz kimseyi zorlamayacağız. İnşallah hayırlı olur. Ben oylarınıza arz ediyorum Ulaşım 
Komisyonu Raporunu. Kabul edenler...

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet, gündemimizin 7.maddesi, pardon

12.maddesi Ulaşım Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
13.madde...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 2 ret oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:923

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisinde bazı yapı ve tesislerin, projelendirilmesi ve 
denetimine ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesi 
hakkında, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
7. Maddesi uyarınca, Belediyenin yetki ve sorumlulukları 
kapsamında, onaylı olan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planlarında yapılaşmaya ilişkin 
hükümler bulunmaması durumunda, sınırları içerisinde 
bulunduğu ilçeye ilişkin bütüncül plan hükümleri ve/veya 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
işlem yürütülür.” “ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 
Kanunun 6’ncı Maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten
14/10/2018 tarihine kadar olan süre zarfında Büyükşehir 
Belediyesince onaylanmış 1/1000 ve/veya 1/5000 ölçekli 
İmar Planları ve Plan Tadilatları mevcut ise 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde 
belirtilen Belediye izinlerinin verilmesinde onaylı planlar 
esas alınır. 15/10/2018 tarihinden itibaren yapılacak 1/1000 
ve/veya 1/5000 ölçekli imar Planları ve Plan Tadilatlarının 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı 
yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanır ve Belediye 
izinlerine uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla Zabıta 
Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem 
Dairesi Başkanlığının görüşü alınır." hükümlerinin 
kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. 
(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 2 kabul 
oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 
54 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 100. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık ile Ulaşım Komisyonlarına havale edilen; 
Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bazı yapı ve tesislerin, projelendirilmesi ve 
denetimine ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesi hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bazı yapı ve tesislerin, 
projelendirilmesi ve denetimine ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesi ile ilgili konu 
Komisyonumuzca incelenmiş, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi 
uyarınca, Belediyenin yetki ve sorumlulukları kapsamında, onaylı olan 1/5000 ölçekli Nazım 
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yapılaşmaya ilişkin hükümler bulunmaması 
durumunda, sınırları içerisinde bulunduğu ilçeye ilişkin bütüncül plan hükümleri ve/veya 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yürütülür.” “ 12/11/2012 
tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 6’ncı Maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten 14/10/2018 
tarihine kadar olan süre zarfında Büyükşehir Belediyesince onaylanmış 1/1000 ve/veya 
1/5000 ölçekli İmar Planları ve Plan Tadilatları mevcut ise 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde belirtilen Belediye izinlerinin verilmesinde onaylı planlar 
esas alınır. 15/10/2018 tarihinden itibaren yapılacak 1/1000 ve/veya 1/5000 ölçekli imar 
Planları ve Plan Tadilatlarının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı 
yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanır ve Belediye izinlerine uygunluğunun tespit edilmesi 
amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığının görüşü alınır." hükümlerinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Ulaşım Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

“ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi uyarınca. Belediyenin 
yetki ve sorumlulukları kapsamında, onaylı olan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planlarında yapılaşmaya ilişkin hükümler bulunmaması durumunda, sınırları 
içerisinde bulunduğu ilçeye ilişkin bütüncül plan hükümleri ve/veya Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yürütülür.”

“ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 6'ncı Maddesinin yürürlüğe girdiği 
tarihten 14/10/2018 tarihine kadar olan süre zarfında Büyükşehir Belediyesince onaylanmış 
1/1000 ve/veya 1/5000 ölçekli İmar Planları ve Plan Iadilatları mevcut ise 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinde belirtilen belediye izinlerinin 
verilmesinde onaylı planlar esas alınır. 15/10/2018 tarihinden itibaren yapılacak 1/1000 
ve/veya 1/5000 ölçekli İmar Planları ve Plan Tadilatlarının 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ve bağlı yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanır ve belediye izinlerine 
uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve 
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının görüşü alınır." hükümlerinin uygun olduğu görüşüne 
varılmış olup,
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Yaşar SÖZEN ve Meclis Üyesi Rasim ELÇİ 
toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN iArkadaşlar toplu oylanabilecek maddeler var mı?
Üye Cansel TUNCER .'Söyleyeceğiz Başkanım toplu oylama olursa.
BAŞKAN :Tamam, peki.
Üye Cansel TUNCER : 13.maddede Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Çünkü ben Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi için

İstanbul’a da gitmem gerekiyor. Onun için...
Üye Mehmet BALIK rKomisyon Raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR :Uygundur.
BAŞKAN :Evet. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir.

M.madde...
(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, 

Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 14. MADDESİ 
KARAR NO:924

ÖZÜ: Kepez ilçesi, Kirişçiler Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 29,3840 hektarlık alanın “Toplu İşyeri” 
amaçlı imar planı yapılmak üzere alanın “tarım dışı 
amaçlı” kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan 
“Kamu Yararı Kararı” alınmasına oylamaya katılanların 
oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 
10 çekimser oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 53. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez İlçesi, 
Kirişçiler Mahallesi sınırları içerisinde bulunana 29,3840 hektarlık alanın “Toplu İşyeri” 
amaçlı imar planı yapılmak üzere alanın “tarım dışı amaçlı” kullanılabilmesi için İçişleri 
Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 29,3840 hektarlık alanın 
“Toplu İşyeri” amaçlı imar planı yapılmak üzere alanın “tarım dışı amaçlı” kullanılabilmesi 
için İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınması talebi incelenmiş; uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

:Komisyon Raporu uygundur Başkanım. 
:14.maddede çekimseriz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Mehmet BALIK
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Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir.

15.madde...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR : 15, 16, 17 Komisyon Raporları uygundur. 
Birlikte oylanmasını Başkanım.

Üye Cansel TUNCER : 15, 16, 17.maddeyi toplu oylayalım. Komisyon
Raporu uygundur. 18.maddede bir görüş bildireceğiz.

