
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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TOPLANTI :2
BİRLEŞİM :2
CELSE :1
SAAT : 14.30

Başkan :Menderes TÜREL
Divan Kâtibi :Halil ÖZTÜRK
Divan Kâtibi :Muhammet URAL

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim 
Antalya Büyükşehir meclisinin 09.02.2018 tarihli devam meclis toplantısına katılımı tespit 
edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ
(YOKLAMA VE AÇILIŞ)

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri;
Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL, 
Mehmet ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin 
HATİPOĞLU, Mustafa Erkan ERSOY, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi 
YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim 
KÖSEOGLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Muhammet URAL, Ahmet 
BÜYÜKAKÇA, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Ercan 
MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman 
ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri; Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, 
Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Ali COŞKUN, Cansel TUNCER, Edip Kemal 
BAHADIR, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, Erdal Ramazan ALTACA, 
Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOGLU, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Ahmet CAN, 
MHP Meclis Üyeleri; Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk 
SENİRLİ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Bağımsız Meclis Üyeleri; Erol 
ÖZKARABEKİR, Ertürk YAZAR’m toplantıya katildi m  anlaşıldığından Büyükşehir 
Belediye Meclisi Ak Parti 35, CHP 15, MHP 6 Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 
58 üye ile açıldı.

BAŞKAN :Evet değerli arkadaşlar, kıymetli Belediye
Başkanlarım, Belediye Başkanlarımız, değerli Meclis Üyelerimiz, Şubat Ayı Olağan Meclis 
Toplantımızın ikinci oturumu için yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantımızı açıyorum. 
Toplantımızda alacağımız kararlarımızın Antalya’mıza, ülkemize, milletimize, 
hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gündemimiz 
bildiğiniz gibi devam gündemi 44 maddeden oluşuyor. 11 .maddeye göre gündem 
maddelerimiz var.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım var. Dört ta\ıe. Mazeretli 
olan meclis üyelerimiz var.
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BAŞKAN :Mazeretli meclis üyelerimizin mazeretlerinin
kabulü hususunu oylarınıza arz etmeden isimlerini rica edelim.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Sayın mazeretli meclis üyelerimiz: İsmet 
TOK, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Haşan GÖKÇE, Fırat DEMİRCİ, Süleyman 
TOPÇU, Turgay GENÇ, Orhan AVCI, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ali Rıza ZORLU, Ümit 
UYSAL, Kemal SARIYILDIRIM, Haşan Nusret BAYSAL, Muhittin BÖCEK, Kaan Osman 
SARIOĞLU, Hüseyin TORUN, Sadullah BAYAR. Arz ederim.

BAŞKAN :Arkadaşlarımızın mazeretlerinin kabulünü
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir.

AK Parti Meclis Üyeleri; Süleyman TOPÇU, Kaan Osman SARIOĞLU, Fırat 
DEMİRCİ, Kemal SARIYILDIRIM, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Sadullah BAYAR, 
Hüseyin TORUN, CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, 
İsmet TOK, MHP Meclis Üyesi; Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Bağımsız Meclis Üyeleri; 
Haşan GÖKÇE, Haşan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ'ın mazeretli 
sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar 
verildi.

(Ak Parti 35, kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul, 1 çekimser oyu, Bağımsız 2 
kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN : 11 .maddeye göre önergeler. Buyurun.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTARıEvet. BAŞKANLIK MAKAMINA; 

“Toplu ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek elden 
koordineli bir şekilde yönetimini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla, 
ulaşım hizmetlerinde gelirden bağımsız konfor ve kaliteye bağlı olarak kilometre esaslı bir 
çalışma sistemine geçilmesi, bu kapsamda uygulanacak yöntem, hukuki ve teknik altyapısına 
ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması ile ilgili alman 12.01.2018 tarih ve 111 sayılı Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği; Belediyemiz ile Antalya Otobüsçüler Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası arasında düzenlenecek protokolün değerlendirilmesi ve Antalya Büyükşehir 
Belediyesi adına bu protokolün imzalanması için Genel Sekreter Birol EKİCİ’ ye yetki 
verilmesi konusunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11 
inci Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve 
tensiplerinize arz ederim. ” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın
09.02.2018 tarih ve E.390 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “İlgi: a ) l9/10/2017 tarih ve E.717/49128 sayılı 
yazımız.

b) 10/1 1/2017 tarih ve E.808/53942 sayılı yazımız.
c) 19/12/2017 tarih ve E.928/60869 sayılı yazımız.
Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 778 sayılı kararı ile Konyaaltı 

Sahil Projesi ve yatırım projelerinin finansmanı için 300.000.000 TL kredinin kullanımı için 
karar alınmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 16/10/2017 tarih ve 
E.21167 sayılı yazı eki oluru ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 68.maddeainin birinci
fıkrasının (e) bendi uyarınca borçlanmaya izin alınarak, ilgide kayıtlı kredi talep yazılarımız
İller Bankası A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
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İlgi (a) yazımıza ait kredi talebimiz İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca 28.12.2017 
tarih 39/1018 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi (b) yazımızda KDV dahil 61.160.629,56 
TL ve ilgi (c) yazımızda KDV dahil 40.098.309,97 TL projelere ait dosyalar inceleme 
aşamasında olduğundan Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca 2017 mali yılı 
içerisinde değerlendirilememiştir. Kredi işlemlerimize konu olan yetki evraklarında İller 
Bankası mevzuatı uyarınca bu projeler için meclis kararının cari yılda alınmış olması şartı 
nedeniyle yenilenmesine gerek duyulmuştur.

Bu çerçevede 15.09.2017 tarih ve 778 sayılı Meclis Kararının İlbank A.Ş. den 
kullanılacak krediler açısından yenilenmesi ile İller Bankası A.Ş. den; Konyaaltı Sahili 
Akdeniz Bulvarı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi işi için 61.160.629,56 TL, Konyaaltı 
Sahili Müze ve Olbia Alanları Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi işi için 40.098.309,97 
TL olmak üzere toplam 101.258.939,53 TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak 
anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller 
Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyemiz gelirlerinden ve İller 
Bankası A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan 
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne 
kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin 
karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, 
gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep 
tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce 
Büyükşehir Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı 
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyemiz 
mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Büyükşehir 
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik 
etmeye, Büyükşehir Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin 
vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü 
değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde yer alan koşulların yerine 
getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreterinin yetkilendirilmesi hususunun görüşülmek üzere evrakın Belediye Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi 
hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. ” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın
07.02.2018 tarih ve E.97 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Alanya İlçesi, Mahmutseydi Mahallesi, Alanya 
Şefliği, Alanya Serisi 225, 227, 228 ve Kargı Serisi 334 nolu orman bölmeleri içerisinde yer 
alan 380.964 m2 büyüklüğündeki “Katı Atık Tesisleri Alanı”nda düzenleme yapılmasına ve 
Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği 
Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim. ” deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2018 tarih ve E.490 sayılı teklif yazısı.
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BAŞKANLIK MAKAMINA; “Alanya İlçesi, Mahmutseydi Mahallesi, Alanya 
Şefliği, Alanya Serisi 225, 227, 228 ve Kargı Serisi 334 nolu orman bölmeleri içerisinde yer 
alan 380.964 m2 büyüklüğündeki “Katı Atık Tesisleri Alanı”nda düzenleme yapılmasına ve 
Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği 
Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim. ” deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2018 tarih ve E.489 sayılı teklif yazısı.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:11 .maddeler tamamlandı. Arz ederim 
Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Bunların içerisinden bugün
devamında ara verip devam etmeye dair karar alacağımız galiba bir İller Bankası kredisinin 
güncellenmesi yİ e ilgili bir madde var. O aciliyet kesp ediyor. Birol Bey size soruyorum. Bu 
İller Bankası kredisinin güncellenmesi. Yeni bir kredi değil. 2018'de onayını almıştık. Aynı 
kredinin iki bin, şey 2017’de onayını almıştık, yeniden güncellenmesi mecburiyeti varmış 
İller Bankası mevzuatına göre. Daha önce onayını aldığımız borçlanmanın yeniden bir 
güncellenmesi için yeniden bir karar alınması hususunda. Zannediyorum onu bugün ara 
verdikten sonra geçirmemiz gerekiyor. Onun aciliyeti var. Alanya’daki çöp çevirim tesisimize 
elektrik lisansı alınmasının aciliyeti var mı? Yoksa bugün, onun da aciliyeti var. EPDK’ya 
Alanya’da da biliyorsunuz çöpten elektrik üreten bir tesis kuruluyor. EPDK’dan enerji lisansı 
alınması gerekliliği için onun da bugün acilen kararının ara verdikten sonra alınması 
gerekiyor. Ancak diğer konu, otobüsçülerle ilgili protokol konusunun bugün aciliyeti yok. 
Çünkü ben de Ankara’dan ayağımın tozuyla meclise geldim. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Pazar günü de burada yeni bir toplantı 
yapacağız. Onu komisyonda bekleterek nihai bir noktaya inşallah bakanlık görüşmeleri 
sonucunda taşımak istiyoruz. Onun için bugün onun acilen bir karar alınmasına mahal bir 
durum yoktur. Onu komisyona sevk edeceğiz sadece.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım ben 11.madde uyarınca gündeme
eklemiş olduğumuz bu...

BAŞKAN :Dört madde. Üçünü konuştum.
Üye Cansel TUNCER :Dört maddeyle ilgili bir konu arz etmek

istiyorum.
BAŞKAN :Tabi.
Üye Cansel TUNCER :Şu anda mı?
BAŞKAN :Evet, buyurun.
Üye Cansel TUNCER :Öncelikle Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi

arkadaşlarım ve hazirunu Cumhuriyet Halk Partisi Grubum ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. İlk söz olduğu için bu saygıyla başlayalım. Sayın Başkanım, şimdi bu bir 
devam meclisi. Devam meclisi için buradayız. Ben bir konuyu merak ediyorum. Bunu zaten 
defalarca dile getiriyoruz aslında vesile, yer olduğu sürece. Şöyle ki; gündemi dün 
belirlediniz. Gündem bize zaten dün öğleyin bildirildi ve dosyalar dağıtıldı. Şimdi zaten 
devam meclisinde, biraz sonra da tartışırken, görüşürken gündem maddelerini göreceğiz hep 
akçeli konular, borçlanma konuları hep devam meclislerinde huzurumuza geliyor, 
meclisimize geliyor ve biz bunları aslında bunların olacağı ilk meclise girebilecek konular, 
yani çok acil çıkmış, acil gelmiş konular olmadığını düşünüyorum.
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Özellikle şimdi güncellenmesi konusu dünden sonra ortaya çıkan acil bir durumdan mı 
ortaya çıktı da bugün bize 11 .maddeden geliyor?

BAŞKAN :Evet. Arkadaşlar, açık konuşayım.
Üye Cansel TUNCER :Konyaaltı sahiliyle ilgili borçlanma var.
BAŞKAN :Daha önce almış olduğumuz bir yetkinin yeniden

mecliste alınması gereği hiç aklımıza gelmedi. Ancak İller Bankası mevzuatı gereği tamamen 
daha önceden tartıştığımız, konuştuğumuz, onayladığımız bir borcun sene geçtiği için yeniden 
bir aynı...

Üye Cansel TUNCER :Ana meclis toplantısında gelebilir. Üç gün evvel
gündemle...

BAŞKAN :Elbette, ben de tabi... Zamanında haberimiz olsa
ana meclise getiririm. Zaten önemsiz bir konu yani bu söylediğiniz. Yeni bir borçlanma değil. 
Aldığımız bir kararın yeniden...

Üye Cansel TUNCER :Onu anlıyorum. Yeni borçlanma Konyaaltı
sahiliyle ilgili var.

BAŞKAN :Hayır, o değil işte.
Üye Cansel TUNCER :0  da mı güncelleme?
BAŞKAN :Tabi o da güncellenme. İller Bankası kredisi ile

ilgili...
Üye Cansel TUNCER :Ayrı gündem maddesi geldi.
BAŞKAN :Hayır hayır. Yeni bir borçlanma yok.
Üye Cansel TUNCER :Hani bakın söylemek istediğim şu...
BAŞKAN :Tamamen mevzuat gereği, mevzuat gereği

alınması gereken karar olduğunu bize İller, başka ticari bankayla ilgili böyle bir mecburiyet 
yok. Ama İller Bankası diyor ki, evet siz geçen sene bununla ilgili, Konyaaltı sahil projesi için 
bizden borçlanma yetkisi için meclisinizden yetki almıştınız. Ama sene bitti, İller Bankası 
mevzuatına göre bunu güncellemeniz lazım. Bunu da bize, bunu da bize yeni söylüyorlar.

Üye Cansel TUNCER :Yani benim konu böyle son anda gelmemesini
rica ediyorum. Özellikle ana gündemlerdeki...

BAŞKAN :Eyvallah. Ben de istemem.
Üye Cansel TUNCER :Meclislerde biz daha grup kararı bile bakın alma

şansımız yok. Siz diyorsunuz ki ara vereceğiz on dakika ve hemen bugün komisyon 
raporunun alınması lazım. Aciliyeti var olayın diyorsunuz. Tabi ki aciliyet durumlarda, 
durumlarında olabilir ama bu aslında pazartesi günkü meclis toplantımızda gündeme 
alınabilecek bir konuydu. Sadece bu konuda ben hassasiyetinizi rica ediyorum.

BAŞKAN :Bu konudan haberdar olsaydık elbette alırdık biz
de. Niye yoksa almayalım yani? Yoksa sakladığımız gizlediğimiz bir şey yok. Dediğim gibi 
tamamen prosedür icabı alınacak bir karar. Evet, dört maddemiz var. Dördünü de 
11 .maddeden ekliyoruz gündemimize.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Anlaşıldı Başkanım.
BAŞKAN :Gündemimiz böylelikle toplamda...
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:48.
BAŞKAN :48 maddeden oluşmuş bulunuyor. Değerli

arkadaşlar, gündemimize geçmeden önce tüm Komisyon Raporlarının okuAnuş olarak 
kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Evet, kabul edilmiştir.
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(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
60 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Yoklama ve açılış tamamlandı. Gündemimizin
ikinci maddesi. Gündem dışı konuşmalar biliyorsunuz devam meclislerimizde olmuyor. Meclis
gündemiyle ilgili olarak grup sözcülerine söz veriyorum. Buyurunuz Bahattin Bey.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:173

ÖZÜ: 6360 sayılı Kanun uyarınca Antalya Valiliği 
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 12.03.2014 
tarihli ve 2014/1 sayılı kararıyla ANSA Özel Eğitim ve Özel 
Sağlık, Kültür, Turizm, İnşaat, Tarım, İçecek, Ticaret 
Limited Şirketinin %98 hissesi Antalya İl Özel İdaresinden 
Büyükşehir Belediyemize devredilmiş olup %2 hissesi olan 
Antalya Tanıtım Vakfının hissesinin Büyükşehir
Belediyesine hibe edilmesi ve söz konusu şirketin Nev’inin 
ve Unvanının Antalya İnsan Kaynakları Anonim Şirketi 
olarak değiştirilmesi ve şirketin 25.000 TL ana sermayesinin
975.000 TL arttırılması ve Kesin mizanının kabulü ayrıca 
şirketin ana sözleşmesindeki Amaç ve Konu Başlıklı 
3.maddenin değişiklik yapılması konusu Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi.(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 
kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında, gündemin 56. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 6360 sayılı Kanun uyarınca 
Antalya Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 12.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı 
kararıyla ANSA Özel Eğitim ve Özel Sağlık, Kültür, Turizm, İnşaat, Tarım, İçecek, Ticaret 
Limited Şirketinin %98 hissesi Antalya İl Özel İdaresinden Büyükşehir Belediyemize devredilmiş 
olup %2 hissesi olan Antalya Tanıtım Vakfının hissesinin Büyükşehir Belediyesine hibe edilmesi 
ve söz konusu şirketin Nev’inin ve Unvanının Antalya İnsan Kaynakları Anonim Şirketi olarak 
değiştirilmesi ve şirketin 25.000 TL ana sermayesinin 975.000 TL arttırılması ve Kesin mizanının 
kabulü ayrıca şirketin ana sözleşmesindeki Amaç ve Konu Başlıklı 3.maddenin değişiklik 
yapılması hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

6360 sayılı Kanun uyarınca Antalya Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 
12.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararıyla ANSA Özel Eğitim ve Özel Sağlık, Kültür, Turizm, 
İnşaat, Tarım, İçecek, Ticaret Limited Şirketinin %98 hissesi Antalya İl Özel İdaresinden 
Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir. 12.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararda sehven 
sermayesinde ve hisse oranında yapılan hatalar Antalya Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma 
Komisyonu tarafından 23.01.2018 tarih ve 2018/317 sayılı karar ile düzeltilmiştir.
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Antalya Ticaret Sicili Memurluğu’nun Antalya-21527-23411 sicil nolu Bayındır Mah. 
Gazi Bul. Muratpaşa/ANTALYA adresli 3940063680 vergi numaralı toplam 100 hisse 
adedine sahip 25.000,00 TL ana sermayesi olan 98 hisse adedi ( 24.500,00 TL ) Antalya İl 
Özel İdaresine ait olmak ve 2 hisse adedi ( 500,00 TL ) Antalya Tanıtım Vakfı’na ait olmak 
üzere amaç ve konusu turizm, tarım, inşaat, özel sağlık, özel eğitim ve içecek alanları şeklinde 
belirlenen ANSA Özel Eğitim ve Özel Sağlık Kültür Turizm İnşaat Tarım İçecek Ticaret 
Limited Şirketimin tescili 12.7.2011 tarihli ve 7856 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır.