BAŞKAN :Peki.
Üye Mehmet BALIK rUygundur Başkanım.
Üye Ertürk YAZAR :Uygundur.
BAŞKAN :Reşat Bey, söz istemişsiniz. Herhalde...
Üye Cansel TUNCER : 18.maddede...
BAŞKAN :18.maddeyle ilgili. Tamam. Peki. 15, 16 ve

17.maddelerin toplu oylanması ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza 
arz ediyorum.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:925

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde,
Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde 
ulaşım ve ticaret akslarının düzenlenmesine ilişkin 
1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy 
birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 
kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 54. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde ulaşım ve ticaret 
akslarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve 
çevresinde ulaşım ve ticaret akslarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, 
itirazların reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur
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GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:926

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun, 
Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde hazırlanan 
itirazlar doğrultusundaki 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında, 
Macun Mahallesi 13434 ada 16 parsele yapılan itirazın kısmen 
kabul edilerek TİCK ve Park alanında düzenleme yapılmasına 
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 
kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 55. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde hazırlanan 
itirazlar doğrultusundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve 
çevresinde hazırlanan itirazlar doğrultusundaki 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliğine 
askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Macun Mahallesi 13434 ada 
16 parsele yapılan itirazın kısmen kabul edilerek TİCK ve Park alanında düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:927

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pmarlı ve 
Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 1. 
Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi 
içerisinde yapılan itiraz hakkında, itiraza konu parsel tescil 
görmüş olduğundan itirazın kabulüne, uygun bulunan itiraz 
doğrultusunda Cihadiye Mahallesi 584 ada 1 parsel ve 
çevresinde tescil sınırlarına göre yeniden düzenlenme 
yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 
kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 56. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 1. 
Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan 
itirazlar doğrultusundaki 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi 
içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, itiraza konu parsel tescil görmüş 
olduğundan itirazın uygun olduğu, uygun bulunan itiraz doğrultusunda Cihadiye Mahallesi 
584 ada 1 parsel ve çevresinde tescil sınırlarına göre yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir. 18.madde...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, 18 -19 birlikte oylanmasını, Komisyon
Raporları uygundur.

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Reşat Bey’e söz verirseniz Başkanım. Grup

görüşümüzü bilahare bildireceğim.
BAŞKAN :Peki.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Söz verdiniz mi Başkanım?
BAŞKAN :Açık mikrofonunuz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi

arkadaşlarım. Şimdi bu biraz da kentimizin geleceğini de ilgilendiren inanın meclis üyesi 
olarak hepimizin on, on beş, yirmi sene sonra oluşabilecek olayları önceden planlamak, 
önceden düşünmek, ona göre meclis planlamaları yapmak, icraları yapmak açısından bir yol 
gösterici ve duyarlı bir meclis üyesi mantığıyla söz aldım.

BAŞKAN :Estağfurullah, buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi Antalya’mız, tabi ki dünyanın hiçbir kenti

yok ki bizim Antalya’mız kadar son 35 senede birdenbire büyüsün. Hiçbir şehircilik ilkesi, 
aklına gelmez yani bir şehrin zaman zaman %7 , 7,5’lara varan büyüme yapacağını, %3’lerin 
altına hiç düşmeyeceğini ve böylelikle işte kapımızda şu anda bir milyon üç yüz küsur bin 
yazıyor. Şimdi bu kent sürekli büyüyor. Buna okul yetiştirmek, yol yetiştirmek, yani kamu 
hizmetlerini yetiştirmek hep büyüme hızımızı geriye çeken şeyler. Çünkü kent sürekli 
büyüyor. Hizmet gerekiyor. Şimdi burada ihtiyaca binaen bir pansuman, tedbir niyeti 
taşıdığını düşündüğüm bir öneri geliyor. Planlama önerisi geliyor. Nedir?
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Meşhur bir Alışveriş Merkezine ulaşım planlaması içerisinde sıkıntılar yarattığı yani oraya 
giriş ve çıkışların sıkıntı yarattığı gerekçesiyle değişik bir alternatif ulaşım sistemini, ulaşım 
yolunu oraya vererek trafiği rahatlatabiliriz. Bu pansuman. İnanın buna yapılmasın, edilmesin 
demek söz konusu değil. Çünkü günlük çözüm de gerekiyor. Yani anlık çözümler de gerekiyor. 
Bunu yapacaksınız. Yani bu, bu şeyde... Ama neticede ileriye yönelik ben görüşlerimi belirtmek 
üzere ben söz aldım. Bu yapılabilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Şimdi öncelikle bu alışveriş 
merkezinin ileriki yıllarda ortadan kalkacağıyla ilgili geçen Akdeniz, şey, Konyaaltı Projesiyle 
ilgili izahatta siz de söylediniz. Belli bir...

BAŞKAN rSözleşmesi galiba 4 - 5  sene sonra veya 6 sene
sonra bitiyor. Evet.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani evet, şimdi doğal olarak burası bir müddet
sonra aşağıdaki projeyle entegre edilecek şekilde üst kısmı da park alanı ve doğal koruma alanı 
olarak planlanacak şekilde kalacağı konusunu Antalya Belediye Başkanı olarak siz buradan 
söylediniz. Hatta çok dışarılarda da sordular, bu ne oluyor filan... Sizin o konuşmanıza burası 
kapanacak mı falan... E, zaman... Biz de diyoruz, zamanı geldiğinde burası kente dahil bir park 
alanı haline gelecek. Şimdi işte yapı denet, yapı şeyiyle ilgili bu yeni bir yasa çıktı. İmar barışıyla 
ilgili, bununla ilgili Belediyemiz bu binanın imar barışında devamlılığının sağlanıp 
sağlanmayacağı konusunda ve yapısal bir sıkıntı var mı yok mu bilmiyorum.

BAŞKAN :Sit alanı olduğu için imar barışına girmiyor.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani iyi. Yani iyi yine ama şimdi ne olursa olsun,

bir Sağlık Müdürlüğü kavşağımız var. Bir Çallı Kavşağımız var. Bir de 14.caddeden devam eden, 
yani Akdeniz Üniversitesinin sınırı boyunca gelecek, batıya, doğuya doğru devam edecek bir 
planlama yolumuz var ki o yol, Kredi Yurtlar Kurumunun o yeni yapılanın önünden geçtikten 
sonra tekrar geriye dönerek Sağlık Müdürlüğü tarafına doğru gidiyor. Yani ileriye gitmiyor. Şimdi 
bizim Konyaaltı’nda iki, üç tane sıkıntımız oldu, Konyaaltı Bölgesinde. Bunlardan bir tanesi sizin 
de projenin başında izahat verdiğiniz üzere Konyaaltı Projesi yapılırken mevcut gelişli gidişli 
yolun bir kısmının proje alanında diğer kısmının ise Varyant ile bizim eski Antalya’nın meşhur 
bildiğiniz, Varyantla Kemer arasında ama geliş ama gidiş istikameti noktasında tek yönlü 
kullanılabilinecek bir yol olarak dizayn edileceği şekle fikriniz de vardı. Düşünceniz de vardı ama 
proje geliştikçe ortaya bazı reel gerçekler ortaya çıktı. Gördük ki, tamam yol yine var fakat yol 
ana trafik aksına değil de proje alanına hizmet edebilecek düzeyde var. Onun için...