ANSA Özel Eğitim ve Özel Sağlık Kültür Turizm İnşaat Tarım İçecek Ticaret Limited 
Şirketimin %2 hissesine sahip olan Antalya Tanıtım Vakfı 16.1.2018 tarihinde Vakıf 
Merkezinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2018/235 nolu şu kararı 
almıştır:“04.07.2011 tarihinden itibaren hissedarı bulunduğumuz 21527 ticaret sicil nolu 
ANSA Özel Eğitim ve Özel Sağlık, Kültür, Turizm, İnşaat, Tarım, İçecek, Ticaret Limited 
Şirketi’ndeki 2 adet 500,00 TL’lik hissemizin ivazsız ve şartsız olarak Antalya Büyükşehir 
Belediyesine hibe edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 19.01.2018 tarihli ve 39 sayılı Onay 
ile ANSA Özel Eğitim ve Özel Sağlık Kültür Turizm İnşaat Tarım İçecek Ticaret Limited 
Şirketimin %2 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık Makamınca 
onaylanmıştır.

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 
üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı 
hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların mahalli idare 
şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve mezkûr işçilerin bu 
kapsamda istihdamı için;

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı 
Kanunun 70. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi 
hükümleri gereğince ANSA Özel Eğitim ve Özel Sağlık Kültür Turizm İnşaat Tarım İçecek 
Ticaret Limited Şirketimin diğer ortağı Antalya Tanıtım Vakfı tarafından %2 hissesinin 
(500,00 TL) tamamının bedelsiz ve şartsız kabul edilmesi , %100 hissesi Antalya Büyükşehir 
Belediyesine ait olacak olan 25.000,00 TL tükenmiş ana sermayeli şirketin, ana sermayesinin
975.000 TL artırılarak 1.000.000 TL’ye (birmilyonTürkLirası) yükseltilmesi, sermayesi 
tükenmiş olduğundan Antalya Büyükşehir Belediyesince 1.000.000,00 TL ana sermayenin 
tamamının ödenmesi ve şirketin 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihli kesin mizan ve bilançosunun 
kabul edilmesi, ayrıca;

b) 12.7.2011 tarihli ve 7856 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Madde 2 de 
“ANSA Özel Eğilim ve Özel Sağlık Kültür Turizm İnşaat Tarım İçecek Ticaret Limited 
Şirketi” olarak geçen şirket Nev’inin ve Ünvanmm“Antalya İnsan Kaynakları Anonim 
Şirketi”olarak değiştirilmesi,
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c) Anılan Şirketin Ana Sözleşmesindeki Amaç ve Konu başlıklı Madde 3 ün;
1-696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 20 nci maddesi, 1.1.2018 tarihli ve 
30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel 
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin 
Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin 
Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği ile ilgili diğer mevzuat uyarınca Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşları ile üyesi olduğu 
mahalli idare birlikleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendi ile 22.8.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel 
Tebliğinin 78 inci maddesi hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 
alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya 
ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye 
ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, bu kapsamdaki hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 
taşınırlar ile tüketim malzemelerinin temin etmek.

2- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer mevzuatla mahalli idarelere verilen görevleri 
ifa edebilmek için ihtiyaç duyulan işleri yapmak.

3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca hizmet vermek, 
kişileri ve mekânları silahlı ve silahsız korumak; 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni 
almış kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, ikametgâhlar, spor müsabakaları, tören ve 
etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek; 5188 sayılı 
Kanuna göre özel güvenlik görevlilerine yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek; atış 
poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak; alarm merkezi kurmak ve işletmek; kamu kurum 
ve kuruluşlarının para, kıymetli evrak vb. nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak.

4- Faaliyet alanıyla ilgili taşınmazlar, taşınırlar, taşıtlar, iş makinaları, mal, malzeme 
ve hizmeti almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

5- Faaliyet alanıyla ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler 
akdetmek, taahhüt altına girmek.

6- Mevzuatta belirtilen diğer faaliyetleri yürütmek.
Şeklinde şirketin ana sözleşmesinde, nevi ve unvanında değişiklikler yapılarak %100 

hissesine sahip olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi adına şirket tescilinin yapılmasının 
uygun olduğu görüşü ile,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Mustafa Erkan ERSOY imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyelerimiz,
hepinizi Ak Parti Grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İkinci gündem maddesi 
uygundur Başkanım.
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Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi
arkadaşlarım, ikinci gündem maddesiyle ilgili olarak bir kısa açıklama rica ediyoruz. 
Bugünkü gündemimizde çok önemli konular var devam meclisi olmasına rağmen. Biraz önce 
de ifade ettim. Yüzde 98 hissesi Antalya İl Özel İdaresi’nden Büyükşehir Belediyemize 
devredilmiş olan bir şirketin, ANSA Özel Eğitim, Özel Sağlık, Kültür, Turizm, İnşaat, Tarım 
vs. Limited Şirketinin yüzde iki hissesinin Antalya Tanıtım Vakfı’nın hissesinin Büyükşehir 
Belediyemize hibe edilmesiyle ilgili. Sanıyorum bu şirket Komisyon Raporunda da 
açıklandığı üzere hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam 
edilebilmelerini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin olarak kullanılacak bir şirket. Yeni bir şirket kurmayıp, 
mevcut bir şirketi bu işe sanıyorum hasrediyoruz. Bu konuda bir açıklama rica ediyoruz.

BAŞKAN :Şimdi bu biliyorsunuz malum taşeron kanunu
gereği yapılan bir işlem ve uygulama. Yeni taşeron kanununda belediyeler varsa ellerindeki 
mevcut şirketleri kullanmaları yönünde...

Üye Cansel TUNCER :Bu şirket faal bir şirket değil miydi Başkanım?
BAŞKAN :Anlatacağım.
Üye Cansel TUNCER :Evet.
BAŞKAN iAnlatacağım hepsini müsaade ederseniz.

Dolayısıyla varsa ellerinde bir şirket, onun kullanılması yönünde bakanlığın bir önerisi söz 
konusu. Olmayanların zaten yeni şirket kurma mecburiyeti var. Bu ANSAN şirketi Özel 
İdare’den Büyükşehir Belediyemize devrolmuş ve bugüne kadar hiçbir faaliyeti olmayan, 
tamamen kağıt üstünde bir tabela şirketiydi. Hiçbir faaliyeti olmamış, Özel İdare’nin kurduğu 
bir şirket zamanında ve Büyükşehir Belediyesine devrolmuş. İçinde de yüzde iki Antalya 
Tanıtım Vakfı’nm bir hissesi var idi. Tabi biliyorsunuz taşeron yasası gereği yüzde yüzü 
belediye şirketi olmak durumunda. Oradaki arkadaşlarımızla görüştük. Elbette onlar da o 
zaman tamamen bir prosedür icabı bir hisse sahibi olduklarını ve bu yüzde ikiyi 
bağışladıklarını belediyeye seve seve söylediler. Böylelikle yüzde yüzü belediyenin olacak. 
Adını da ANSAN değil, İnsan Kaynakları A.Ş. diye değiştiriyoruz şirketin. Çünkü artık bizim 
1 Nisan’dan sonra bütün taşeron işçilerimizin faaliyetleri bu şirket üzerinden yürütülecek. Her 
belediye benzeri şirketleri kurmak zorunda veya varsa şirketini bizim gibi yeniden dinamik 
hale getirmek durumunda. Bu onunla ilgili. Ayrıca önemli konular devama geliyor diye bir 
beyanınız oldu. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde hiçbir aldığımız kararı önemli 
ve önemsiz diye ayıramayız ve meclislerimizi aldığımız her kararın fevkalade önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla devama önemsiz kararlar gelir, ötekilere önemliler gelir 
filan diye.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım önemli değil, akçeli kararlar dedim.
Onu kaçırmışsınız.

BAŞKAN :Hepsinde akçeli kararlar olabilir. Mali işleri
ilgilendiren kararlar olabilir. Devamda da olabilir, ötekinde de olabilir. Hepsi önemli. 
Dolayısıyla bunun herhangi bir, planlı bir yaklaşım olduğunu söylemek gerçekten bana göre 
çok doğru bir yaklaşım olmaz. O yüzden biz olağanüstü de yapıyoruz. Olağanüstünde de bu 
maddeleri konuşuruz, ederiz. Biz meclisimizde her zaman hem mali işlerle, plan bütçeyle 
ilgili yani hem de imar işleriyle ilgili, imar komisyonumuzla ilgili konuları her zaman her
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Üye Cansel TUNCER :Sizinle aynı Komisyon Raporu doğrultusunda
kabul ediyoruz. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyorum Sayın Başkanım. Benim de zaten 
bunu getirmemin, dile getirmemin sebebi Antalya kamuoyunun bilgilenme şansı olsun, herkes 
gerçekten hem televizyon, bilgisayar ya da ortamdan takip ediyorlar bizleri. Biz sadece hem 
grubumuzda hem Antalya halkımızın daha iyi bilgilenebilmesi ve daha öncesinde bilgi sahibi 
olmak adına bunu dile getiriyoruz.

BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Cansel TUNCER :Yoksa aynı duyguları paylaşıyorum. Aldığımız

her karar önemli.
BAŞKAN :Antalya Belediyesi Meclisleri kadar şeffaf, halka

açık toplantı yapan inanın meclis sayısı belki de çok azdır. Şu anda internet sitemizden 
meclisimizi isteyen bütün vatandaşlarımız veya meclisi ziyaret etmek suretiyle izleyici 
bölümünde izleyebiliyor. Bu imkanı çok az belediyede görüyoruz. İkincisi de meclis 
kararlarının belediye internet sitesinde gayet aleni bir şekilde yer aldığı da çok sıkça görülen 
bir uygulama değil. Bunu ben tabi bu vesileyle bütün belediyelere de yapmayan bütün 
belediyelere de tavsiye ediyorum. Çok iyi olur. Herkes keşke bizim gibi bütün meclislerini 
internet sitesinden canlı yayınlasa. Bu şeffaflığı gösterse ve ayrıca da bu şeffaflığı 
gösteriyorken almış olduğu bütün kararları da internet sitesinde alınmış olan kararlar olarak 
keşke bütün halka açık bir şekilde paylaşsa. Ben bu konuda her şeyin halkın açık bir şekilde 
bilgilenmesine yönelik büyük bir hassasiyetle yapıldığını çok güçlü bir şekilde ifade 
ediyorum. Evet, Selçuk Bey, buyurunuz.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım, yüce meclisi Milliyetçi Hareket
Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN :Bu arada kararınız bununla ilgili uygundu galiba.
Üye Cansel TUNCER :Evet, ifade etmiştim. Uygundur.
BAŞKAN :Tamam, tamam.
Üye Selçuk SENİRLİ :Alacağımız kararların Antalya’mıza hayırlı

olmasını diliyorum. İkinci gündem maddesiyle ilgili grup görüşümüz komisyon kararı 
uygundur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Reşat Bey söz istediniz.
Buyurun.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, meclisi ve sizi saygıyla selamlıyorum. Gündem maddesinin niteliğiyle ilgili söz 
aldım. Birincisi öncelikle, bir önceki maddede de söz istemiştim ama siz herhalde atladınız.

BAŞKAN :Yok hayır, görüşmelere başlamadığımız için sıra
gelmedi açık söyleyeyim.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi tabi...
BAŞKAN :Görüşmelere başladık, ilk sözü size verdim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet. Sayın Başkanım, belediye meclisleri yasa

gereği açık. Büyükşehir Belediyeleri her ayın ikinci haftası başlamak kaydıyla başlıyor ve 
yasa açık. Beş gün aralıksız devam eder diyor. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi en son 
TUİK’in de açıkladığı nüfus sistemine göre Türkiye’nin beşinci büyük şehri. Yüzölçümü 
bakımından da belki Türkiye’nin en büyük bir veya iki olabilir.

BAŞKAN :Yok, yedinci.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yedi. Yüzölçümü bakımından?
BAŞKAN :Tabi.
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :01abilir.
BAŞKAN :Mesela Sivas bizden büyük yüzölçümü.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet ama büyükçe yedinci, beşinci yani

Türkiye’de ilk beşi işgal eden bir hem nüfus yönünden hem yüzölçümü yönünden 650 
kilometre sahil. Önemli bir konumumuz var. E, turizm ve ticaret açısından da önemli 
konumumuz var. Doğal olarak Antalya halkına hizmet eden bu metropol bir belediye olarak 
da çalışma sürelerini, bürokrasinin talep ettiği şekilde, yasanın verdiği en maksimum verimle 
kullanma zorunluluğumuz var. Şimdi tabi sizin işleriniz yoğun. Belediye başkanı olarak mutat 
işlerinizden dolayı meclisi sürekli şey yapamazsınız, meclise katılmanız zor olabilir. Ancak 
meclisin bu konuyla ilgili çalışma metodu da açık. Bürokrasi sıkıştırıyor doğal olarak. Çabuk, 
yani bir acil bir işlerimiz oluyor. Çabuk karar alalım, hızlı hareket edelim. E, şimdi ne 
yapıyoruz? Pazartesi karar alıyoruz, işte cumaya atıyoruz. Cuma işte son gün yayınlanıyor. 
Komisyon toplanıyor vesair... arada tekrar. Böyle yapmak doğru değil. Bizim hepimiz burada 
meclis üyesi olurken kafamıza kimse tabanca dayamadı. Gel arkadaş, sen zorla meclis üyesi 
olacaksın demedi. Buraya geleceksiniz, yasanın gerektirdiği her türlü çalışmaya katılacaksınız 
diye oldu. Doğal olarak bizim burada sadece idarenin ve zatı alinizin belirlemiş olduğu mesai 
saatleri veya gündem ilişkileri içerisinde çok dar bir kapsamda bu işleri yürütmemiz, 
bürokrasiyi ve sizi de diğer ilçe belediyelerimizi de zora sokuyor. En azından meclisi açalım 
Sayın Başkanım. Önceki dönem hatırlarsınız belki, İl Genel Meclisi üyeliği yapmış 
arkadaşlarımız da var burada. Açarlar, beş gün sonra kapatırlar. Bu beş gün içerisinde meclis 
sürekli çalışır, gündem eklenir, çıkartılır vesaire... Şimdi birinci konu bunu, meclisi 
çalıştırabilmek adına çok önemli.

İkinci konu bununla ilgili. Şimdi tabi gündemimizde geçen yılki Denetim Komisyonu 
Raporumuzda şahsımın da belirtmiş olduğu bir konu vardı. Yani bu taşeron sistemi üzerinden 
şirketlere ihale edilmek süslemi ile belediyelerimizin ciddi anlamda bir mali kayıp 
gösterdikleri de bir gerçekti. Neden? KDV yönünden. En önemlisi de artı KDV fatura kesip, 
bizden o KDV’yi alıyor şirketler. Şimdi yeni bir şirket, yeni bir metotla bir işçi çalıştırma 
sistemine geçiyoruz. Tabi ben bilmiyorum ama bunun mali prosedürünün, yani şirketimize bir 
parayı nasıl aktaracağız, şirketimiz işçilere bunu dağıtacaklar, bunun teknik analizleri nasıl 
olacak, hangi birimler kaç nüfusa ne kadar hizmet verecek? Bunun mali ve teknik verilerinin 
hükümetimiz tarafından bilimsel bir ölçüde hangi belediyenin, ne kadar personel 
çalıştıracağıyla ilgili verilerin de açığa kavuşturulması lazım. Şimdi burada şirketimize biz bu 
parayı personel ödemeleri için senede bir kere mi aktaracağız? Her ay mı aktaracağız? Onlar 
bir belge, çünkü bunların hepsi anonim şirket, bir fatura kesecekler mi? Bu kesilende KDV 
olacak mı? Bunların mali proseslerini ben bilmiyorum. Eleştirel anlamda söylemiyorum.