BAŞKAN :Onun için koyduk onu zaten oraya.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Hah, ama bu yolun ortadan kalkması Akdeniz

Bulvarına, Atatürk Bulvarına ilave yükü getirdi. Getirince gördünüz ki önemli bazı yerler ki 
demin saydığımız yerler üzerinde sizin yeniden düzenleme yapma ihtiyacınız doğdu. Çünkü 
trafiğin ciddi bir sıkışıklıkla karşı karşıya kaldı, hatta bazı refujleri daraltmak, orta refîijleri 
daraltarak şerit elde etmek noktasına kadar geldik. Hep pansuman, hep pansuman. Şimdi ne 
yapmalıyız? Şimdi öneri. Şimdi her şeye eleştiri eleştiri eleştiri de, kardeşim önerin ne? Esas 
mesele burada. Bugünü savarız ama gelecekte ne yapmalıyız. Sayın Başkanım gelecekte biz 
Sağlık Müdürlüğünün önünden gidecek sistemi hemen planlayıp paramız olduğunda projeyi alıp 
direk aksı, yani ulaşım aksını sağlamalıyız. Ama yonca şeklinde ama fly-ower şeklinde veyahutta 
battı -  çıktı şeklinde, neyse. Doğrusu neyse. Özellikle on ikinci, on dördüncü caddeden 
üniversitenin kenarından gelen yolu biz bir fly -  ower sistemiyle Dumlupınar Bulvarı üzerinden 
Meltem tarafına aktarmak zorundayız ki, Üniversite keşke bize müsaade etse de ortasından geçen 
yolu...

BAŞKAN :Altından geçme şeyi vardı...

64
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :Keşke kullansak ama bizim Konyaaltf nı
Antalya'yla bütünleştirmemiz gerekiyor bu çok önemli bir hadise. Belki kentin en önemli 
ameliyatlarından bir tanesi olması gereken bir... Kim olursa olsun, hepimiz, kim, biz de gelelim 
iktidara, siz devam... Biz, kim gelirse gelsin bunu yapmak zorunda çünkü kent öyle büyüyor ki 
bu pansumanlarla iş yürümeyecek. Bu bakımdan ben bir görüş koymak amacıyla söz aldım. 
İleriye dönük, gelecek arkadaşlar, siyasi hayat, biz burada olmayabiliriz. Başkaları olabilir. Belki 
bundan bir şey çıkarırlar. Feyz çıkarırlar. Düşüncelerine yeni ufuklar katarlar. Bu bakımdan yeni 
idarelerin bunu dikkate almasının arzu ediyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN rTeşekkür ediyorum.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet, MHP Grubu.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Onların hepsini ben anla... Evet...
Üye Mehmet BALIK :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN : Efendim?
Üye Mehmet BALIK : Komisyon Raporu uygundur.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet. Teşekkür ediyoruz. Grup kararınızı

açıklayacak...
Üye Cansel TUNCER :Komisyon Raporu uygundur, 19-20 .
BAŞKAN :Evet, peki...
Üye Cansel TUNCER : 18 -  19. Pardon.
BAŞKAN :Tabi Reşat Bey’in, Reşat Bey’in söylediği bütün

konular bizim üzerinde çalıştığımız konular zaten. Şehrin geleceğini planlamaya çalışıyoruz 
diyorken tam da bu konuların üzerinde zaten yoğunlaşıyoruz. O yüzden Sayın Süleyman TOPÇU 
Başkanın da söylediği gibi hem mezarlık, hem Duraliler Kavşağı, hem 75.yıl, Akdeniz Sanayi 
Sitesine sapan yolda şu anda 3 tane kavşak projemiz, projeleri hazır. İnşallah kısa bir zamanda 
başlayacak. Onun dışında dediğiniz gibi 14.caddeyle ilgili bir çalışmamız var. O yolu da inşallah 
açacağız. Sağlık Müdürlüğü hemzeminde şu anda çözümlendi. Şu anda bir sıkıntı yok dolayısıyla 
bu yolda bir alternatif yol olacak. Pansuman, doğrudur ama zaten orada da sözleşme süresine 
kadar da bu ihtiyacı görecektir oradaki o yoğunluk kalkınca bence sorun kalmayacaktır zaten. 
Oylarınıza arz ediyorum. Tabi, 18.ve 19.maddelerin birlikte oylanması ve Komisyon Raporları 
doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ettim.

GÜNDEMİN 18. MADDESİ 
KARAR NO:928

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 
Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan 
alışveriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş 
çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 710 sayılı 
yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 
kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 51 oy kullanılmıştır.)
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
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T.C.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 97. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı Belediyesi 
sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan alış veriş 
merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama 
ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nin 19.04.2017 tarih ve 710 sayılı yazısı doğrultusunda 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı 
kesişiminde yer alan alış veriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların 
sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nin 19.04.2017 tarih ve 
710 sayılı yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:929

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 
Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer 
alan alışveriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden 
giriş çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve 
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 
710 sayılı yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, 
MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul 
oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 98. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı Belediyesi 
sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan alış veriş 
merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama 
ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 710 sayılı yazısı doğrultusunda 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı 
kesişiminde yer alan alış veriş merkezine Dumlupınar Bulvarı üzerinden giriş çıkışların 
sağlanması amacıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarih ve 
710 sayılı yazısı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN : 18 ve 19.maddeler Komisyon Raporları
doğrultusunda, başka oylayacak arkadaşımız, ben, eksik kalmasın. Evet, Sadullah Bey kalmış. 
Evet, evet, 18 ve 19.maddeler Komisyon Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 20.madde...

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :20 ve 28 dahil toplu oylanmasını, Komisyon
Raporu doğrultusunda uygundur Başkanım.

Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
Üye Mehmet BALIK :Uygundur.
Üye Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ:Uygundur.
BAŞKAN :20 ve 28.maddelerin birlikte oylanması ve

Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR N 0:930

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde 
Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve
çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında
düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU,
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu,
İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında önerge verilip
gündemin 106. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve 
çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 
parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına 
yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

T.C.
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GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:931

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde 
Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve 
çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında 
düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 3 7 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, 
İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 107. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 parseller ve 
çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 953 ada 3, 9 ve 10 
parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme yapılmasına 
yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Revizyonu Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:932

ÖZÜ: Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, 
Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve çevresinde 
Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 
sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 
kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 64. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kumluca 
Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve çevresinde Antalya 3. 
İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve 
çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 sayılı kararı doğrultusunda 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:933

ÖZÜ: Kumluca Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 65 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar 
ve çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 
sayılı karar doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul 
oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 65. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kumluca Belediye 
Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 
adalar ve çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 sayılı karar 
doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Kumluca Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 
2010/1092 sayılı karar doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:934

ÖZÜ: Serik ilçesi, Sarıabalı Mahallesi 134 Ada 16 parsele 
ilişkin, Antalya Toprak Koruma Kurulunun 11/06/2018 ve 2018- 08- 
02 sayılı kararına istinaden Kamu Yararı Kararı alınmak üzere İçişleri 
Bakanlığına gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, 
İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 66. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik İlçesi 
Sarıabalı Mahallesi 134 Ada 16 parsele ilişkin Antalya Toprak Koruma Kurulunun 
11/06/2018 ve 2018-08-02 sayılı kararına istinaden Kamu Yararı Kararı alınması hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Serik İlçesi Sarıabalı Mahallesi 134 Ada 16 parsele ilişkin Antalya Toprak Koruma 
Kurulunun 11/06/2018 ve 2018- 08-02 sayılı kararma istinaden Kamu Yararı Kararı alınmak 
üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesi konusu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO:935

ÖZÜ: Finike ilçesi, Kale Mahallesi 221 
ada 12 nolu parselde planlı “Dini Tesis Alanı’nin” arazi 
şartlarından dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin 
kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında, söz konusu 
alanda çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 19.07.2016 tarih ve 895 sayılı kararı 
ile onaylandığından, karar verilmesine yer olmadığına, 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 
37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi 
Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 73. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike İlçesi Kale 
Mahallesi 221 ada 12 nolu parselde planlı “Dini Tesis Alanı’nın” arazi şartlarından dolayı 
yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Finike İlçesi Kale Mahallesi 221 ada 12 nolu parselde planlı “Dini Tesis Alanı’nın” 
arazi şartlarından dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyonumuzca incelenmiş, söz konusu alanda 
çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2016 tarih ve 895 sayılı kararı ile onaylandığından 
karar verilmesine yer olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmustur.

T.C.
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GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:936

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisi’nin
04.09.2018 tarih ve 103 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Kızılot Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI PLAN NOTLARI REVİZYONU, Belediyesinden 
geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile
KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, 
MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul 
oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 83.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat Belediye
Meclisi’nin 04.09.2018 tarih ve 103 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Kızılot Mahallesi 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediye Meclisi’nin 04.09.2018 tarih ve 103 sayılı Kararı ile uygun 
bulunan, Kızılot Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Revizyonu 
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO:937

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 
tarih ve 369 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli 
Mahallesi sınırları içerisinde, 12067 ada 11 parseldeki 
Cami Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 
kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 85. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 369 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli 
Mahallesi sınırları içerisinde, 12067 ada 11 parseldeki Cami Alanının yapı yaklaşma 
mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 369 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Gebizli Mahallesi sınırları içerisinde, 12067 ada 11 parseldeki Cami Alanının yapı 
yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 28. MADDESİ 
KARAR NO:938

ÖZÜ: Kaş Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 33 
sayılı kararı ile uygun bulunan Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii 
Uygulama İmar Planı Revizyonunda yapılan maddi hataların 
düzeltilmesi ile plan hükümleri ilavesi ve düzenlenmesini içeren 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

1.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 830 ile 870 nolu 
parseller arasından geçen 12 metrelik imar yolunun 10 metre 
olarak ve 868 ile 869 nolu parsellerin arasın geçip kuzey aksa 
devam eden 5 metrelik imar yolunun 7 metre olarak 
düzenlenmesi,

2.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 857 ile 859 nolu 
parseller arasından geçen 6 metrelik imar yolunun 7 metre 
olarak, 536 nolu parseli doğu ve batısından bölen 6 metrelik 
imar yollarının 7 metre olarak düzenlenmesi,

3.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 916 ve 917 nolu 
parsellerin üzerinde “park alanı” olarak planlanan yerin “konut 
alanı” olarak düzenlenmesi,

4.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 101 ada 4 parselin 
kuzeyinden geçen imar yolunun 7 metre olarak devamlılığının 
sağlanması ve söz konusu yola kuzey-güney aksında bağlantı 
yapıp mevcut konutların üzerinden geçen 5 metrelik yolun 
kaldırılması,

5.Andifli Mahallesi 23 ada 83 parselin doğusunda, 54 
parsel üzerinde, devamlılığı olması gereken konut alanını 
bölerek “park” olarak planlanan alanın “konut alanı” olarak 
düzenlenmesi,

ö.Andifli Mahallesi 23 ada 54 parsel üzerinde park alanı 
olarak planlı bölgeyi uygulamada açılması mümkün olmayacak 
şekilde bölen 3 er metrelik yolların “park alanı” olarak 
düzenlenmesi,

7.Plan Hükümlerinin “6.7 Otoparklar” maddesinin 
kaldırılması, kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul

kabul
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 96. 
maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kaş Belediye 
Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan Kaş Merkez ve Çerçiler 
Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonunda yapılan maddi hataların düzeltilmesi ile plan 
hükümleri ilavesi ve düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
sehven Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarih ve 821 sayılı kararı ile 
belediyesinden geldiği şekliyle onaylanmış olup; değiştirilerek onaylanmasına ilişkin konu 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Kaş Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan Kaş 
Merkez ve Çerçiler Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonunda yapılan maddi hataların 
düzeltilmesi ile plan hükümleri ilavesi ve düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği sehven Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarih ve 
821 sayılı kararı ile belediyesinden geldiği şekliyle onaylanmış olup; değiştirilerek 
onaylanmasına ilişkin konu Komisyonumuzca incelenmiş;

1.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 830 ile 870 nolu parseller arasından geçen 12 
metrelik imar yolunun 10 metre olarak ve 868 ile 869 nolu parsellerin arasın geçip kuzey aksa 
devam eden 5 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi,

2.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 857 ile 859 nolu parseller arasından geçen 6 
metrelik imar yolunun 7 metre olarak, 536 nolu parseli doğu ve batısından bölen 6 metrelik 
imar yollarının 7 metre olarak düzenlenmesi,

3.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 916 ve 917 nolu parsellerin üzerinde “park alanı” 
olarak planlanan yerin “konut alanı” olarak düzenlenmesi,

4.Ağullu Mahallesi Çerçiler Mevkii 101 ada 4 parselin kuzeyinden geçen imar 
yolunun 7 metre olarak devamlılığının sağlanması ve söz konusu yola kuzey-güney aksında 
bağlantı yapıp mevcut konutların üzerinden geçen 5 metrelik yolun kaldırılması,

5.Andifli Mahallesi 23 ada 83 parselin doğusunda, 54 parsel üzerinde, devamlılığı 
olması gereken konut alanını bölerek “park” olarak planlanan alanın “konut alanı” olarak 
düzenlenmesi,

ö.Andifli Mahallesi 23 ada 54 parsel üzerinde park alanı olarak planlı bölgeyi 
uygulamada açılması mümkün olmayacak şekilde bölen 3 er metrelik yolların “park alanı” 
olarak düzenlenmesi,

7.Plan Hükümlerinin “6.7 Otoparklar” maddesinin kaldırılması, kaydıyla değiştirilerek 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :20 ve 28.maddeler dahil aradaki sıralı tüm
maddeler Komisyon Raporları doğrultusunda kabul edilmiştir. 29.madde...

T.C.