BAŞKAN :Estağfurullah.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Bilmiyorum. Ama bir algı var. Bu algıyı mutlaka

ortadan kaldırmamız lazım. Halk arasındaki algı. Kadroya geçiyoruz diyor insanlar. Bakın 
şimdi bu çok değişik bir şey. Yani, ben sokakta soruyorum. Belediyede beni diyor kadroya 
alacaklar diyor. Ya belediyenin kadro sistemi farklı bir şey. Bir de belediyenin şirketinde 
çalışıyorsunuz. Ha benim şirketim, ha Ali’nin. Şirketlerin çalışma mekanizmaları aynı. Bunu 
halkımıza iyi anlatmamız lazım Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Evet.

T.C.
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :Bu bakımdan sizin veya diğer Belediye
Başkanlarımızın özellikle bu metotla işçi çalıştırırken, çalıştıracakken, insanlara boşa şey 
yapmayalım. Yani kadroya geçme vardır ya hani o algı meşhurdur. Geçtim, sırtımı da 
devlete dayadım. Artık bana bundan sonra kimse bir şey yapamaz, istediğim gibi çalışırım 
metodunun bu olmadığını anlatmak lazım. Bu kadro sistemi değil. Teşekkür ediyorum 
Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Tabi şu anda öncelikle
şirketlerin kurulması zarureti var. Biz de şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün 
belediyeler zannediyorum bunu gerçekleştiriyor. İkincisi, örneğin KDV muafiyeti gibi 
konular artık açık bir hale geldi. Bu şirketler imtiyazlı şirketler gibi KDV’den muaf 
olacaklar, bu taşeron şirketleri. Böylelikle bir yüzde 18’lik bir belediyeler KDV yükünden 
kurtulmuş olacak bu şirketlerle vasıtasıyla. Üçüncüsü de, şirket kârı olmayacak artık. Yani 
belediyeye taşeron hizmeti veren şirketler elbette üç kuruş, beş kuruş neyse, yüzde üç, 
beş, on da olsa bir kârla bunu doğal olarak yapıyorlardı. Şimdi bizim kendi şirketimiz sıfır 
kârla bunu yapacak. Bu açıdan ekonomik avantajları var. Ama uygulamada ekonomik 
yükleri de olur mu, açıkçası uygulamaya geçtikten sonra görmek lazım. Söylediğiniz 
harcama tekniğini nasıl olacağı hususunu biz bir komisyon oluşturduk. Bu komisyondaki 
arkadaşlarımız şu anda bütün teknik mevzuat, yasa, yönetmelik açısından 
değerlendiriyorlar. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızın da katıldığı 81 vilayetin Belediye Başkanları ile 
birlikte bir telekonferans sistemiyle bir toplantı yapıldı. Üç saat kadar sürdü. Bu sizin 
söylediğiniz hususları hemen hemen birçok belediye başkanı dile getirdi. Onların 
cevapları verildi. Şimdi buna göre arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar ve bu 
söylediğiniz hususlar netleşecek düzenlemelerle. Bir yönetmelik bildiğim kadarıyla 
hazırlanıyor. Öyle değil mi Ahmet Bey? Bir yönetmelik hazırlanıyor. Bu yönetmelik 
hazırlığı ile birlikte bütün bu meseleler çözülecek. Tabi bir geçiş dönemi. Şu anda biz 
taşeronda çalışan belediyeye hizmet veren bütün personelin müracaatlarını aldık. Kadro 
meselesi şudur. Bu arkadaşlar eskiden taşeron elemanı iken, dışarıda bir taşeron elemanı 
iken, şimdi belediye şirketinin kadrolu elemanı olacak. Yani belediye şirketinin. Belediye 
şirketleri de aynı belediye gibi Sayıştay denetimine, efendim Kamu İhale Kurumu’na, 
yani belediyenin bağlı olduğu bütün yasa ve mevzuatlara bağlı olarak çalışan kurumlar. 
Sadece adı şirket. Dolayısıyla bu kişiler aynı belediye çalışanı gibi, belediye şirketi 
çalışanı haline bu yasayla geliyor. Dolayısıyla bu da meseleyi gayet net bir şekilde ortaya 
koyuyor. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündemimizin ikinci maddesini oylarınıza 
arz ediyorum Komisyon Raporu doğrultusunda. Evet kabul edilmiştir. Gündemimizin 
üçüncü maddesi.

(Ak Parti 39 
oyu ile toplam 62 oy

kabul oyu, CHP 15 kabul 
kullanılmıştır.)

oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul
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GÜNDEMİN 3. MADDESİ 
KARAR NO: 174

ÖZÜ: “Antalya 3.Aşama Raylı Sistem Hattı 
Yapımı ve Antalya 3.Aşama Tramvay Araç Alımı ve 
İşletmeye Alma İşi ile İlgili Tüm Mühendislik, Kontrollük 
ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı” işi kapsamında, Orta 
Avrupa kentlerindeki benzer tramvay işletmelerinin 
planlama, optimizasyon, güvenlik, verimlilik, erişebilir 
uygulamaları yerinde incelemek ve uluslararası 
tecrübelerin kentimiz işletme ve planlama birimlerine 
aktarılmasının sağlamak üzere Almanya’nın Karlsruhe 
şehrinde Verkehrsverbung şehir içi raylı sistem ulaşım 
şirketine teknik inceleme yapmak üzere, Ulaşım Planlama 
ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya ATALAY, Raylı 
Sistemler Şube Müdür V. İnşaat Mühendisi Onur Eren 
ÜGE ve personel İnşaat Mühendisi Ecehan OLUCAK’ın 
yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve 
B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden
2-7 Mart 2018 tarihleri arasında görevli sayılmalarına, 
gidiş dönüş uçak bileti ve konaklama giderleri davet eden 
firma tarafından karşılanacağından, yasal harcırahlarının 
(46.07.01.40.04.5.2.00.5.03.3.3.01) yurtdışı geçici görev 
yollukları harcama kaleminden avans olarak ödenmesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 
40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısı 57. maddesinde 
görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya 3.Aşama Raylı Sistem Hattı 
Yapımı ve Antalya 3.Aşama Tramvay Araç Alımı ve İşletmeye Alma İşi ile İlgili Tüm 
Mühendislik, Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı” işi kapsamında, Orta Avrupa 
kentlerindeki benzer tramvay işletmelerinin planlama, optimizasyon, güvenlik, verimlilik, 
erişebilir uygulamaları yerinde incelemek ve uluslararası tecrübelerin kentimiz işletme ve 
planlama birimlerine aktarılmasının sağlamak üzere Almanya’nın Karlsruhe şehrinde 
Verkehrsverbung şehir içi raylı sistem ulaşım şirketine teknik inceleme yapmak üzere, Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya ATALAY, Raylı Sistemler Şube Müdür V. 
İnşaat Mühendisi Onur Eren ÜGE ve personel İnşaat Mühendisi Ecehan OLUCAK’ın yurtdışı 
görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 
tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden 2-7 Mart 2018 tarihleri 
arasında görevli sayılmaları, gidiş dönüş uçak bileti ve konaklama giderleri davet eden firma 
tarafından karşılanacağından, yasal harcırahlarının (46.07.01.40.04.5.2.00.5.03.3.3.01)
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

“Antalya 3.Aşama Raylı Sistem Hattı Yapımı ve Antalya 3.Aşama Tramvay Araç 
Alımı ve İşletmeye Alma İşi ile İlgili Tüm Mühendislik, Kontrollük ve Danışmanlık 
Hizmetleri Alımı” işi kapsamında, Orta Avrupa kentlerindeki benzer tramvay işletmelerinin 
planlama, optimizasyon, güvenlik, verimlilik, erişebilir uygulamaları yerinde incelemek ve 
uluslararası tecrübelerin kentimiz işletme ve planlama birimlerine aktarılmasının sağlamak 
üzere Almanya'nın Karlsruhe şehrinde Verkehrsverbung şehir içi raylı sistem ulaşım şirketine 
teknik inceleme yapmak üzere, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya 
ATALAY, Raylı Sistemler Şube Müdür V. İnşaat Mühendisi Onur Eren ÜGE ve personel 
İnşaat Mühendisi Ecehan OLUCAK’ın yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 
sayılı yazısına istinaden 2-7 Mart 2018 tarihleri arasında görevli sayılmaları, gidiş dönüş uçak 
bileti ve konaklama giderleri davet eden firma tarafından karşılanacağından, yasal 
harcırahlarının (46.07.01.40.04.5.2.00.5.03.3.3.01) yurtdışı geçici görev yollukları harcama 
kaleminden avans olarak ödenebilmesi hususu uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Evet Sayın Başkanım, gündemimizin üçüncü

maddesinde Antalya 3.aşama raylı sistem hattı yapımı ve tramvay araç alımı, işletmeye alma 
işiyle ilgili Orta Avrupa kentlerindeki benzer tramvay işletmelerini yerinde incelemek ve 
uluslararası tecrübelerin kentimiz işletme ve planlama birimlerine aktarılmasını sağlamak 
üzere Almanya’nın Karlsruhe şehrinde bir raylı sistem ulaşım şirketine bir teknik inceleme 
yapmak üzere daire başkanımız ve inşaat mühendisinden oluşan iki personelimizle birlikte 2-7 
Mart tarihlerinde bir görevli sayılmaları hususu gündeme alınmış. Burada personelimizin, 
burada gitmesi ve yerinde inceleme yapmasıyla ilgili herhangi bir itirazımız yok. Tabi bu 
olmalı, yapılmalı. İnceleme iyidir. Ancak sormak istediğimiz konu, gidiş-dönüş uçak bileti ve 
konaklama giderleri davet eden firma tarafından karşılanıyor sanıyorum. Ben şunu sormak 
istiyorum; burada bu firma ile tabi ilişkilerimiz ne boyuttadır onu açıklamanızı rica edeceğim. 
Üç tane personelimizi gönderecek paramız olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar aciz 
olmadığımızı düşünüyoruz. Pek çok yere çünkü bugüne kadar hep gönderdik, personel 
gönderdik, yardım yaptık. İhale yapılmadan bir anlaşma mı yapıldı bu firmayla Sayın 
Başkanım? Bu konuda makine mühendisimiz heyetimizde yok mu? Bir de onu da öğrenmek 
istiyoruz. Tabi personel gitsin. Biz komisyon raporuna katılıyoruz. Ama bu konuda da bir 
açıklama rica ediyoruz. Çünkü bir beklentiyle mi acaba bu karşılama yapılıyor onu öğrenmek 
istiyoruz.

BAŞKAN :Evet. Kesinlikle size katılıyorum. Antalya
Büyükşehir Belediyesinin her personeli belediyenin kendi kaynaklarıyla uçak biletini alır, 
konaklamasını da verir. Ben de şu anda bunu görüyorum ve fevkalade yanlış bulduğumu ifade 
edeyim. Arkadaşlar böyle bir tercihi herhalde belediyeye yük olmasın diye yapmışlar. Firma 
nedir, belediyeyle ilgisi nedir? Onu arkadaşlarımız açıklasınlar ben de bir öğreneyim. Bir 
mikrofonu açın. |
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Gen.Sek.Yrd. Bedrullah ERÇİN :Burada biz tabi üçüncü aşama raylı sistemle ilgili 
bir müşavirlik ihalesi aldık. Bu müşavirlik ihalesinin içerisinde olan firma götürecek yani biz 
zaten.

BAŞKAN :Belediyenin ihalesini alan firmanın misafiri
olarak gidiyorlar.

Gen.Sek.Yrd. Bedrullah ERÇİN :Evet, evet.
BAŞKAN :Dolayısıyla belediye...
Gen.Sek.Yrd. Bedrullah ERÇİN :Bütçe belediyeden çıkmış olacak dolaylı olarak.
BAŞKAN :Anlaşıldı. Peki. Şimdi anlaşıldı. Yani belediyeyle

birlikte çalışan firmanın. Yoksa kesinlikle benim de büyük bir hassasiyetimdir. Teşekkür 
ederim ben de konuyla ilgili bilgi sahibi olmuş oldum. Evet, buyurunuz.

Üye Selçuk SENİRLİ .‘Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN rOylarınıza arz ediyorum ikinci maddeyi, şey

üçüncü maddeyi, üçüncü madde. Siz bundan sonra belediyeyle çalışan firmalar da olsa değerli 
arkadaşlar, bu vesileyle bunu da söyleyeyim, kesinlikle belediye bütçesinden bütün 
arkadaşlarımızı yurtdışına gönderme noktasında bir eğilim, bir uygulamaya geçin. Bu bir daha 
olmasın. Bu doğru olmamış. Belediyeyle de çalışsa, çalışmasa da bu doğru değil. Ama artık 
bu sefer belediyeye yük getirmeyelim diye herhalde böyle bir tercihte bulundunuz. Buyurun 
Birol Bey.

Ant.Bykş.Gen.Sek. Birol EKİCİ :Sayın Başkanım, daha önce de bu konuda
emriniz olmuştu iki yıl önce. Bu şartname kapsamında orada inceleme gezisidir. Biz hiçbir 
şekilde başka birine onay vermiyoruz.

BAŞKAN .-Şimdi oldu, şimdi oldu. İhale şartnamesi.
Ant.Bykş.Gen.Sek. Birol EKİCİ :İhale şartnamesi kapsamında.
BAŞKAN :Ben çünkü ilk dönemimde de bu gibi davetleri

şirketler yaptığında kesinlikle hiçbir şirket Antalya Büyükşehir Belediyesinden zengin 
değildir. Onların uçak biletine de ihtiyacımız yoktur. Biz kendi kaynaklarımızla gideriz. Bu 
şekilde planlayın diye bundan önceki dönemden beri talimatım var arkadaşlara. Ama ihale 
şartnamesi kapsamında gidildiyse, o zaman mesele yok.

Ant.Bykş.Gen.Sek. Birol EKİCİ :Teslim alınacak malın şartnameye uygunluğunu
denetlemeye gidiyorlar efendim genelde.

BAŞKAN :Peki, şimdi oldu.
Üye Cansel TUNCER :Gündeme farklı yazılmış Başkanım.
BAŞKAN :Evet, gündeme yazım biçimi yanlış olmuş. Peki.

Evet, üçüncü madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Dördüncü madde.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, bu arada Yeşil Antalya Sanayi
Sitesi Başkanımız İbrahim Bey ve ekibi buradalar. Hoş geldiniz diyoruz.

BAŞKAN :Evet Sayın TETİKOGLU ve arkadaşlarına hoş
geldin diyoruz.

Uye Bahattin BAYRAKTAR 
Başkanım.

:Evet, dört ve beş komisyon ı^poru uygundur
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BAŞKAN :Profesör Doktor İbrahim TETİKOGLU
aramızda. Son artık mesleğinin de o olduğunu basından, basından öğrenmiş bulunduk. Ama 
sen gene de... Aman aman, sen gene de söyleme. Bu mecliste konuşulanlar kayıtlara geçiyor. 
Sonra başına sıkıntı gelmesin. Eyvallah.

Üye Cansel TUNCER :Dördüncü ve beşinci maddenin birlikte
oylanması ve Komisyon Raporu doğrultusunda kabulü uygundur.

BAŞKAN :Peki.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Uygundur. Dört ve beşin birlikte oylanmasını ve

Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Oylamayı bitirelim söz vereyim Sayın Başkan.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 4. MADDESİ 
KARAR NO:175

ÖZÜ: Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Ali
Çetinkaya Caddesi yayalaştırma projesi kapsamında, 
Çaybaşı Mahallesi 1118 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 
imar planı doğrultusunda cami ve yol yapılmasına ilişkin, 
parseldeki vatandaş hisselerinin kamulaştırılması 
Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.06.2017 tarih ve 
886 sayılı Encümen Kararı ile uygun bulunmuş; ancak 
vatandaşlarla yapılan uzlaşma görüşmeleri aşamasında, 
Necati BÜYÜKTATLI, Nuriye ERÜST, Nazmiye KURT, 
Nadire ZAFER ve Nebahat YILDIRIM 09.01.2018 tarihli 
dilekçeleri ile Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi 1118 
ada 17 parsel nolu 1.476,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 
hisselerini cami yapılmak şartıyla Antalya Büyükşehir 
Belediyesine bağışlama talebinde bulunmuş olup; 5393 
sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi 
gereği, söz konusu taşınmazdaki Necati BÜYÜKTATLI 
adına kayıtlı 1/369 hissenin, Nuriye ERÜST adına kayıtlı 
1/369 hissenin, Nazmiye KURT adına kayıtlı 1/369 
hissenin, Nadire ZAFER adına kayıtlı 1/369 hissenin ve 
Nebahat YILDIRIM adına kayıtlı 1/369 hissenin, cami 
yapılmak şartıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi adına 
bağışın kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6
kabul oyu, Bağımsız 2 kabul 
kullanılmıştır.)

toplam 60 oy

16
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 58'inci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Muratpaşa 
İlçesi, Ali Çetinkaya Caddesi yayalaştırma projesi kapsamında, Çaybaşı Mahallesi 1118 ada 
17 parsel sayılı taşınmazın imar planı doğrultusunda cami ve yol yapılmasına ilişkin, 
parseldeki vatandaş hisselerinin kamulaştırılması Büyükşehir Belediye Encümeninin
02.06.2017 tarih ve 886 sayılı Encümen Kararı ile uygun bulunmuş ancak vatandaşlarla 
yapılan uzlaşma görüşmeleri aşamasında, Necati BÜYÜKTATLI, Nuriye ERÜST, Nazmiye 
KURT, Nadire ZAFER ve Nebahat YILDIRIM 09.01.2018 tarihli dilekçeleri ile Muratpaşa 
ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1118 ada 17 parsel nolu 1.476,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 
hisselerini cami yapılmak şartıyla Belediyemize bağışlama talebinde bulunmuştur. 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi gereği, söz konusu taşınmazdaki Necati 
BÜYÜKTATLI adına kayıtlı 1/369 hissenin, Nuriye ERÜST adına kayıtlı 1/369 hissenin, 
Nazmiye KURT adına kayıtlı 11/369 hissenin, Nadire ZAFER adına kayıtlı 1/369 hissenin ve 
Nebahat YILDIRIM adına kayıtlı 1/369 hissenin, cami yapılmak şartıyla Belediyemiz adına 
bağışlanması hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ali Çetinkaya Caddesi yayalaştırma projesi kapsamında, 
Çaybaşı Mahallesi 1118 ada 17 parsel sayılı taşınmazın imar planı doğrultusunda cami ve yol 
yapılmasına ilişkin, parseldeki vatandaş hisselerinin kamulaştırılması Büyükşehir Belediye 
Encümeninin 02.06.2017 tarih ve 886 sayılı Encümen Kararı ile uygun bulunmuştur. Ancak 
vatandaşlarla yapılan uzlaşma görüşmeleri aşamasında, Necati BÜYÜKTATLI, Nuriye 
ERÜST, Nazmiye KURT, Nadire ZAFER ve Nebahat YILDIRIM 09.01.2018 tarihli 
dilekçeleri ile Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi 1118 ada 17 parsel nolu 1.476,00 m2 
yüzölçümlü taşınmazdaki hisselerini cami yapılmak şartıyla Belediyemize bağışlama 
talebinde bulunmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi gereği, söz konusu 
taşınmazdaki Necati BÜYÜKTATLI adına kayıtlı 1/369 hissenin, Nuriye ERÜST adına 
kayıtlı 1/369 hissenin, Nazmiye KURT adına kayıtlı 1/369 hissenin, Nadire ZAFER adına 
kayıtlı l/369hissenin ve Nebahat YILDIRIM adına kayıtlı 1/369 hissenin, cami yapılmak 
şartıyla Belediyemiz adına bağışlanması hususu Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Mustafa Erkan ERSOY imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 5. MADDESİ 
KARAR NO:176

ÖZÜ: 5216 sayılı kanunun 12 nci, 5393 sayılı 
kanunun 18/b maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe 
Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 nci maddesinin 
“ ...Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 
arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılır.” hükmü 
gereğince; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından 2017 yılında ihalesi yapılarak sözleşmeye 
bağlanan Spor Malzemeleri Alım İşinin 
gerçekleştirilebilmesi için; Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan 46 07 
01 53-08 1 0 00-5-03 2 5 02 Spor Malzemeleri Alımı 
bütçe tertibinden 930.770,00TL’ nin Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığının 46 07 01 04- 01 3 9 00-5- 03 2 5 02 
Spor Malzemeleri Alımı bütçe tertibine aktarılmasının 
kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. 
(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul 
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 59. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan 46 
07 01 53-08 1 0 00-5-03 2 5 02 Spor Malzemeleri Alımı bütçe tertibinden 930.770,00TL’ nin 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 46 07 01 04- 01 3 9 00-5- 03 2 5 02 Spor 
Malzemeleri Alımı bütçe tertibine 2017 yılında sözleşmesi yapılan Spor Malzemeleri Alımı 
için aktarılması hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında ihalesi yapılarak 
sözleşmeye bağlanan Spor Malzemeleri Alım İşinin gerçekleştirilebilmesi için;

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan 46 07 
01 53-08 1 0 00-5-03 2 5 02 Spor Malzemeleri Alımı bütçe tertibinden 930.770,00TL’ nin 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 46 07 01 04- 01 3 9 00-5- 03 2 5 02 Spor 
Malzemeleri Alımı bütçe tertibine aktarılması, 5216 sayılı kanunun 12 nci, 5393 sayılı 
kanunun 18/b maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 nci 
maddesinin “ ...Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar 
meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince aktarma işleminin uygun olduğu hususuna ait;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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BAŞKAN :Evet kabul edilmiştir. Recep Bey, buyurunuz.
Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım, Gençlik ve Spor Hizmetleri

Daire Başkanlığı'nin 930 bin 770 liralık bir spor malzemeleri alımı maddesini görüşüyoruz. 
Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesinin, daha doğrusu belediyelerin amatör spor kulüplerine 
malzeme yardımı yasada var.

BAŞKAN :Onu yapıyoruz işte. Onun için.
Üye Recep TOKGÖZ :Onu yapıyorsunuz. Peki bu rakamı belirlerken

yardım edilecek olan spor kulüpleri belli mi? Son olarak söyleyeyim.
BAŞKAN :Tabi tabi. Hepsine dağıtıyoruz.
Üye Recep TOKGÖZ :Yoksa tamamını ASAT Spor Kulübü’ne mi

veriyorsunuz onu?
BAŞKAN :Hayır hayır. Hepsine. Bütün Antalya’mızın

ilçelerindeki amatör spor kulüplerinin tamamına bu yardımlar yapılıyor.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani bu rakam bu şekilde tespit ediliyor.
BAŞKAN :Bu konuda da Amatör Spor Kulüpleri

Federasyonumuzun Antalya temsilciliğiyle de sürekli işbirliği içerisinde bu işi götürüyoruz, 
Metin Bey’le birlikte.

Üye Recep TOKGÖZ :Tamam, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN :Rica ederim. Altıncı madde arkadaşlar.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:177

ÖZÜ: Dünya Bankası tarafından sağlanan ve İller 
Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler 
Projesi” ikinci serisi kapsamında, İller Bankası A.Ş.’nin 
Dünya Bankası kaynaklarından temin ettiği ve ASAT Genel 
Müdürlüğüne “Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu 
Yönetimi Projesi” için kullandırılacak olan avro krediye 
ilişkin ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ve 
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alınması yönünde işlem 
tesis edilmesi gerekmekte olup bu doğrultuda onaylı 
fizibilite raporu çerçevesinde %1,40+LIBOR faiz oranı ile 5 
yıl anapara geri ödemesiz toplam 30 yıl vadeli olmak üzere
58.026.474 Avro kredi kullanılmasına ve İller Bankası 
Anonim Şirketi tarafından 23326450-730,06-E.1309 sayılı 
yazı ekinde gönderilerek “Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Kararı” alınması talebine istinaden Bankadan Avro kredi 
alınmasıyla ilgili Alt kredi anlaşması ve ekleri ile diğer 
gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı 
ile imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her 
türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil 
sıfatı ile yapmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri’nin yetkili kılınmasına oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 
ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabulî oyu ile toplam 
56 oy kullanılmıştır.) \
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 62’nci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Dünya Bankası 
tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler 
Projesi" ikinci serisi kapsamında, İller Bankası A.Ş.’nin Dünya Bankası kaynaklarından temin 
ettiği ve ASAT Genel Müdürlüğüne “Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi” 
için kullandırılacak olan avro krediye ilişkin ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı 
ve Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alınması yönünde işlem tesis edilmesi gerekmekte olup 
bu doğrultuda onaylı fizibilite raporu çerçevesinde %1,40+LIBOR faiz oranı ile 5 yıl anapara 
geri ödemesiz toplam 30 yıl vadeli olmak üzere 58.026.474 Milyon Avro kredi kullanılması 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

Dünya Bankası tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen 
“Sürdürülebilir Şehirler Projesi” ikinci serisi kapsamında, İller Bankası A .Ş.’nin Dünya 
Bankası kaynaklarından temin ettiği ve ASAT Genel Müdürlüğüne “Antalya Sürdürülebilir 
Su ve Atıksu Yönetimi Projesi” için kullandırılacak olan avro krediye ilişkin ASAT Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ve Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alınması yönünde 
işlem tesis edilmesi gerekmekte olup bu doğrultuda onaylı fizibilite raporu çerçevesinde 
%1,40+LIBOR faiz oranı ile 5 yıl anapara geri ödemesiz toplam 30 yıl vadeli olmak üzere
58.026.474 Avro kredi kullanılması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
teklif yazısı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeye göre Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının teklif yazısının kabulüne ve İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 23326450- 
730,06-E.1309 sayılı yazı ekinde gönderilerek “Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı” 
alınması talebine istinaden Bankadan Avro kredi alınmasıyla ilgili Alt kredi anlaşması ve 
ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya ve 
kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil 
sıfatı ile yapmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'nin yetkili kılınmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisimize sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Faik ÇITAK ‘Katılmıyorum’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ‘Katılmıyorum’ 
şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Altıncı maddede Komisyon Raporuna

katılmıyoruz. Grup görüşümüzü Mustafa Reşat OKTAY meclis üyemiz açıklayacak.
BAŞKAN :Evet, Reşat Bey. MHP’nin görüşünü alalım bu

arada Reşat Bey söz istiyor.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN .Peki. Buyurunuz Reşat Bey. Tamam açıldı

mikrofonunuz. Tamam. Açıldı, açıldı. Benim önümde açıldı. Ben Recep TOKGÖZ’ün 
mikrofonunu açmışım. O da söz istemiş galiba.

Üye Recep TOKGÖZ :Evet ben istemiştim
almak istiyorum söz.
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BAŞKAN :Açmış oldum mikrofonunuzu. Ne yapalım?
Tamam. Tamam peki. Peki Reşat Bey, buyurun.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi
arkadaşlarım, bu ASAT Genel Müdürlüğü, yani Antalya Büyükşehir Belediyesinin bağlı 
kuruluşu olan ASAT Genel Müdürlüğümün 58 milyon 026 bin 424 milyon avro, yani 
yaklaşık olarak 240 milyon lira civarında bir kredi kullanmasıyla ilgili gündem maddesi 
üzerine söz almış bulunuyorum. Grubumuzun görüşünü de ben açıklayacağım bu konuyla 
ilgili olarak. Şimdi bir özellikle şurada bir yasa maddesini okumak istiyorum. Belediyelerin 
borçlanmasını tanzim eden belediye kanununun ilgili maddesinin d bendi. Diyor ki; belediye 
ve bağlı kuruluşlarıyla; bağlı kuruluş derken burada ifade edilmek istenen kurum ASAT 
kurumudur, ayrı bir yasayla oluşturulmuştur ve bunların dışında sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerinin faizler dahil iç ve dış borç stok tutarı, yani 
toplam borcu en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı ve vergi usul kanununa 
göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranında arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar 
Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Yani madde diyor ki, belediye, 
ey belediye, biraz bu ey kelimesi çok popülist bir kelime oldu biz de kullanır olduk.

BAŞKAN :îyi oldu, iyi oldu. Ağzınız alışsın.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ey belediye, ey belediye başkanı pardon, ey

ASAT Genel Müdürü, ey belediyelerin şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri, belediye 
borçlanırken sizin belediyenizin borcu, bu belediyenin bağlı kuruluşu ve şirketlerinin toplam 
borcu işte şu kadar, şu kadar, şu kadarlık bir hesap sistemi dahilinde şunu geçemez, miktarı 
şu kadarı geçemez. Nedir bu? Bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden 
değerlendirilme oranıyla çarpımının büyükşehirler için bir buçuk katıdır. Şimdi bu maddede 
neden söz aldım? Şimdi ASAT’ın veyahut da EKDAG’ın veyahut da ANET’in, ANTEPE’nin 
veyahut da Ulaşım A.Ş.’nin bizler plan bütçe komisyonuna girdiğimiz zaman belediyenin bir 
bütçe, bütçe borçlanma talebinde bu şirketlerin bilançolarını bir getirin kardeşim, bu 
şirketlerin ne kadar borcu var, nedir durumları, gelirleri geçen sene ne olmuş bir bilelim. 
Fakat verilen cevaplar hep şu oluyor. Ya onlarla ne alakası var, onlar bunun dışında, onlar işte 
efendim işte Sayıştay’ın bilmem ne kanununun bilmem ne maddesinin bilmem ne içtihadına 
göre bu sayılmaz. Yahu yasayı okudum ben size. Yasa böyle diyor. ASAT’ın ne kadar borcu 
var toplayacaksınız, belediyenin ne kadar borcu var toplayacaksınız. İç dış fark etmiyor. 
Hepsini toplayacaksınız. Bunu siz bu gelirinizle, yani bir önceki yıl kesinleşmiş gelirinizle 
nasıl ödeyeceksiniz arkadaş diyor. Faiz yüzde 18 olmuş diyor. Nasıl ödeyeceksiniz? Yasa 
buradan çıkıyor. Bu bakımdan bu maddeyle ilgili söz almamızın ana nedeni, Belediye Meclisi 
ve görevlendirdiği belediye meclis üyeleri halk adına, millet adına ve Belediye Meclis 
üyelerinin de vicdanı adına bu komisyonlarda görev yaparken, bu kurumlan da 
denetleyebilmeli, bilgi alabilmeli, bilgi verebilmeli, bilgi paylaşımı içinde bulunabilmeli, 
bunu raporlarına yazabilmeli. Ama karar nihayetinde Meclisindir. Meclis veriyor kararı. 
Burada gelmelidir. Yani burada plan bütçe komisyonu efendim ASAT 58 milyon avro şu 
kadar parayla borçlanırken, 240 milyon lira, işte beş senesi ödemesiz, bilmem şu kadar, bu 
kadar. Veya Antalya Belediyesi 38 milyon avro borçlanırken veyahut da, veyahut da Bakanlar 
Kurulu kararıyla dış proje ve büyük proje, teknik proje anlamında Bakanlar Kurulu kararma 
dayalı olarak bu limitlerin dışında proje kullanırken, kredi kullanırken, Bakanlar Kurulu 
kararında yazan özellikle mahalli idareler bütçesiyle ilgili mahalli idarelerin talepleriyle ilgili 
kısımda yazan belediyeler borçlanma stokları limitleri içinde kalmak z^undadır ibaresinin 
burada-okunması lazım.
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Maalesef ben şu anda bir meclis üyesi olarak kısmen belki tahmin edebiliyorum, belki 
ucundan yakalayabiliyorum. Ama çoğu meclis üyemizin bu konuda teknik bilgiye sahip 
olmadıklarını düşünüyorum. Bizim toplam ne kadar borcumuz var arkadaşlar? Diyelim ki iki 
buçuk milyon lira, üç milyon lira. Gelirimiz ne kadar? Bir milyon lira. Nasıl ödeyeceğiz 
bunu? Bütçemizin yüzde 38'i personel, yüzde 38'i cari giderler, yüzde 20’si bilmem ne... 
Nasıl ödeyeceğiz, bu nasıl ödenecek? Gelir temin edeceğiz, arsa satacağız. Malumunuzdur, en 
son getirdiğimiz bütçede, bütçede, bütçenin yüzde 64’ü sermaye, irat edilmiş sermayenin 
satışlarıyla ilgilidir. Satamazsanız paranız yok demektir. Borçlanacağız o zaman. Nasıl 
borçlanacaksınız? İşte ASAT borçlanıyor. Yüzde 1.40 artı libor diyor. Liborun ne olduğunu 
bilen arkadaşlar var mı?