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 29. MADDESİ 
KARAR NO:939

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Muhasara Bölgesine ilişkin “Konut Alanları” plan 
hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 kabul, 7 
ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 
1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 109. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Bölgesine ilişkin “Konut Alanları” plan 
hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Bölgesine ilişkin “Konut Alanları” 
plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar 
Planı Değişikliği talebi komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR ;Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :29.maddede usul sebebiyle katılmıyoruz

Komisyon Raporuna. Şöyle ki; 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisi ilçe Belediyesinde olduğu 
için normal şartlarda belediyemize gelmesi ve belediyemizden Büyükşehir’e gelmesinin 
uygun olacağını düşünüyoruz. O yüzden bu açıdan sadece Komisyon Raporuna katılmıyoruz.

BAŞKAN
bizim kendi proje alanımız biliyorsunuz.

Üye Cansel TUNCER 
ölçekte yapılan bir plan notu değişikliği bu. 

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

uygundur.
Üye Mehmet BALIK 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

planlarda biliyorsunuz.
BAŞKAN

:Teşekkür ediyorum. MHP ve İYİ Parti. Burası 

;Biliyoruz, biliyoruz Başkanım ama 1/1000

:Evet.
:0  anlamda belediyemizle işlem yapılması

:Uygundur Başkanım.
:Daha önceki planları da hep biz yaptık.
:Biliyoruz Başkanım.
:Tamam.
:Ama hep bir hassasiyetimiz var 1/1000 ölçekli 

:Biliyorsanız mesele yok. Tamam. Oylarınıza arz
um 29.maddeyi. 29.madde kabul edilmiştir. 30.madde...
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(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 kabul, 7 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 30. MADDESİ 
KARAR N0:940

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisi’nin
04.10.2018 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Zümrüt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Kuzey Tank 
Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLAN REVİZYONU, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 
kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 110. Maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04.10.2018 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zümrüt 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/1000 
ölçekli uygulama imar plan revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 04.10.2018 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Zümrüt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 
1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 09.07.2018 tarih ve 583 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı revizyonuna göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER rUygundur 30.madde...
Üye Mehmet BALIK rUygundur Başkanım.
Üye Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZrUygundur.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Arkadaşlar lütfen

herkes oylasın çünkü salt çoğunluğun altına düştüğümüz takdirde yeniden ara bir hazirun 
yapmam lazım. O yüzden eğer salt çoğunluğu giden arkadaşlar oldu düştüyse kalan maddeleri 
karara bağlayamayacağız. Dışarıdaki arkadaşlarımız filan varsa da lütfen, çünkü şu anda 
49’da gözüküyoruz.

Üye Cansel TUNCER :30’u mu oyluyorduk Başkanım?
BAŞKAN :30.maddeyi oyluyoruz evet.
Üye Cansel TUNCER :Toplantıda kaç kişi var şu anda burada.
BAŞKAN :50 gözüküyor şu anda.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yok yok, katılanların yarısı...
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Üye Cansel TUNCER 
Başkanım.

Üye Mustafa Reşat OKTAY 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN

:Katılanların oyçokluğuyla karar alıyoruz ya

:Başkanım kaç kişiyle açtık?
: 103, 103 kişi yok sanıyorum burada.
:Hayır hayır.

YazıIşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:66 kişi katıldı Sayın Başkanım.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN

:66’yla açtık.
:34 kişiyle karar alabilirsiniz.
:33’le karar alırız. 66’yla açtık ama 66 yok. 
:Ha, onu bilemiyorum.
:Anlatabildim mi? Geldi arkadaşlar. 
:Hazirunun yarısı...
:Ama ben Meclisteki çoğunluğa göre ara 

yoklamayla salt çoğunluk var mı yok muyu temin etmem lazım. Onun için... Neyse 
arkadaşlar geldi. 30.maddeyi kabul ediyoruz. 30.maddeden sonra şey alacağım arkadaşlar, bir 
ara hazirun alacağım. 53’ü bulamazsak toplantıyı kapatmak zorundayım. Çünkü gidenler 
oldu. Evet, 30.madde kabul edilmiştir.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar yeniden bir ara yoklama
almak zorundayım. Lütfen onu nasıl düzenleyecekseniz, mecliste salt çoğunluğumuzun olup 
olmadığıyla ilgili bir yoklama yapmam lazım.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Yok, sayalım.
Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım buradan görebiliyoruz. 

Yansıtamıyoruz şu an.
BAŞKAN :Nereden görebiliyorsunuz?
Yazıîşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Biz görebiliyoruz buradan sayıyı.
BAŞKAN :Siz nereden görüyorsunuz? Ben göremiyorum.
Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Bir dakika bekletelim Başkanım.

Düzelteceğiz.
BAŞKAN :Peki, hadi bakalım. Evet, bir, bir salt çoğunluk

yoklaması yapmamız lazım arkadaşlar çünkü mecliste salt çoğunluk olmadığı takdirde bundan 
sonraki maddelerin alacağımız kararlarla ilgili tartışmalı olması yarın bir itiraza söz konusu 
olabilir. Dışarıda lütfen bakın, meclis üyelerimizden, meclis üyelerimizden...

Yazıîşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Hazırız Başkanım.
BAŞKAN :Evet, buyurunuz arkadaşlar. Meclisteki salt

çoğunluk yeterli sayıda var mı, yok mu onun için bir ara yoklama yapıyoruz. Evet, 55’i geçtik 
zaten...

Üye Cansel TUNCER :Kaç kişi var Başkanım.
BAŞKAN :Şu anda geçtik ama yeni gelen arkadaşlar da var

da, tam hazirunu alalım. Yani şu anda yeterli çoğunluğu sağladık 60 kişiyi bulduk zaten...
Üye Cansel TUNCER :Tamam...
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BAŞKAN :Evet, Selçuk Bey de, evet, böylelikle karar yeter
sayımızı da belirleyip bundan sonraki oylamalar için o karar yeter sayısı üzerinden devam 
edeceğiz. 63 kişi şu anda meclisimiz yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantımıza devam 
ediyoruz. Bundan sonraki karar yeter sayımız 63’ün yarısı, ne oluyor arkadaşlar?

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :32. 32. Evet, 32 karar kabulü için yeterli sayıdır.

Devam ediyoruz. 31.madde...