BAŞKAN :Şu anda eksi.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :İşte yani Londra bankerlerinin...
BAŞKAN :Şu anda eksi yani.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani şu anda eksi. Londra bankerlerinin

insiyatifıyle günlük olarak belirlenen bir...
BAŞKAN :Uluslararası bir maliyet birimi.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet. Şimdi artı libor. Yerine göre bunun beşe

çıktığını siz de iyi biliyorsunuz. Beşlere kadar uyguladılar.
BAŞKAN :Ben çok ikiyi, üçü geçtiğini görmedim de.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Çıktı, çıktı. Beşe kadar çıkarttıkları oldu. Neyse

sonuç olarak sözümü bağlıyorum. Tabi ki ASAT Genel Müdürlüğü yatırım kuruluşu, 
borçlanacak. Ama geliyor Antalya Belediye Meclisi’nden yetkiyi alıyor kredi, krediyi 
alabilmesi için. Halbuki ASAT Genel Kurulu’nu yapıyoruz. ASAT Genel Kurulu’nda bu 
kararı verebiliriz. Neden Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde bu kararı veriyoruz? Bu 
çelişkiyi ortaya koymak amacıyla söz almış bulunuyorum. Doğal olarak bizim de grup olarak 
bu konuda tereddüdümüz vardır. Bilgilerimiz net değildir. Borçlanmaya karşı vesair bir tavır 
anlamında değil. Sistem iyi işletilmiyor. Bilgilendirme sistemi yeterli değil. Bu sizin veya 
benim kabahatim değil. Eleştirel olarak algılanmasın. Sistem böyle çalışıyor. Sistem böyle 
çalışıyor. Sistem böyle... Bu bakımdan biz bu konuyla, bu konuya nakıs düşünüyoruz 
efendim. Ret düşünüyoruz. Ret, ret efendim.

BAŞKAN :Evet. Çok üzülerek söylüyorsunuz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Üzülerek ret efendim.
BAŞKAN :Recep Bey buyurun.
Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım...
BAŞKAN iArkadaşlar hepsine cevap verecekler. Ben de

vereceğim ama siz bütün eleştirilerinizi getirin. Yani reddiniz evete dönüşmeyecek ama 
bilgilendirmiş olalım sizi.

Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım söz verdiğiniz için teşekkür
ediyorum, ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, şimdi Büyükşehir Meclis Üyeleri 
yasa gereği ASAT Genel Kurul Üyeleri aynı zamanda. Yani ASAT'm Genel Kurulunda yine 
Büyükşehir Meclis Üyelerimiz de oy kullanıyorlar. Şimdi biraz önce Reşat arkadaşımız da 
söyledi. ASAT eğer böyle bir borçlanma yapacaksa, bunu genel kurullarında öncelikle bizim 
huzurumuzda yapması, ondan sonra Büyükşehir Meclisine gelmesi gerekiyordu. Şimdi burada 
çok ciddi bir para var. Aşağı yukarı 300 milyon liralık bir borçlanmadan bahsediliyor. Ben 
bunu şöyle anlıyorum. Eğer yanlışım varsa siz düzeltiniz. Şu anda üAntalya Büyükşehir 
Belediyesi borçlanmak istiyor ama bunu ASAT’ın üzerinden borçlanmakmstiyor.
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Yani bu para ASAT’m değil de Antalya Büyükşehir Belediyesinin kullanacağı bir 
para olarak algılıyorum. Eğer yanlışım varsa siz düzeltirsiniz. Biraz önce bir konu vardı. Onu 
dedik ki komisyonda görüşelim tekrar. 300 milyon liralık İller Bankasinın bir, siz dediniz ki 
onaylanması gerekiyor diye. Benim aldığım bilgiye göre İller Bankasinda filan para yokmuş 
maalesef. Yani biz o kararı almış olsak bile sanıyorum şu anda İller Bankasindan doğru 
dürüst bir para geleceğine ben inanmıyorum. Dünya Bankası değil. Bunu farklı bu. Bu farklı, 
o farklı.

BAŞKAN :Başka bir yere geçti.
Üye Recep TOKGÖZ :Hayır hayır. Başka bir yere geçmedik. Siz, evet

başka bir yere geçtim. Siz dediniz ki biz onaylayacağız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum 
Başkanım. Şu anda çok ciddi bir mali kriz var Türkiye’de de. Dolayısıyla biz hiçbir zaman 
ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık dört yıl içerisinde. Onun için bu kadar borçlanmayı bu 
sıklet kaldırmaz diyorum. Bir de eğer izin verirseniz...

BAŞKAN :Estağfurullah.
Üye Recep TOKGÖZ :Ben şeyi öğrenmek istedim. Tabi ASAT

üzerinden Büyükşehir borçlanıyor dedim. Bir de izin verirseniz pek bu konuya girmek 
istemiyorum ama biraz da gündem dışı. Akşam ben sizi şeyde dinledim, Balbey 
Mahallesi’nde.

BAŞKAN :Gündem dışına lütfen...
Üye Recep TOKGÖZ :Hayır hayır bir kelime, bir kelime.
BAŞKAN :Gündeme gelecek o konu nasılsa.
Üye Recep TOKGÖZ :Bir zararı olmaz. Bak ben sizi dinledim.
BAŞKAN :Bunu alışkanlık haline ne olur getirmeyin.
Üye Recep TOKGÖZ :Hayır alışkanlık değil Başkanım. Benim elimde,

bakın benim elimde şu anda ön sözleşme var. Ön sözleşmede öyle şeyler yazıyor ki, yani bu 
gayrimenkul satış vaadiyle sözleşmenin imzalanması...

BAŞKAN :Vatandaş gümbür gümbür imzalıyor onları. Siz
rahatsız olmayın.

Üye Recep TOKGÖZ :Hayır ben rahatsız olmuyorum. Siz yüzde 98
imzaladı dediniz. Akşam yüzde elliye indirdiniz.

BAŞKAN :Onlar gelir.
Üye Recep TOKGÖZ :Ben sizi dikkatlice dinledim akşam.
BAŞKAN :Evet.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani teşekkür ediyorum. Bu kadar da konuşma

izni verdin, atmadığınız için.
BAŞKAN :Estağfurullah.
Üye Recep TOKGÖZ :Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar

Başkanım. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Evet Songül Hanım

buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi

arkadaşlarım, ben meclisimizin ihtisas komisyonlarından plan bütçe komisyonumuzun 
çalışma şekli ve devam toplantılarındaki yoğun gündeme dair birkaç önerimi ve eleştirimi 
sunmak istiyorum. Elbette ki alınan tüm kararlarımız Antalya Meclisinin nve Komisyonlarında 
alınan hepsi birbirinden değerli ve önemlidir.
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Ama bazı kararlar vardır ki hem belediyenin ilerideki çalışma dönemini de 
etkileyecek, fınans yönetimine ciddi etkileyebilecek borçlanmayı da veya iç-dış fark etmiyor, 
borçlanmayı uzun süreli teminatı içeren maddeler ve gündemlerdir. Bu gündemlerin 
konuşulduğu kısıtlı zamanda yoğun maddelerin olduğu komisyon toplantıları 
gerçekleştiriyoruz. Hani şunu söyleyebilirsiniz. Bu eleştirinizde haklısınız. Biraz evvel zaten 
belirttiniz. Antalya’nın veya Türkiye’nin pek çok ilinde gösterilmeyen şeffaflığı biz 
Büyükşehir Belediyesi olarak göstermeye çalışıyoruz dediniz. Aynı anlayışla 
komisyonlarımızı da diğer belediyelerimize örnek olsun, onlar yapmıyorsa bundan sonra en 
azından büyükşehirden feyz alarak yapmaya çalışsınlar. Ama önümüze bakın 44 maddenin 
yaklaşık 20 tanesi Plan Bütçe Komisyonunu ilgilendiriyor. Toplantıya akşamdan davet 
ediliyoruz, sabah gidiyoruz diyelim gün içerisinde. Önümüzde sadece gündem maddelerinin 
olduğu birkaç sayfalık bir metin tutuşturuluyor. Biz sorduğumuzda cevap alabiliyoruz, ekini 
istediğimizde görebiliyoruz. Bir alan yönetmeliği var ileriki kısımda gündemimize gelecek 
Konyaaltı sahiliyle ilgili. Takdir edersiniz ki elli, altmış sayfalık incelememiz gereken 
metinler. Orada biz bunu inceleyeceğiz diye tuttursak gece geç saatlere kadar çalışmak 
durumunda kalacağız ki çalışmaktan kaçmıyoruz. Ama dediğim gibi toplantılar çok dar 
zamanda gerçekleşiyor. Yeterli bilgi ve belge Komisyon Üyelerine istediği oranda verilmeye 
çalışılıyor. Eğer isterse. Orada da inceleme vakti ve olanağı bulamıyoruz. O yüzden hem bu 
konular teklif olarak gelirken ekleriyle birlikte gelsin ve özellikle idaremizden rica ediyorum, 
Genel Sekreterimizden, ilgili Teknik Genel Sekreterimizden, Mali Hizmetler Daire 
Başkanımızdan, bir borçlanma teklifi geliyorsa ekinde de belediyenin mali yapısında dair, 
bilançosuna dair birkaç sayfalık bir imzalı veya imzasız bilgilendirme metni bize sunulsun. 
Ya da komisyon toplantısında o hazır olsun, elimizde biz de görebilelim belediyenin mali 
tablosu nedir. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi değerli
arkadaşlar, tabi çok yoğun bir çalışma temposunun içinde Antalya’mıza gerçekten tarihi 
eserler ve hizmetleri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz ve bu konuda şahsen ben dahil en 
büyük problemimiz zamana yetişememek. Ben yine Antalya’yla ilgili bir konu için dün 
Ankara’ya gittim. Gece hiç uyumadan çalışmam gereken hususlar vardı. Sabah Ankara’da 
toplantımı yaptım, Büyükşehir Meclisine geldim. Yarın yine Antalya için İstanbul’a 
gideceğim. Gene geleceğim. Öbür gün yeniden İstanbul’a gideceğim ve Sağlıklı Kentler 
Birliği Toplantısı’nın Dünya Sağlık Örgütü Başkanlar Zirvesi’nde ülkemi temsil etmek için 
bir başka toplantı için yine hiç uyumadan iki gün, üç gün neredeyse uçak koltuklarında 
uyumak suretiyle günümüzü, günlerimizi geçireceğiz. Biz bunları seve seve yapıyoruz. Biz 
bunları büyük bir heyecanla yapıyoruz. Hiç şikayetçi de değiliz. Hepimiz bu gayreti 
göstermekle mükellefiz. Sayın Reşat OKTAY güzel bir söz söyledi. Buraya gelen 
arkadaşlarımızın kimse kafasına silah dayamadı buraya geliyorken. Herkes aday oldu, 
çalışacağım dedi, onun için geldi. Bu kadar yoğun bir tempo içerisinde gerekirse zamanı 
yaymak suretiyle çalışmamış, çalışmamız bir zaruret. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
mcclistc Bütçe Komisyon Üyeliği yaptım. Yasa daha sevk ediliyorken meclis Bütçe 
komisyonunda gündeme gelmeden didik didik okurdum, öyle giderdim. İlla bu Bütçe 
Komisyonunda tartışılacak diye bir beklenti içinde olmazdım. Biz bu maddelerin hepsini 
pazartesi günü sevk ettik. Ben şuna inanıyorum ki hiçbir meclis üyelerimiz bu, özellikle bu 
eleştirileri getiren Meclis Üyelerimiz acaba sevk edilen bu maddeler neymiş, içeriği neymiş, 
altındaki yazısı neymiş diye bakmamıştır. Bakan varsa, o bakan arkadaşlarc an özür diliyorum. 
Dolayısıyla, ben müsaade edin bitireyim.
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Şimdi bakın ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Hiç kimseyi suçlamak için 
bunları söylemiyorum. Dolayısıyla biz hep birlikte zamanı en etkili, verimli şekilde 
kullanmak suretiyle çok çalışmak zorundayız. Bu hizmetlerin hepsi, ancak bu çalışma 
temposuyla ortaya çıkıyor. O yüzden biz incelemeye zaman bulamıyoruz sözünde haklı 
olabilirsiniz. Ama bana göre yeterli bir mazeret değil. Oturun gece okuyun, sabaha kadar 
çalışın. Biz böyle yapıyoruz, veriyoruz, hepsini veriyoruz, hepsini veriyoruz. Dolayısıyla 
burada meclisimiz var. Sabahlara kadar burada da tartışırız. Bunda da sorun yok. Bakın ben 
kimsenin söz hakkını kısıtlamadan, herkese istediği kadar söz veriyorum burada. Aklınıza ne 
takılırsa da soruyorsunuz. Cevaplarını veriyoruz. Burada, Songül Hanım, ben konuşmanızda 
çok müdahale edeceğim şey vardı. Bunu hep yapıyorsunuz ve not alıyorum, kafama 
yazıyorum, sonrasında konuşuyorum. Siz de not alın. Beni lütfen kesmeyin istirham edeyim. 
Yani toplantı insicamı açısından da hoş bir şey olmuyor bu. Hele hele böyle sizlere karşı 
konuşmanızı siz bana sataşarak sözle, ben cevap vermek durumunda kaldığımda, bir 
hanımefendiye karşı böyle bir yaklaşımı da hiç içime sindiremiyorum. Lütfen beni buna 
mecbur bırakmayın. Sizden istirham ediyorum. Bunu hep yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın. 
Alışkanlık haline getirdiniz. İstirham ediyorum. O yüzden not alın, size bir daha söz vereyim. 
Ben konuşayım, bir daha konuşun, bir daha konuşun. Biz sabaha kadar çalışmaya hazırız ve 
alışkınız. Ama bu meclisteki bu atışma safhası inanın şu meclisin adabına, ağırlığına hiç 
yakışmıyor. Bütün arkadaşlarımız için bunu söylüyorum, şahsınız da dahil. Dolayısıyla 
hepimiz çok çalışmak zorundayız ve bu konuda zaman yetersiz olabilir. Ama zamanı yetirmek 
de bizim görevimiz.

Konuyla ilgili hususa gelecek isek; tabi Reşat Bey’in endişelerini çok iyi anlıyorum. 
Çünkü geçmiş dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesinin bizden önceki dönemde 
borçlanma limitinin üstünde, gerekli izinler alınmadan borçlandığı için bugün yargılanan 
arkadaşlar var. Bu hassasiyetiniz ondan kaynaklanıyor olabilir. Bu hassasiyetinize o yüzden 
hak veriyorum. Çünkü gerçekten belediyenin limitinin üzerinde izin almadan İçişleri 
Bakanlığı’ndan bu belediye maalesef geçmişte borçlanmış. Sizin hassasiyetiniz bundan 
geliyor muhtemelen. Geçen dönem meclis üyesiydiniz çünkü. Bu hassasiyetinize de hak 
veriyorum. O yüzden bizim bu meclise bu yanlışı yaptırmamamız lazım. Bu konuda en hassas 
kişilerden birisi de benim. O yüzden biz hiçbir şekilde borçlanma limitlerimizin üstünde bir 
tek lira değil, kuruş bile borçlanmayız. Bundan emin olun. Ha bunda bir yanlışımız olursa bizi 
uyarın, derhal düzeltelim. Bundan emin olun. Çünkü bu sorumluluğu hiçbir arkadaşımıza 
yükleyemeyiz. Dediğiniz gibi gerçekleşen bütçenin bir buçuk katma kadar borçlanma payı 
var. Gelelim zannediyorum Ahmet Bey buna cevap verecek birazdan detaylı teknik olarak. 
Neden ASAT’m borcunu Büyükşehirde tartışıyoruz. Tabi Büyükşehir bir garantör kurum ve 
kuruluş. Ahmet Bey onun cevabını verecek Reşat Bey. Orada da zannediyorum bununla ilgili 
karar alınacak. Tabi tabi. Orada da bununla ilgili zannediyorum bir karar. Teknik bir konu, 
arkadaşlar bunu anlatacaklar. Dolayısıyla bizim bunun Büyükşehir Belediyesinde 
konuşmamızın mutlaka teknik ve hukuki bir sebebi var. Onu şimdi anlatacaklar arkadaşlar. 
Ama borçlanma limitimizin üstünde mi borçlanıyoruz endişesini gündeme getirmeniz 
doğrudur. Onun da rakamlarla cevabını veririz. Bir diğer husus şu değerli arkadaşlar. Bakınız 
bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Bankasindan İller Bankası aracılığıyla 
289 milyon TLİik, 58 milyon avroluk bir borçlanmaya gidiyoruz. Bunun şartları yüzde birkaç 
döviz üstünden faiz, bakın birkaç diyorum. Bir olur, iki olur, üç olur. Dört bile olmayabilir. 
Taş çatlasın beş olur. Böyle bir döviz üstünden borç, otuz yıl vadeli. Yani biz bu borcu, bu 
289 milyonu, otuz sene içinde ödeyeceğiz arkadaşlar ve beş senesi
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Şu anda bu krediyi Türkiye’de Dünya Bankası’ndan kullanan tek belediye Antalya 
Büyükşehir Belediyesi. Biz bu krediyi ne için kullanıyoruz hepsi belli. Antalya’nın yatırımlar 
için kullanıyoruz. Efendim Manavgat îçme Suyu Arıtma Tesisi alınacak suyu Manavgat sol 
sahil iletim hatlarıyla getirilmesi, mevcut içme suyu arıtma tesisi ve rehabilitasyon işleri 47 
milyon. İçme suyu temini; Manavgat İçme Suyu Arıtma Tesisi alınacak suyu Manavgat sağ 
sahil iletişim hatlarıyla getirilmesi 73 milyon. Döşemealtı bölgesi Bahçeyaka, Kuzeyyaka 48 
kilometre kolektör, 20 kilometre şebeke evsel bağlantı 26 milyon diye toplam 289 milyonu şu 
anda bu kredinin hangi altyapıda, nerede ihtiyaç ise kullanılacağının adı belli, şekli belli. 
Bunu da Dünya Bankası’na sunuyoruz. Dünya Bankası kabul ediyor. Evet, bu yatırımlar 
Antalya’nın geleceği için önem arz ediyor diyor ve bir uluslararası krediyi, uluslararası 
şartlarda bize kullandırıyor. Ben burada beklerdim ki, böylesine ucuz bir krediyi ve uzun 
vadeli bir krediyi Türkiye’de bir tek bizden sonra muhtemelen Bolu ve Muğla Belediyeleri de 
buna benzer kredileri kullanacaklar. Ama biz çalışarak onlardan bir adım öne geçtik ve böyle 
bir krediyi bularak tebrik ve teşekkür bekleyeceğimiz yerde, otuz sene vadeli bir krediden 
bahsediyorum, beş senesi ödemesiz yüzde birkaç faizli döviz bazında bir krediden 
bahsediyorum. Antalya’nın geleceğini kurtaracak altyapıları yapacağımız bir krediden 
bahsediyorum. Burada eleştiriliyoruz. Kendisini de mecliste görev yaptığım dönemde çok da 
iyi ilişkilerimizin olduğu Engin Bey’in hakikaten o talihsiz beyanı hiç aklımdan çıkmıyor. Biz 
muhalefetiz. Siz ne yaparsanız yapın biz karşı çıkacağız. Bu çok yanlış bir tutum. Şu anda, 
Engin ALTAY Bey’den bahsediyorum. Mecliste söyledi. Yani çok hakikaten talihsiz bir 
beyan. Muhalefet iktidarın ne yaparsa yapsın yaptığına hayır demekle sorumlu değildir. Ama 
görüyorum ki böylesine önemli bir krediyi bulduğumuzdan dolayı teşekkür bekleyeceğimiz 
yerde eleştirince, siz bile üzülerek ret diyeceğiz şeklinde grup kararınızı açıkladığınızda, yani 
bazen siyaset kurumu adına üzülüyorum. Antalya, Antalya hepimizin. Eyvallah, onlara 
katılıyorum, onlara katılıyorum. Onları daha çok çalışarak kapatmamız lazım.

Üye Cansel TUNCER :Bizim dosyamızdaki tek evrak bu. Plan bütçe
komisyon raporu tek sayfa. 250 milyonluk bir krediden bahsediyoruz. Şimdi siz bize detayları 
okudunuz. Biz de yeni bilgilendik.

BAŞKAN :Elbette. Meclis de bunun için var.
Üye Cansel TUNCER :Keşke Dünya Bankası’na sunulurken bize de

sunulsaydı. Hani bunları dile getirmeseydik.
BAŞKAN :Şimdi Cansel Hanım, bakın biz bu konuları

komisyonlarda detaylı tartışıyoruz. Ama komisyon kararı...
Üye Cansel TUNCER :Komisyon üyemiz iletti biraz önce.
BAŞKAN :Tamam ama bakın bir şey anlatıyorum.

Komisyon kararı nihai karar değil. Nihai karar meclisimizin kararı. Meclis de zaten 
komisyonlarda eksik bilgiler varsa tamamlamak için var. Keşke bunları benim anlatmama 
fırsat tamsaydınız da, başkan açıklayacağınız krediyle ilgili ekstra bilgiler varsa buyurun 
açıklayın. Ondan sonra kararımızı bildirelim deseydiniz. Daha peşin yargılı. Biz yeterli bilgiyi 
alamadık. Sorun alın. Meclis bunun için var. Sorun alın cevabını. İşte soruyorsunuz 
alıyorsunuz. Ben şimdi sizden böylesine bulunmaz bir krediyi Antalya’ya kazandırdığımız 
için benim bu bilgilendirmelerimden sonra grubunuzdan evet kararını da beklediğimi ifade 
edeyim ki o az önce siyaset kurumu adına olan endişelerim devam etmesin. Evet Songül 
Hanım söz istedi.

Üye Cansel TUNCER :Borçlanma sınırıyla ilgili c e bir açıklama
olacaktı Başkanım. ^
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BAŞKAN :Songül Hanım söz istedi. Songül Hanıma söz
verelim. Recep Bey, söz isteyin size de söz vereceğim. Buyurun Songül Hanım.

Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, tekrar söz almak niyetinde
değildim. Ancak ifade ettiğim niyetim herhalde anlaşılamadı veya yine biz mecliste konuyu 
AKP-CHP çatışmasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Üzülerek bu tabloyu görüyorum. Ben 
sözlerime başlarken şunu ifade ettim. Büyükşehir meclisinin çalışma şekli nedeniyle kabul 
ettiğimiz, uygun gördüğümüz canlı yayınla insanların meclis toplantılarını izlemesi güzel bir 
eylemdir. Kararların paylaşılması güzeldir. Ama eleştirileri de kabul edelim Sayın Başkanım. 
Şurada 20 tane Plan Bütçenin gündem maddesi var, iki ya da üçünde şerhimiz var. Onun 
dışında zaten kabul etmişiz ki demek ki biz muhalefet olmak için her şeye muhalefet 
olmuyoruz. Ama önerilerimizi de, tavsiyelerimizi de değerlendirmenizin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Demokrasi hepimiz için var. Bugün iktidarda olabilirsiniz, yarın muhalefette 
olabilirsiniz. Ama biz karar verirken ve üretirken orada altına imza atıyoruz. Onaylıyoruz ya 
da onaylamıyoruz diye. Onun bilgiyle, vicdanımızla mevzuatlara uygun olarak kararı tesis 
etmek niyetindeyiz. Şunu ifade ettiniz sözlerin arasında, sözlerinizin arasında. Çok çalışmak 
zorundayız. Biz çalışmaktan şikayet etmedik ki Sayın Başkanım. Şurada meclisin ilk 
gününden bugüne kadar birkaç mazeretim dışında gelmediğim bir toplantı olmamıştır. 
Devamlarıma bakın. Komisyon toplantılarından kaçtığım bir toplantı, katılmadığım bir 
toplantı nadirdir. Biz çalışmaktan kaçmıyoruz. Aksine diyoruz ki dar zamanlara 
sıkıştırmayalım. Bir gün değil, iki gün toplanalım, saatlerce tartışalım. Bunda hiçbir problem 
yok. Okumuyorsunuz diyorsunuz. Pazartesi günü 11 .maddeden burada önergeyle alman 
gündem maddelerinin çoğunu değerlendirdik. Çoğunda ek yoktu zaten. Olanlarda da 
bilançolar var, ayrıntılı inceleme gerekiyor. Dediğim gibi zaman açısından çok dar. Pazartesi 
akşam meclis bitiyor, Salı günü toplantı yapıyoruz. Siz değerlendirin. Saat 19 civarıydı 
toplantıdan çıktığımızda, komisyon toplantısından. Biz çalışmaktan asla şikayet etmedik. O 
nedenle sözlerinize müdahale etmek durumunda kaldım. Çünkü bir haksızlık olduğunu 
düşünüyorum. Komisyonda çalışan bütün arkadaşlarımız, kararlar üretirken bilgilenmek 
isteyecektir. Tabi bunu mecliste de verebilirsiniz, katılıyorum. Ama komisyonda verilmesi, 
komisyonun daha doğru kararlar tesis etmesi ve bu şerhlerin de azalması anlamında 
meclisimize de yarayacaktır diye ifade ediyorum. Teşekkürler.

BAŞKAN :Teşekkür ederim ben de.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Şunu söyleyeyim. Yani komisyonda yeteri kadar

bilgi alınamadığından şikayet ediliyorsa, komisyonu ertesi gün bir daha toplarız. Ben 
arkadaşlara buradan talimatımdır. Bunu lütfen bundan sonra dikkat etsin komisyonlarımız. 
Komisyon başkanları burada.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım komisyonda hangi bilgi isteniyorsa, o
ilgili hatta daire başkanma kadar arkadaşlarımız geliyor. Detaylı bir şekilde bilgi veriyor 
doğrusu.

BAŞKAN :Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yani bunda sıkıntı yok.
BAŞKAN :Ama hala yeterli görülmüyorsa ertesi gün bir

daha toplanır. Bir sorun değil yani.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Bir daha toplanır. Eyvallah.
BAŞKAN :Biz çalışmak için buradayız. Biz de çalışmaya

hazırız diyor arkadaşlarımız zaten. Ahmet Bey buyurun, Recep Bey size söq vereceğim.
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Gen.Sek.Yrd. A.CÎLAVDAROĞLU.Sayın Başkanım, borçlanmaya ilişkin kanunu ben 
tekrar meclisin bilgisine sunmak isterim. Belediye kanununun 5393 sayılı belediye kanununun 
68.maddesinin birinci fıkrasının a bendinde zaten dış kredilerin 4749 sayılı kanun uyarınca 
Hazine Müsteşarlığı iznine tabi olduğu açıkça yazıyor. Keza bu borçlanma işlemi yine aynı 
fıkranın f  bendine göre, yani Bakanlar Kurulu Kararı alınmak suretiyle yatırım programına 
alman faaliyetlerden birisi. Yine son olarak her yıl aşağı yukarı yılın Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununun 13.maddesinde bu tip borçlanmaların borç limitine dahil olmadığına dair her yıl 
bütçe kanununda düzenlemeler yapılmaktadır. Dolayısıyla yani hali hazırda ASAT’ın borç 
durumu ne olursa olsun bu borç, borç limitine tabi olmaksızın doğal olarak borçlanılabilecek 
bir tutardır.

BAŞKAN :Evet. Recep Bey buyurunuz, size söz vereceğiz.
Bu arada arkadaşlar bu borçlanma limitlerinde yüzde 51 çoğunluk mecburiyeti olan hususlar 
var. Bu onun dışında bir konu değil mi? Şimdi burada boşu boşuna da oylamaya da 
sunmayalım yüzde 51 mecburiyeti varsa. Bugünkü çünkü hazirun... Bilmiyorum, ben gene, 
ben gene arkadaşlara sorayım da, bizi burada boşu boşuna. Çünkü borçlanmalarda bazen 
yüzde 51 şartı aranıyor. Bizi burada boşu boşuna maddeyi geçmişte de maalesef bu yanılgıya 
düştük.

Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROGLU:Sayın Başkanım, meclis çoğunluğu aranan bent 
yine 68.maddesinin e bendi. O iç borçlanmayla ilgili düzenlemedir. Burada ayrıca Hazine 
Müsteşarlığı izni alındığı için bu tip bir limite tabii değil.

BAŞKAN :Evet. Peki teşekkür ederim. Recep Bey buyurun.
Süleyman Bey daha sonra size söz vereceğim.

Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım, öyle anlattınız ki borçlanmayı
çok övünülecek bir hadise gibi.

BAŞKAN :Ben bile evet diyeceğim diyorsun yani birazdan.
Üye Recep TOKGÖZ :0  kadar güzel anlattınız ki, sanki çok övünülecek

bir şeymiş gibi anlattınız. Bu aslında bizim Antalya Büyükşehir Belediyesinin iyi bir 
durumda olmadığını gösterir. Dünyada başka...

BAŞKAN :Ya pardon, kesmek istemiyorum am a...
Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım bir saniye. Ben sizi dinledim, ben sizi

dinledim. Herkesin bir işi var. Dünyada para satan kuruluşlar var. Adamın işi para satmak. 
Yani bu liborunu bulur, artısını bulur, eksisini bulur para satar. Yani borçlanmak öyle 
övünülecek bir hadise filan değil. Yalnız ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Biz 
gelecek nesillerin hayatını ipotek altına almamamız lazım. Siz devamlı burada değilsiniz. 
Seneye seçim var. Sizin burada olup olmayacağınızı seçmen bilecek yarın. Dolayısıyla 
borçlanmaları bile yaparken bunu düşünerek, biraz da elinizi vicdanınıza koyarak yapın.

BAŞKAN :Evet, teşekkürler.
Üye Recep TOKGÖZ :Benim demek istediğim bu. Yani çok

övünülecek, çok matah bir şey değil diye düşünüyorum Başkanım.
BAŞKAN :Bir gün bir arkadaşım bankaya giriyordu. Espri

yaptım, dedim ki; tabi dedim, parası olan bankaya gider dedim. Yok dedi, ben dedi param 
olduğu için bankaya gitmiyorum, borç almak için bankaya gidiyorum dedi. Ben de ona dedim 
ki, banka parası olmayana hayatta borç vermez dedim. Ya Dünya Bankası gibi dünyanın en 
yüksek fınans kuruluşu Türkiye’de bir tek Antalya Belediyesine bord veriyorsa bu... 
Karşılıklı konuşmayalım. Ben artık yeterli oldu zaten. Dünya Bankası gibi bir uluslararası 
fınao^ kuruluşu
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Türkiye’de bir tek böylesine bir yatırımda Antalya Belediyesini tercih ediyorsa, 
Antalya Belediyesinin durumu batak olsaydı hayatta bu krediyi vermezdi. Bu finans durumu 
iyi ki uluslararası finans kuruluşu Antalya’da böyle bir tercihte bulunabiliyor. Bakın finans 
durumumuzun iyiliğinin en önemli teyidi zaten o daha önce konuştuğumuz FITCH 
raporlarında, uluslararası raporlarda da teyit ediliyor, o da ayrı bir mevzu. Ama bir başka 
mevzu da şudur; raylı sistem kredimizi IFC’den belki Türkiye’de ilk defa hazine garantisi 
istenmeden alan bir belediye oldu Antalya Belediyesi. Antalya Belediyesi’nin durumu kritik 
olsaydı, dünyanın en önemli finans kuruluşları Antalya ekonomisini, dünya ekonomisini, 
Türkiye ekonomisini adeta büyüteç altında tutan bu kurumlar, acaba Antalya Belediyesi’ne 
raylı sistemde hazine garantisiz kredi verir miydi? Acaba bu Dünya Bankası kredisinde önce 
Antalya tercih edilir miydi? Yapmayın Allah aşkına ya. Yani dolayısıyla bankalar, unutmayın 
borcu parası olana verir. Parası olmayana vermez. Bu da işin temel kaidesidir. Evet Süleyman 
Bey, buyurun. Açtım mikrofonunuzu.

Üye Süleyman ACAR :Sayın Başkanım, ilk önce meclisi saygıyla
selamlıyorum. Söz konusu maddeyle ilgili Başkanım biz komisyonda toplandığımızda 
ASAT’tan sanıyorum altı tane bu işle alakalı uzman arkadaş geldi. Bunu özellikle 
sorduğumuzda, incelediğimizde bu borçlanmanın ne şekilde olduğunu anlattık. Hatta liboru 
da komisyon üyelerimizin zannediyorum hiçbiri de bilmiyordu, ben de dahil olmak üzere. 
Liborun şu anda sıfırda olduğunu, bazen de eksiye düştüğünü, bununla alakalı da bu bilgiyi 
edindik ve şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Bugüne kadar bu belediye bu krediyi, 
yani sürdürülebilir şehirler kapsamındaki bu krediyi alan biz üçüncü iliz. Biri Muğla, birisi 
Denizli, birisi de Antalya.