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri;
Bahadır YANTAÇ, Esat GÖYÜK, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Mustafa EROĞLU, Mehmet 
UYAR, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, 
Haşan Ali IRBAN, Yusuf GÖVEN, Can KASAPOĞLU, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin 
BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman 
YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, 
Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat 
DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, 
Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan AVCI, Ercan MERTHATUN, 
Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ CHP Meclis 
Üyeleri; Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel 
TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Erdal 
Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, MHP Meclis Üyeleri; 
Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, İyi Parti Meclis 
Üyeleri; Ertürk YAZAR, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, İrfan 
YILMAZ Bağımsız Meclis Üyesi; Mehmet KILINÇ’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından 
Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 43, CHP 11, MHP 4, İyi Parti 4, Bağımsız 1 meclis 
üyesi olmak üzere toplam 63 üye ile açıldı.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygun Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :31 ve 32.madde aynı konunun 5000’lik ve

1000’likleri, birlikte oylanmasını uygun görüyoruz.
BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Ancak her ikisinde de Komisyon Raporuna

katılmıyoruz.
BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ ıKomisyon Raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Evet, 31 ve 32.maddelerin birlikte oylanmasını...
Üye Cansel TUNCER :Önce onu oylayalım Başkanım.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet dememiz gerekiyor arkadaşlar, birlikte

oylama maddesi. Evet, birlikte oylanması kabul edilmiştir.

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)
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BAŞKAN :31 ve 32.maddelerin Komisyon Raporları
doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 31. MADDESİ
KARAR NO:941

ÖZÜ: Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, 
Cevizli Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK 
Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM 
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 
ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu ile toplam 
50 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 101. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Akseki Belediyesi 
sınırları içerisinde, Cevizli Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK Ticaret+Konut 
Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan 
değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Cevizli Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının 
TİCK Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
nazım imar plan değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOĞLU imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 32. MADDESİ
KARAR NO:942

ÖZÜ: Akseki Belediye Meclisinin 01.10.2018 
gün ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cevizli 
Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK
Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 
kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 
kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 102. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Akseki Belediye 
Meclisinin 01.10.2018 gün ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cevizli Mahallesi 113 
Adadaki ticaret alanının TİCK Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Akseki Belediye Meclisinin 01.10.2018 gün ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Cevizli Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi 
ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOGLU imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :31 ve 32.maddeler Komisyon Raporları
doğrultusunda kabul edilmiştir. 33.madde...

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu ile 
toplam 50 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 33. MADDESİ
KARAR NO:943

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı 
ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar 
doğrultusundaki 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 
ekteki listede yer alan; 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 17, 18 nolu 
itirazların onama sınırı dışında olduğundan reddine, 5, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15 nolu itirazın uygulama aşamasında 
değerlendirilmesi gerektiğinden reddine, Aksu Belediyesi 
tarafından iletilen 19 nolu itirazın maddi hata kapsamında 
değerlendirilmesine, uygun bulunan itiraz doğrultusunda 
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 
kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar 
verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 6 çekimser oyu, MHP 
4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 57. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 2. 
Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar 
hakkmdaki;

T.C.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahallelerini kapsayan 
itirazlar doğrultusundaki 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, ekteki listede yer alan;

-1, 2, 3, 4, 6, 10,1 6, 17 ,18 nolu itiraz onama sınırı dışında olduğundan reddine,
-5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 nolu itirazın uygulama aşamasında değerlendirilmesi 

gerektiğinden reddine,
-Aksu Belediyesi tarafından iletilen 19 nolu itirazın maddi hata kapsamında 

değerlendirilmesine, uygun bulunan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet 
HACIARİFOĞLU imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygun Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Çekimseriz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR .-Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :33.maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul

edenler. Kabul edilmiştir. 34.madde...

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 6 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 34. MADDESİ
KARAR NO:944

ÖZÜ: Demre Belediyesi sınırları içerisinde, 
Beymelek Mahallesini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 37 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi
Parti 4 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 54 oy
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarihli toplantısında gündemin 
115.maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Demre 
Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek Mahallesini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

ilişkin
uygun
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Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek Mahallesini kapsayan alana 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komi 
olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ imzasız, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOGLU ‘Arıtma alanının doğusundaki Eğitim 
Tesis alanı 1/25000 ölçekli nazım imar planına aykırı olup, diğer kısımlar için önerilen plan 
teklifi uygundur.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR ıKomisyon Raporu uygun Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :34.maddede arıtma alanının doğusundaki eğitim

tesis alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğu için diğer kısımlar için önerilen 
plan teklifi uygun ancak bu aykırılık sebebiyle Komisyon Raporuna katılmıyoruz.

Üye Selçuk SENİRLİ ıKomisyon Raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR ıKomisyon Raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN :34.maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :34.madde kabul edilmiştir. 35.madde...

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 ret oyu, Bağımsız 
1 ret oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 35. MADDESİ 
KARAR NO:945

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında 
yer alan “Çocuk Bahçesi Alanı’” nin bir kısmının 
“Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, 
MHP 1 çekimser oyu, İyi Parti 1 kabul, 2 çekimser oyu, 
Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 94. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında yer 
alan “Çocuk Bahçesi Alanı’” nm bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 
ada arasında yer alan “Çocuk Bahçesi Alanı’” nin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı 
(ASAT)”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOGLU ‘Park alanı 3194/18 madde 
uygulaması sonucu DOP’tan karşılandığından, alanın BHA olarak düzenlenmesi uygun 
değildir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR .'Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Üye Cansel TUNCER :Başkanım...
BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :35.maddeyle ilgili grup görüşümüzü bildireyim

mi yoksa devam edelim mi sohbete?
BAŞKAN :Başkanın tepkisine gülerek olmasından dolayı

ben de gülümseyerek cevap verdim de onun için. Buyurun 35.madde Cansel Hanım.
Üye Cansel TUNCER :35.maddede park alanı 3194 sayılı yasa

18.madde uyarınca DOP’dan karşılandığından Belediye Hizmet Alanı olarak öngörülmesi, 
düzenlenmesi uygun değil. Bu sebeple...

BAŞKAN :Şu anda böyle kullanılıyor.
Üye Cansel TUNCER :Ama yasa, mevzuat böyle gerektirdiği için

Komisyon Raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN :Evet, evet.
Üye Selçuk SENİRLİ rÇekimseriz Başkanım.
Üye Ertürk YAZAR :Çekimseriz.
BAŞKAN :35.maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ :Aynı Başkanım 35 -  36’yı birlikte oylayalım.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Artık oylamaya geçtik.

Üye Cansel TUNCER :2 oylama yapılıyor zaten.
BAŞKAN :Nasıl olsa iki oylama yapılıyor dediği gibi

Cansel Hanımın. 32 yeter sayımız arkadaşlar kararla ilgili. Evet, 32’yi bulduk. 35.madde 
kabul edilmiştir Komisyon Raporu doğrultusunda 36.madde...

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 1 çekimser oyu, İyi Parti 1 kabul, 2 
çekimser oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 36. MADDESİ 
KARAR NO:946

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında 
yer alan “Teknik Altyapı Alanı” nın “Belediye Hizmet 
Alanı (ASAT)”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, İyi 
Parti 1 çekimser oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 
44 oy kullanılmıştır.) ^
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 95. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında yer 
alan “Teknik Altyapı Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)’*na dönüştürülmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 
ada arasında yer alan “Teknik Altyapı Alanı” nm “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOĞLU ‘BHA olarak değiştirilmek istenen 
alan DOP kapsamında elde edildiğinden teklif uygun değildir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR ıKomisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Yine 36.madde aynı gerekçeyle uygun değil.
BAŞKAN lOylarınıza arz ediyorum. Oylarınıza arz

ediyorum aynı konu. Evet. 36.madde kabul edilmiştir. 37.madde...

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, İyi Parti 1 çekimser oyu, Bağımsız 1 çekimser 
oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 37. MADDESİ
KARAR NO:947

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde,
Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, 
Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, 
Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suicecek, Toros, Uluç, Uncalı, 
Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde 
yapılan İTİRAZLARIN REDDİNE, maddi hataların 
düzeltilmesi doğrultusunda sehven plan paftalarına 
işlenmeyen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
09.07.2018 tarih ve 583 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı revizyonunun plan paftalarına 
işlenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 
33 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 
ret oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.)

V
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 63. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, 
Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suicecek, 
Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı revizyonundaki maddi hataların düzeltilmesi ve askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, 
Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, 
Siteler, Suicecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar 
Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların uygun olmadığı, maddi hataların düzeltilmesi 
doğrultusunda sehven plan paftalarına işlenmeyen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
09.07.2018 tarih ve 583 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
revizyonunun plan paftalarına işlenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet 
HACIARİFOĞLU imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR ıKomisyon Raporu uygundur.
Üye Cansel TUNCER .-Komisyon Raporuna katılmıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ ıKomisyon Raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR ıKomisyon Raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN :37.maddeyi oylarınıza arz ediyoruz. 37.madde

kabul edilmiştir. 38.madde...

(Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu ile 
toplam 48 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 38. MADDESİ 
KARAR NO:948

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde, 
Meydan Kavağı Mahallesi 28020 ada 7 parselin Belediye 
Hizmet Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi doğrultusunda, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, İyi Parti 2 ret oyu, 
Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli toplantısında gündemin 84. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye sınırları içerisinde, Meydan Kavağı Mahallesi 28020 ada 7 parselin Belediye Hizmet 
Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde, Meydan Kavağı Mahallesi 28020 ada 7 
parselin Belediye Hizmet Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi doğrultusunda uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve Meclis Üyesi Selçuk 
SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet 
HACIARİFOĞLU ‘Şerhim ektedir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

ŞERH: Muratpaşa İlçesi Meydan Kavağı Mahallesi 28020 Ada, 7 parsel sayılı
taşınmazda ASAT Genel Müdürlüğü tarafından onanmak üzere Muratpaşa İlçe Belediye 
Meclis kararı alınmaksızın, doğrudan büyükşehir belediye meclisine teklif edilen 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5216 sayılı büyükşehir kanununa aykırı olup kanunun 
l/c maddesi (Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 
proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon 
plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 
775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.) sadece 
büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve 
onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını onama yetkisini büyükşehir belediyelerine 
vermektedir. Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, 
bakım ve onarım işleri dışında kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini 
yapma yetkisi ilçe belediyelerine aittir.

Eşdeğer büyüklük ve konumda alan ayrılmaksızın belediye hizmet alanının 
kaldırılarak ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik yapılmak istenilen plan değişikliği, 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğu gibi, ilçe belediyesinde bulunan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapma yetkisini yasaya aykırı olarak ilçe 
belediyesinin elinden almakta, başka bir deyişle büyükşehir belediyesi görevi gereği olmayan, 
yetki alanına girmeyen bir konuda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
yapmaktadır.

Bu kapsamda gerek usul, gerekse esas açısından talep edilen plan değişikliği uygun 
değildir. 10.10.2018

Üye Bahattin BAYRAKTAR ;Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Evet, son maddemizde şerhimizi okumak

istiyorum kayıtlara geçmesi açısından Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Görüştüğümüz konu biliyorsunuz.
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BAŞKAN :Ben bu konuyla ilgili Ümit Bey’le de bu hafta içi
bir görüşme yaptım onu da antiparantez bildireyim size.

Üye Cansel TUNCER :Evet, yasal süreci beklediğini biliyoruz Muratpaşa
Belediyesinin.

BAŞKAN :Evet, evet, siz şerhinizi okuyun. Buyurun.
Üye Cansel TUNCER :Şerhimizi okuyalım lütfen. Muratpaşa İlçesi

Meydankavağı Mahallesi 28020 ada 7 parsel sayılı taşınmazda ASAT Genel Müdürlüğü 
tarafından onanmak üzere Muratpaşa İlçe Belediye Meclis kararı alınmaksızın doğrudan 
Büyükşehir Belediye Meclisine teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 5216 
sayılı Büyükşehir Kanununa aykırı olup kanunun 7/c maddesi kanunlarla büyükşehir belediyesine 
verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleri ile ilgili her 
ölçekteki imar planlarını parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve 
ruhsatlandırmak 27/9/1966 tarih 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri 
kullanmak sadece büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, 
yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını onama yetkisini büyükşehir 
belediyesine vermektedir. Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 
proje, yapım, bakım ve onarım işleri dışında kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan 
değişikliklerini yapma yetkisi ilçe belediyelerine aittir. Eşdeğer büyüklük ve konumda alan 
ayrılmaksızın belediye hizmet alanının kaldırılarak ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik 
yapılmak istenilen plan değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğu gibi ilçe 
belediyesinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapma yetkisini yasaya 
aykırı olarak ilçe belediyesinin elinden almakta başka bir deyişle büyükşehir belediyesi görevi 
gereği olmayan, yetki alanına girmeyen bir konuda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 
yapmaktadır. Bu kapsamda gerek usul ve gerekse esas açısından talep edilen plan değişikliği 
uygun değildir. Komisyon Raporuna katılmıyoruz.

BAŞKAN :Hemen itirazlarınızla ilgili ben kayıtlara geçmesi
açısından...

Üye Cansel TUNCER .-Teşekkür ederiz.
BAŞKAN :Eksiğim kalırsa da İbrahim Bey beni tamamlar.

Cevabı vereyim. Kayıtlara geçsin. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Yasası kapsamında büyükşehire ait 
olanların, alanların veya büyükşehrin yürüttüğü projelerin her türlü plan yetkisi 1000’lik dahil, 
hatta 18 Uygulaması dahil, hatta ruhsat yetkisi dahil tamamen büyükşehir belediyesindedir. Alan 
mülkiyeti Büyükşehir’in olduğu için Büyükşehir burada hem 1000’lik plan yapabilir, hem 18 
Uygulaması yapabilir, ilçe belediyesinin yetkisindeki, hem de ruhsat verme işlemini yürütebilir. 
Dolayısıyla konu tamamen Büyükşehir Yasasından kaynaklanan Büyükşehir’e verilen yetkiler 
kapsamında getirilmiştir.

Üye Cansel TUNCER :Burada bir yorum farkı da var herhalde Başkanım.
BAŞKAN :Siz itirazlarınızı yargıda yaparsanız. Biz de...
Üye Cansel TUNCER :Konu yargıya gidecek. Orada tekrar görüşürüz. Evet.
BAŞKAN :Kayıtlara geçsin. Bizim de yargıda, yarın

yapacağınız itirazda bu bizim söylediklerimiz de kayıtlara geçmesi için söylüyoruz. Burada çünkü 
biz mahkeme merci değiliz dolayısıyla biz büyükşehir olarak kendi alanlarımızda her türlü plan 
yetkisine sahibiz, ruhsat yetkisine sahibiz, bu kapsamda ilçe belediyesinin yetkilerini kullanmaya 
haiz bir yetki ile kendi alanımız olduğu için 1000’lik planımızı, hatta 18 Uygulaması ve 
ruhsatlandırma işlemlerini de yürütebiliriz. Kanundan kaynaklanan böyle bir imkanımız var 
dolayısıyla bu kapsamda meclisimize getirilmiştir.
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Eşdeğer alan da elbette ki burada kullanılan su kaynaklarının yerine yenileri sağlandığı 
için şu anda Büyükşehir Yasası kapsamında bunlara eşdeğer alanlar ayrılmış ve kullanılmaktadır 
dolayısıyla eşdeğer alan ayrılmasıyla da ilgili buradaki bu kaynaklar artık tamamen kullanılmadığı 
için gereken ihtiyaç karşılanmıştır. Bundan dolayı da eşdeğer alanın da ayrılması hususundaki 
itirazlarınız bize göre haklı ve hukuki değildir. Kayıtlara geçmesi için ben de bunları cevapladım. 
Buyurun Selçuk Bey.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım ben bir, biz 5000’liği görüşürken
görüşümüzü verdim. Biz oy kullanmıyoruz buna.

BAŞKAN :Peki.
Üye Ertürk YAZAR ıKomisyon Raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN :Evet, Recep Bey, kısa olursa, son madde.
Üye Recep TOKGOZ :Başkanım teşekkür ediyorum, kısa olsun, kısa, çok

öz söyleyeceğim. Benim itirazım teknik yönden değil, başka yönlerden değil. Benim itirazım
siyasi yönden. Siz her zaman şunu söylediniz bana. Geçen gün mecliste de söylediniz. Ben
Sobacılar Çarşısı dediğimiz orayı söylediğim zaman, ucube bir yer yapılmış diye bu proje kimin 
dediniz. Bu proje öğren de gelin dediniz kim tarafından gerçekleştirildi. Sayın Başkanım burası da 
bizim tarafımızdan projelendirilmiş, Pazar yeri olarak projelendirilmiş bir yer. İhalesine çıkmışız. 
İhalesi bitirilmiş ve maalesef bunun gibi geçmişi vardı. ASAT’taydı. ASAT’tan Büyükşehir’e 
para ödeyerek almıştık ve siz bütün o işlemleri tersine çevirdiniz. Esnafın elindeki o yeri aldınız. 
Bir kısmını zamanında ANTEPE’ye verdiniz. Onlar da geri vermişler. Şimdi ASAT’a vererek 
buradan bir şey yapmak istiyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani diyorlardı ya esnaf 
dostu TÜREL diye maalesef burada o bizim bildiğimiz esnaf dostu TÜREL sınıfta kaldı.

BAŞKAN :Biz o esnafın hepsini yerleştiriyoruz şimdi. Eski
yerine götürüyoruz.

Üye Recep TOKGOZ :Hayır hayır, ben şimdi, orası gerçekten oraya
ihtiyacı olan bir Pazar yeriydi.

BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Recep TOKGÖZ :ve o şekilde kalması gerekiyordu. Maalesef o

hizmetin devamlılığını göremedik. Benim itirazım bu yönden. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN :Anladım. Teşekkür ederim. Bizim tabi, sizin

esnafı orada Pazar yapma sözünüz vardı. Olabilir. Saygıyla karşılarız. Bizim de esnafımıza 
eskiden olduğu Doğu Garajı’ndaki çarşı merkezine götürme noktasında bir sözümüz vardı. Şimdi 
de onun adımlarını nihayetlendirmek üzereyiz dolayısıyla biz esnafımıza verdiğimiz her sözün 
arkasındayız. Ne diyorsak o diyoruz esnafımız için. 38.maddeyi oylarınıza arz ediyoruz. 38.madde 
kabul edilmiştir.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 
50 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN ıDeğerli arkadaşlar böylelikle gündemimizdeki
Komisyon Raporları ile ilgili maddeleri tamamladık.

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım...
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GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR NO:949

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 
tarihli Meclis toplantısında;

Gündemin 39. maddesinin Plan ve Bütçe 
Komisyonu'na gönderilmesi oylamaya katılanların 
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 36 kabul oyu, CHP: 5 
kabul oyu, MHP: 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız: 
1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.)

Gündemin 39. Maddesinde yer alan; "İlgi: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının
29.09.2018 tarihli ve 91276580-115.05.03/78517 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile İlimiz Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 5246 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22 ve 23 parsel, 5247 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 ve 19 parsel ile 5248 ada
19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazlarda hisseleri bulunan vatandaşların söz konusu 
taşınmazlardaki listede belirtilen hisse miktarlarını belediyemize yol, yeşil alan ve cami alanı 
olarak bağışlama talebinde bulunduğu bildirilmiştir.

Bu nedenle; ekli listede kimlik bilgileri belirtilen vatandaşların listedeki ada ve parsel 
bilgileri belirtilen taşınmazlardaki bağış miktarlarının yol, yeşil alan ve cami yapılmak şartıyla 
Belediyemiz adına bağışlanması hususunun kabul edilmek üzere; konunun Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre, Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim."
deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.10.2018 tarih ve E.82512 sayılı teklif yazısı.

BAŞKAN :39.maddenin ilgili komisyona havalesini oylarınıza
arz ediyorum.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :39.madde, 11 ’den gündeme giren komisyona

gönderiyoruz. 39.madde komisyona havale edilmiştir.

(AK Parti: 36 kabul oyu, CHP: 5 kabul oyu, MHP: 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, 
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Böylelikle değerli arkadaşlar gündemimizdeki
bütün maddelerimizi tamamlamış oluyoruz. Aldığımız bütün kararların memleketimize, 
milletimize, Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını hemşerilerimize temenni ederek toplantıyı...

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:5 Kasım, 5 Kasım Pazartesi...
BAŞKAN :5 Kasım, 5 Kasım...
Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:5 Kasım Pazartesi saat 14.00...
BAŞKAN :Pazartesi saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere

Mn'fiammet URAL
Büyükşehir Belediye Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi

kapatıyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorurn
TÜREL alil OZTURK