BAŞKAN :Onlar almadı daha. Görüşmeleri devam ediyor.
Üye Süleyman ACAR :Geçen sene ilk etabında aldıkları için

söylüyorum Başkanım ve bunu Muğla Belediye Başkanı billboardlarda ilk defa biz aldık diye 
de yayınlıyor. Muğla Belediyesi de takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyedir 
Başkanım. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN :Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar,
herhalde yeteri kadar konu anlaşıldı. Gündemimizin beşinci, pardon altıncı maddesini 
komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Evet gündemimizin altıncı maddesi, 
evet mi oyunuz? Evet, Reşat Bey’in oyu hayır olarak kayıtlara geçsin. Gündemimizin altıncı 
maddesi komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Yedinci madde.

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 56 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, yedi ve 11 dahil toplu
oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda uygundur Başkanım.

Üye Cansel TUNCER :Uygundur 7-11.
Üye Mehmet BALIK :Uyguııdur Başkanım.
BAŞKAN :Yedi dahil, 11 dahil aradaki sıralı tüm

maddelerin komisyon raporları doğrultusunda kabulünü ve toplu oylanmasını oylarınıza arz 
ediyorum.

T.C.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.02.2018)

GÜNDEMİN 7. MADDESİ 
KARAR NO:178

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin hissedarı 
olduğu şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %91’i 
(60.060 hisse adedi) ALDAŞ A.Ş.’ye, %3’ü (1980 hisse adedi) 
EKDAĞ A.Ş.ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANTEPE A.Ş’ye, 
%2’si (1320 hisse adedi) ANET A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse 
adedi) ANSET Ltd. Şti. ye ait olmak üzere 66.000 adet hissesi 
bulunmakta; Antalya Büyükşehir Belediyesinin 25.01.2018 tarih 
ve E.51/3715 sayılı yazısı ile ilimizdeki toplu taşıma 
hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli olarak sağlama 
çalışmaları kapsamında Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin artırılarak kurumsal 
kapasitesinin yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili 
organlarınca değerlendirilmesi talep edilmiş, ANET Antalya 
İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.01.2018 
tarih ve 2018/07 sayılı yönetim kurulu kararında “İştiraki 
olduğumuz bu şirketin kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi 
amacı ile yapılacak sermaye artırımına kaynak ayrılamayacağı 
bu nedenle Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret 
A .Ş.’ 1.320 adet toplam değeri 66.000,00.-TL olan hissemizin 
bedelsiz ve şartsız olarak Antalya Büyükşehir Belediyemize 
bağışlanmasına, devirle ilgili sözleşme ve diğer evrakların 
imzalanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
KOCAGÖZ ’ün yetkili kılınmasına, Oybirliği ile karar 
verilmiştir.” denilmekte olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 
38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 18. maddesinin (g) bendi gereğince Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından Büyükşehir 
Belediyesi adına 30.01.2018 tarihli ve 58 sayılı Onay ile ANET 
Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, 
Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki 
%2 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu 
Başkanlık Makamınca onaylanmış ve 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı 
Kanunun 70. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %2 sine tekabül eden 1320 adet 
hissesinin (66.000,00 TL) tamamının bedelsiz ve şartsız kabul 
edilerek şirkete ortak olmasına, şirket bilançosunun, genel kesin 
mizanının ve şirket ana sözleşmesinin kabulüne oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağntisız 1 kabul oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında, gündemin
63. maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. 
maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından 
Büyükşehir Belediyemiz adına 30.01.2018 tarihli ve 58 sayılı Onay ile ANET Antalya İnşaat 
Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. deki %2 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık 
Makamınca onaylanmış olup 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci 
fıkrasının (i) bendi, aynı Kanunun 70. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %2 sine tekabül eden 1320 adet 
hissesinin (66.000,00 TL) tamamının bedelsiz ve şartsız kabulü ile şirkete ortak olması, 
bilançosunun, genel mizanının ve ana sözleşmesinin kabul edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %91’i (60.060 hisse adedi) 
ALDAŞ A.Ş.’ye, %3’ü (1980 hisse adedi) EKDAĞ A.Ş.ye, %2’si (1320 hisse adedi) 
ANTEPE A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANET A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANSET 
Ltd. Şti. ye ait olmak üzere 66.000 adet hissesi bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyemizin 25.01.2018 tarih ve E.51/3715 sayılı yazısı ile ilimizdeki 
toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli olarak sağlama çalışmaları 
kapsamında Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 
artırılarak kurumsal kapasitesinin yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili organlarınca 
değerlendirilmesi talep edilmiştir.

ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.01.2018 tarih 
ve 2018/07 sayılı yönetim kurulu kararı şu şekildedir: “İştiraki olduğumuz bu şirketin 
kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi amacı ile yapılacak sermaye artırımına kaynak 
ayrılamayacağı bu nedenle Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ 1.320 
adet toplam değeri 66.000,00.-TL olan hissemizin bedelsiz ve şartsız olarak Antalya 
Büyükşehir Belediyemize bağışlanmasına, devirle ilgili sözleşme ve diğer evrakların 
imzalanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mesut KOCAGÖZ ’ün yetkili kılınmasına, 
Oybirliği ile karar verilmiştir.”

5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 30.01.2018 tarihli ve 58 sayılı Onay ile 
ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %2 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak 
kabulü hususu Başkanlık Makamınca onaylanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı 
Kanunun 70. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi hükümleri 
gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin %2 sine tekabül eden 1320 adet hissesinin (66.000,00 TL) tamamının 
bedelsiz ve şartsız kabul edilerek şirkete ortak olması, şirket bilançosunun, genel kesin 
m' ’ ’ “ ..................................  * Iduğu görüşü ile,
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO:179

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin
hissedarı olduğu şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin %91’i (60.060 hisse adedi) ALDAŞ A.Ş.’ye, 
%3’ü (1980 hisse adedi) EKDAĞ A.Ş.ye, % 2’si (1320 hisse 
adedi) ANTEPE A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANET 
A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANSET Ltd. Şti. ye ait 
olmak üzere 66.000 adet hissesi bulunmakta; Büyükşehir 
Belediyesinin 25.01.2018 tarih ve E.51/3715 sayılı yazısı ile 
ilimizdeki toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve 
verimli olarak sağlama çalışmaları kapsamında Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
sermayesinin artırılarak kurumsal kapasitesinin 
yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili organlarınca 
değerlendirilmesi talep edilmiş; ANSET Özel Sağlık ve 
Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketinin 25.01.2018 
tarih ve 2018/544 sayılı genel kurul kararında “Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki 1320 
adet hisseye karşılık gelen 66.000,00 TL tutarındaki 
sermaye payımızın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bedelsiz olarak devredilmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir.” denilmekte olup; 5393 sayılı Belediye
Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (g) 
bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
tarafından Büyükşehir Belediyesi adına 29.01.2018 tarihli 
ve 56 sayılı Onay ile Anset Ltd. Şti’nin, Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki %2 hissesinin 
bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık 
Makamınca onaylanmış ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 
18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı Kanunun 
70. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'nin %2 sine tekabül eden 1320 adet hissesinin 
(66.000,00 TL) tamamının bedelsiz ve şartsız kabul edilerek 
şirkete ortak olmasına, şirket bilançosunun, genel kesin 
mizanının ve şirket ana sözleşmesinin kabulüne oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul 
oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.)
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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(09.02.2018)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında, gündemin
64. maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. 
maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından 
Büyükşehir Belediyemiz adına 29.01.2018 tarihli ve 56 sayılı Onay ile ANSET Ltd. Şti’nin, 
Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki %2 hissesinin bedelsiz ve 
şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık Makamınca onaylanmış olup 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı Kanunun 70. maddesi 
ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %2 
sine tekabül eden 1320 adet hissesinin (66.000,00 TL) tamamının bedelsiz ve şartsız kabulü 
ile şirkete ortak olması, bilançosunun, genel mizanının ve ana sözleşmesinin kabul edilmesi 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %91’i (60.060 hisse adedi) 
ALDAŞ A.Ş.’ye, %3’ü (1980 hisse adedi) EKDAĞ A.Ş.ye, % 2’si (1320 hisse adedi) 
ANTEPE A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANET A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANSET 
Ltd. Şti. ye ait olmak üzere 66.000 adet hissesi bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyemizin 25.01.2018 tarih ve E.51/3715 sayılı yazısı ile ilimizdeki 
toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli olarak sağlama çalışmaları 
kapsamında Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 
artırılarak kurumsal kapasitesinin yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili organlarınca 
değerlendirilmesi talep edilmiştir.

ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketinin 25.01.2018 
tarih ve 2018/544 sayılı genel kurul kararı şu şekildedir: “Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki 1320 adet hisseye karşılık gelen 66.000,00 TL tutarındaki 
sermaye payımızın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesine oy 
birliği ile karar verilmiştir.”

5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 29.01.2018 tarihli ve 56 sayılı Onay ile 
Anset Ltd. Şti’nin, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki %2 
hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık Makamınca onaylanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı 
Kanunun 70. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi hükümleri 
gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin %2 sine tekabül eden 1320 adet hissesinin (66.000,00 TL) tamamının 
bedelsiz ve şartsız kabul edilerek şirkete ortak olması, şirket bilançosunun, genel kesin 
mizanının ve şirket ana sözleşmesinin kabul edilmesi hususlarının uygun olduğu görüşü ile,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 9. MADDESİ 
KARAR N0:180

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin hissedarı 
olduğu şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 
%91’i (60.060 hisse adedi) ALDAŞ A.Ş.’ye, % 3’ü (1980 
hisse adedi) EKDAĞ A.Ş.ye, %2’si (1320 hisse adedi) 
ANTEPE A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANET A.Ş’ye, 
%2’si (1320 hisse adedi) ANSET Ltd. Şti. ye ait olmak 
üzere 66.000 adet hissesi bulunmakta; Büyükşehir 
Belediyesinin 25.01.2018 tarih ve E.51/3715 sayılı yazısı ile 
ilimizdeki toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve 
verimli olarak sağlama çalışmaları kapsamında Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
sermayesinin artırılarak kurumsal kapasitesinin 
yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili organlarınca 
değerlendirilmesi talep edilmiş, EKDAĞ Ekmek Dağıtım, 
Sanayi, Ticaret Anonim Şirketinin 26.01.2018 tarih ve 
2018/10 sayılı Yönetim Kurulu kararında “İştiraki 
olduğumuz bu şirketin kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi 
amacı ile yapılacak sermaye artırımına kaynak 
ayrılamayacağı bu nedenle Antalya Ulaşım Hizmetleri 
Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ.’ 1980 adet toplam değeri
99.000,00.-TL olan hissemizin bedelsiz ve şartsız olarak 
Antalya Büyükşehir Belediyemize bağışlanmasına, 
Oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmekte olup; 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (g) 
bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
tarafından Büyükşehir Belediyesi adına 30.01.2018 tarihli 
ve 57 sayılı Onay ile EKDAĞ Ekmek Dağıtım, Sanayi, 
Ticaret Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım Hizmetleri 
Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki %3 hissesinin bedelsiz ve 
şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık Makamınca 
onaylanmış ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı Kanunun 70. 
Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. 
Maddesi hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A .Ş.’nin %3 sine tekabül eden 1980 adet hissesinin 
(99.000,00 TL) tamamının bedelsiz ve şartsız kabul edilerek 
şirkete ortak olmasına, şirket bilançosunun, genel kesin 
mizanının ve şirket ana sözleşmesinin kabulüne oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul 
oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabıfİ oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.)
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında, gündemin
65. maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. 
maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından 
Büyükşehir Belediyemiz adına 30.01.2018 tarihli ve 57 sayılı Onay ile EKDAĞ Ekmek 
Dağıtım, Sanayi, Ticaret Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. deki %3 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık 
Makamınca onaylanmış olup 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci 
fıkrasının (i) bendi, aynı Kanunun 70. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %3 üne tekabül eden 1980 adet 
hissesinin (99.000,00 TL) tamamının bedelsiz ve şartsız kabulü ile şirkete ortak olması 
bilançosunun, genel mizanının ve ana sözleşmesinin kabul edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %91’i (60.060 hisse adedi) 
ALDAŞ A.Ş.’ye, %3’ü (1980 hisse adedi) EKDAĞ A.Ş.ye, % 2’si (1320 hisse adedi) 
ANTEPE A.Ş’ye, % 2’si (1320 hisse adedi) ANET A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANSET 
Ltd. Şti. ye ait olmak üzere 66.000 adet hissesi bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyemizin 25.01.2018 tarih ve E.51/3715 sayılı yazısı ile ilimizdeki 
toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli olarak sağlama çalışmaları 
kapsamında Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 
artırılarak kurumsal kapasitesinin yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili organlarınca 
değerlendirilmesi talep edilmiştir.

EKDAĞ Ekmek Dağıtım, Sanayi, Ticaret Anonim Şirketinin 26.01.2018 tarih ve 
2018/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı şu şekildedir: “İştiraki olduğumuz bu şirketin kurumsal 
kapasitesinin yükseltilmesi amacı ile yapılacak sermaye artırımına kaynak ayrılamayacağı bu 
nedenle Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ.’ 1980 adet toplam değeri
99.000,00.-TL olan hissemizin bedelsiz ve şartsız olarak Antalya Büyükşehir Belediyemize 
bağışlanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.”

5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 30.01.2018 tarihli ve 57 sayılı Onay ile 
EKDAĞ Ekmek Dağıtım, Sanayi, Ticaret Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım Hizmetleri 
Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki %3 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu 
Başkanlık Makamınca onaylanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı 
Kanunun 70. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi hükümleri 
gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin %3 sine tekabül eden 1980 adet hissesinin (99.000,00 TL) tamamının 
bedelsiz ve şartsız kabul edilerek şirkete ortak olması, şirket bilançosunun, genel kesin
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO:181

ÖZÜ: T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKA)2018 Mali Destek Programları kapsamında 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında, 
Öncelik 3, turizm çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm 
olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapı inşa 
edilmesi ve/veya iyileştirilmesi için ANTBİS projesinin 
sunulmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 66’ıncı 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; T.C. Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 Mali Destek programları kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programında, Öncelik 3, Turizm çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm 
olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapının inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi için 
ANTBİS projesinin sunulması hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2018 tarihli raporunda;

T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)2018 Mali Destek Programları 
kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında, Öncelik 3, turizm 
çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapı inşa edilmesi 
ve/veya iyileştirilmesi için ANTBİS projesinin sunulması konusunun uygun olduğu görüşüne 
varılmış olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 182

ÖZÜ: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının
16.01.2018 tarih ve 86351299-604.02-E.49 sayılı 
yazısına istinaden kar amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşların başvuru sahibi olabileceği 2018 yılı proje 
teklif çağrısı kapsamında uygulanacak 4’Küçük Ölçekli 
Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek 
Programları”  ilan edilmiş olup; bu kapsamda 
Döşemealtı İlçesinde bulunan Büyükşehir Özel Eğitim 
Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi çatısına GES (Güneş 
Enerji Santrali) kurulumu gerçekleştirilmesi adına Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansına başvuru yapılabilmesi için 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol 
EKİCİ' ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 14 
kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 67 inci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansının 16.01.2018 tarih ve 86351299-604.02-E.49 sayılı yazısında kar amacı gütmeyen 
kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olabileceği 2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında 
uygulanacak ”Küçük Ölçekli Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları” ilan 
edilmiştir. Bu kapsamda Döşemealtı İlçesinde bulunan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve 
Rehabilitasyon Merkezi çatısına GES ( Güneş Enerji Santrali ) kurulumu gerçekleştirilmesi 
adına Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına başvuru yapılabilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanunu ve 02.10.2013 tarih - 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının 
yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye 
kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların 
değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan 
imalat sektörünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının 16.01.2018 tarih ve 86351299-604.02-E.49 sayılı 
yazısına istinaden kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olabileceği 2018 
yılı proje teklif çağrısı kapsamında uygulanacak ‘’Küçük Ölçekli Altyapı ve Yenilenebilir 
Enerji Mali Destek Programlan”  ilan edilmiştir.

Bu kapsamda Döşemealtı İlçesinde bulunan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve 
Rehabilitasyon Merkezi çatısına GES (Güneş Enerji Santrali) kurulumu gerçekleştirilmesi 
adına Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına başvuru yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir. Gündemimizin 12.maddesi.

(Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 52 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:183

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin yol ağında 
bulunan tüm yolların asfaltlanmasında, yol ve raylı sistem 
alt yapı çalışmalarında ve Belediye Hizmet Binaları 
inşaatlarında kullanılmak üzere; Boğaçayı mecrasında 
rüsubu malzemenin DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü 
kontrolünde alınmasına izin verilmiş, diğer yandan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12.09.2017 tarih ve 38 
sayılı kararı doğrultusunda Boğaçayı Havzası Özel Proje 
Alanında; S71569 sayılı Tarık EKİZ uhdesinde bulunan II 
(a) grubu kalker işletme izin sahası ve ER3067865 sayılı 
Karayolları XIII. Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan II (a) 
grubu ham madde üretim izin sahası bedelleri Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenerek faaliyetlerine 
son verilmiş olup; DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü kontrolünde 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm yollarının yapım, 
bakım, alt yapı çalışmaları ve asfaltlanmasında, raylı sistem 
alt yapı çalışmalarında ve Belediye Hizmet Binalarının 
inşaatlarında kullanılmak üzere alınacak malzemenin, 
S71569 sayılı Tarık EKİZ uhdesinde bulunan II (a) grubu 
kalker işletme izin ve ER3067865 sayılı Karayolları XIII. 
Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan II (a) grubu ham 
madde üretim izin sahalarında Antalya Büyükşehir 
Belediyesince, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketlerince 
ve Antalya Büyükşehir Belediyesine iş yapan firmalarca 
kullanılmak üzere kullanıma hazır hale getirilmesi için 
yukarıda belirtilen hammadde üretim sahalarının geçici 
hafriyat sahası olarak belirlenmesine ve belirlenen bu 
alanların giderlerini karşılayacak gelirlerinin elde edilerek 
işletilebilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunun 26. Maddesine göre 1 lira bedelle 3 yıl süre ANET 
Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye devrine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 
34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu,
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 69'uncu 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; DSİ XIII. Bölge 
Müdürlüğü kontrolünde Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm yollarının yapım, bakım, alt 
yapı çalışmaları ve asfaltlanmasında, raylı sistem alt yapı çalışmalarında ve Belediye Hizmet 
Binalarının inşaatlarında kullanılmak üzere alınacak malzemenin, S71569 sayılı Tarık EKİZ 
uhdesinde bulunan II (a) grubu kalker işletme izin ve ER3067865 sayılı Karayolları XIII. 
Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan II (a) grubu ham madde üretim izin sahalarında Antalya 
Büyükşehir Belediyesince, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketlerince ve Antalya 
Büyükşehir Belediyesine iş yapan firmalarca kullanılmak üzere kullanıma hazır hale 
getirilmesi için yukarıda belirtilen hammadde üretim sahalarının geçici hafriyat sahası olarak 
belirlenmesi ve belirlenen bu alanların giderlerini karşılayacak gelirleri elde ederek 
işletilebilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesine göre bedeli ve 
süresi Meclisimizce belirlenerek ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye 
devri hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;
Antalya Büyükşehir Belediyesinin yol ağında bulunan tüm yolların asfaltlanmasında, 

yol ve raylı sistem alt yapı çalışmalarında ve Belediye Hizmet Binaları inşaatlarında 
kullanılmak üzere; Boğaçayı mecrasında rüsubu malzemenin DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü 
kontrolünde alınmasına izin verilmiştir.

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12.09.2017 tarih ve 38 sayılı 
kararı doğrultusunda Boğaçayı Havzası Özel Proje Alanında; S71569 sayılı Tarık EKİZ 
uhdesinde bulunan II (a) grubu kalker işletme izin sahası ve ER3067865 sayılı Karayolları 
XIII. Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan II (a) grubu ham madde üretim izin sahası 
Bedelleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenerek faaliyetlerine son verilmiştir.

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü kontrolünde Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm 
yollarının yapım, bakım, alt yapı çalışmaları ve asfaltlanmasında, raylı sistem alt yapı 
çalışmalarında ve Belediye Hizmet Binalarının inşaatlarında kullanılmak üzere alınacak 
malzemenin, S71569 sayılı Tarık EKİZ uhdesinde bulunan II (a) grubu kalker işletme izin ve 
ER3067865 sayılı Karayolları XIII. Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan II (a) grubu ham 
madde üretim izin sahalarında Antalya Büyükşehir Belediyesince, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Şirketlerince ve Antalya Büyükşehir Belediyesine iş yapan firmalarca kullanılmak 
üzere kullanıma hazır hale getirilmesi için yukarıda belirtilen hammadde üretim sahalarının 
geçici hafriyat sahası olarak belirlenmesi ve belirlenen bu alanların giderlerini karşılayacak 
gelirlerinin elde edilerek işletilebilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. 
Maddesine göre 1 lira bedelle 3 yıl süre ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ye devrinin uygun olduğu görüşüyle,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER : 12.maddeyi de biraz açmamız gerekiyor. Bu

konuda bazı sorularım olacak. Şimdi 12.gündem maddemizde Boğaçayı havzası özel proje 
alanında, komisyon raporundan okuyorum: İki tane hammadde üretim sahasına Antalya 
Büyükşehir Belediyesi şirketlerince ve Antalya Büyükşehir Belediyesine iş yapan firmalarca 
kullanılmak üzere kullanıma hazır hale getirilmesi ve bu üretim sahalarının geçici hafriyat 
sahası olarak belirlenmesi ve bu alanların giderlerini karşılayacak gelirlerin elde edilerek 
işletilebilmesi için de ANET’e bir lira bedelle üç yıl süre için devrin uygunluğunu 
görüşüyoruz. Şimdi Sayın Başkanım burada tabi raporu okuduk ama okumamıza rağmen 
ekinde de bir belge yer almıyor gördüğüm kadarıyla. Biraz bilgiye ihtiyacımız var. Şöyle ki, 
bu Boğaçayı’nin içindeki çakılı mı kullanacağız? Birinci sorum o. Bu alanın sınırı belli değil. 
Geçici bir süreyle belirlendiği söyleniyor ama bu geçici sürenin süresi belli değil. Yani ne 
kadar süreyle yapıldığı. Yine bu alanda Antalya Büyükşehir Belediyesinin yol ağında 
bulunan tüm yolların asfaltlanması, yol ve raylı sistem altyapı çalışmalarında kullanılmak 
üzere deniyor. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar tüm yollarda kullanılmak üzere sanıyorum buradan 
üretim yapılacak ve sadece Büyükşehir Belediye Şirketlerince ve Belediyeye iş yapan 
firmalarca kullanılmak üzere diye bir detay var Komisyon Raporunda. İlgili kurum görüşleri 
alındı mı? Bu çevreye, ekolojik dengeye bir zararı olacak bir durum mudur? Yani öncelikle 
Boğaçayı’nin içindeki çakıl mı? Biz yeri bilmiyoruz. Sadece özel proje alanında ifade ediliyor 
ama noktasal olarak iki tane üretim sahasının nerede olduğunun bilgisini rica ediyorum. Fakat 
Devlet Su İşleri’nin de kontrolü olduğuna göre acaba dere yatağında mı? Derenin içinden mi 
alınacak? Onu öğrenmek istiyorum. Süreyi öğrenmek istiyorum ve işte tüm şirketlere 
verilmeme sebebini öğrenmek istiyorum. Yani burada tabi öncelikle Büyükşehir 
belediyemizin yol ağındaki işlemler yapılır. Ama bunu da özellikle belirtmişiz. Ucu sınırı 
belli olmadığı için bir açıklamayı duyalım. Ona göre grup görüşümüzü bildirelim.

BAŞKAN :Peki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabi bu
Boğaçayı projesi kapsamında Antalya’nın en çevreci projelerinden birisi diye bu projeyi 
açıklıyorken bir hususun hep birinci olarak altını çizdim. O da şu; Boğaçayı projesine çevre 
hassasiyetiyle eleştiri getirenler, önce buradaki taş ocaklarının artık tarihe karıştığını bu proje 
sayesinde ve bu yüzden Antalya’nın bir çevre felaketinden kurtulduğunu da idrak ederek bu 
konunun hakkını bir teslim etsinler demiştim. Biz Boğaçayı projesi kapsamında Antalya’nın 
otuz yıldır belki de, yetmişli yıllardan beri kanayan bir yarası olan taş ocaklarının 
Boğaçayı’nda imalatı ile ilgili hususu çevre hassasiyetimizle tamamen ortadan kaldırıyoruz. 
Nasıl ortadan kaldırıyoruz? Burada altı tane yaklaşık faaliyet gösteren firma var. Bu altı tane 
faaliyet gösteren firmanın Büyükşehre devri konusunda üç Bakanlık ve Bakanımız, Enerji 
Bakanı, İçişleri Bakanı ve Kalkınma Bakanı kurul kararı almak suretiyle buradaki taş 
ocaklarının tamamının Büyükşehre devredilmesi hususunu karara bağladılar ve artık 
buralardaki bu taş ocakları tamamen bitiyor. Ancak buralarda geçmişte üretilmiş hazır 
malzeme var. Bu malzeme bir milli servet ve bu malzemeyi bertaraf etmemiz de lazım. Yani 
bu malzemenin bertaraf edilmemesi yeni bir çevre sıkıntısı ortaya çıkartır. Dolayısıyla bu 
konuda Büyükşehir Belediyesi şu anda o altı firmanın ikisinin...

Üye Cansel TUNCER :Bir tanesi Karayolları Başkanım.
BAŞKAN :Karayolları. Birisi Karayollarına ait ocak, diğeri

de...
Üye Cansel TUNCER :Tarık EKİZ...
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BAŞKAN :Tarık EKİZ diye bir kişiye ya da firmaya ait.
Kalan dört tane daha var. Onları da devralacağız. Şu anda tebligatları alan, bu tebligatların 
karşılığında bu MİGEM’in yani Enerji Bakanlığinın tespit etmiş olduğu komisyon tarafından 
rakamları bizim ödememiz suretiyle bu devirleri yapıyor. Karayollarının ve diğer firmanın 
bedellerini biz Büyükşehir olarak şu anda ödedik, buraları teslim aldık. Ve buralarda dediğim 
gibi hazırda ciddi bir malzeme var. Bu malzemenin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Bir 
kere çevre hassasiyeti açısından. Çünkü orada duruyor. Üretilmiş, boşta duran bir malzeme. 
Ancak yasalar bize bu malzemeyi sadece kamu hizmetlerinde, belediye hizmetlerinde 
kullanma izni veriyor. Biz tabi ki bu malzemeyi de mutlaka bertaraf etmek durumundayız 
Boğaçayı projemizin uygulamaya geçeceği vakte kadar. Bu tamamen bu konuyla ilgilidir ve 
yasalar sadece Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde, kamu hizmetlerinde kullanılması 
kaydıyla bu malzemenin bize iznini veriyor. Bununla da ilgili YKOP’tan Yatırım 
Koordinasyon Başkanlığı, valiliğimizin başkanlığındaki ve DSFden gerekli bürokratik 
işlemleri tamamladıktan sonra bu kullanımı yapabiliyorsunuz. Biz o izinleri şu anda almış 
durumdayız ve böylelikle şimdi belediyemizin hizmetlerinde bunları kullanmak üzere 
meclisimize bu gündem maddesini getirdik. Hem bir çevre felaketinden daha Boğaçay’ını 
inşallah arındıracağız, bu malzemeleri bertaraf edeceğiz. Ama hani win-win dedikleri kazan- 
kazan esasına dayalı, bir taraftan bertaraf ediyorken de belediye yatırımlarında bunu bir 
faydaya dönüştüreceğiz inşallah.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım mümkünse yerlerinin gösterilmesini
rica ediyorum. Çünkü bu bizim için önemli.

BAŞKAN :Yerler varsa göstersinler.
Üye Cansel TUNCER :Yeni üretim yapılmayacağını anlıyorum

söyleminizden. Yani mevcut yürütülen...
BAŞKAN :Şu anda mevcut malzemeyi, tabi mesela asfalt

malzemesi haline getirmek için belki konkasörle bunu kırmak gerekebilir gibi. Yani işte 
taşınma çeşitleri var. Malum bu işi bilen arkadaşlar müteahhit, işte bilmem üç numara taş, beş 
numara taş bir şeyler diyorlar. Onları asfalt malzemesi haline getirecek veya başka yatırıma, 
dolgu malzemesi haline getirecek bir mevcut malzemeyi bir işleme tabi tutacak bir uygulama 
yapılabilir ya da o malzeme ona uygunsa hiçbir şey yapılmadan yatırım alanına nakledilebilir.

Üye Cansel TUNCER :İlçe belediyelerini de keşke dikkate alsaydık
Sayın Başkan.

BAŞKAN :Maalesef, maalesef yasa ona izin vermiyor.
Maalesef vermiyor.

Üye Cansel TUNCER :Yani ilçe belediye adına şirketlere yapıyoruz ya.
Hani işlem yapan belediye adına şirketler kullanabilecekler sanıyorum.

BAŞKAN :Devralan Büyükşehir olduğu için Büyükşehir
yatırımlarında sadece bunun kullanılmasına izin veriyor yasa. Efendim? Tabi ben Büyükşehir 
ilçelerde yaptığı yatırımlarda kullanacağım. Ama Büyükşehrin yatırımı olması lazım. Tabi bir 
de Büyükşehirden ihaleyle iş alan firmalar da bu malzemeyi kullanabilir. Örneğin benim yol 
müteahhidim, asfalt müteahhidim benim yapacağım bir yolu yapıyorken bu malzemeyi ona 
bizim Büyükşehir yatırımlarında kullanmak üzere teslim edebiliriz.

Üye Cansel TUNCER :Peki son soru. Geçici hafriyat sahası olarak
belirliyoruz. Bunun süresi nedir? Süre var mıdır?
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BAŞKAN :Bunun süresi tamamen bizim Boğaçayı
projesinin başlamasıyla paralel, paralel yok pardon affedersiniz. Biz o kelimeyi unuttuk. 
Boğaçayı projesinin başlamasıyla, başlayıncaya kadar kullanılabilir. Evet. Ama bir süre de 
ayrıca konuldu mu onu da arkadaşlarımız varsa...

Üye Cansel TUNCER :Komisyon raporumuzda yok. O yüzden
soruyorum ama.

BAŞKAN :Ben, ben de, ama bizim, benim fiilen bu
konudaki kanaatimi sîzlerle paylaşıyorum. Boğaçayı projesi inşallah start aldığı gün bu iş 
tarihe karışacak. O çevre felaketini iyice Antalya’dan arındırmış olacağız. Şu anda da orada 
dediğim gibi üretimden çok mevcut malzemenin değerlendirilmesi hususunda bir...

Üye Cansel TUNCER :İlgili kurum görüşlerinin de alındığını, izinlerin
alındığını söylediniz.

BAŞKAN :Tabi.
Üye Cansel TUNCER :Biz göremiyoruz komisyon raporu ekinde de.
BAŞKAN :DSİ yazılarını arkadaşlar.
Üye Cansel TUNCER :Yani bizim endişemiz ekolojik dengeye ve

çevreye katılıyorum. Mevcut taş ocaklarının kontrol altına alınması ve belediyemizce, 
büyükşehir belediyemizce kullanılması ya da mevcutların tüketilerek yeni üretim 
yapılmayacağını düşünüyorum. Gerçekten desteklediğimiz bir görüş. Biz de çevreye zarar 
verilmesini istemiyoruz. Ama bunu da aydınlatabilirseniz grup görüşümüzü ona göre 
belirleyeceğiz.

BAŞKAN : İzinleri var. Onların yazılarını da ekrana
yansıtabiliyorsanız yansıtalım. Harita var. Nerelerde olduğunu da varsa yansıtın lütfen.

Getirtiyorum efendim. Hepsi var.
Efendim?
ANET’e verilmesi.
Üç yıllık diyor. Üç yıllık diyor. Süre varmış

Ant.Bykş.Gen.Sek. Birol EKİCİ
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER
BAŞKAN 

Komisyon Raporunda.
Üye Cansel TUNCER :Üç yıl süreyle ANET’e veriyoruz Başkanım da,

ben burada geçici hafriyat sahası olarak da üç yıl için mi belirliyoruz?
BAŞKAN :E tabi. Şu anda üç yıl. Zaten o vakte kadar da

zaten Boğaçay projesi inşallah başlayacak. Ama önce başlarsa biz o üç yılı da kısaltacağız 
zaten.

Üye Cansel TUNCER :Peki. Bir yerleri görebilirsek.
BAŞKAN :Yerleri gösterelim. Geliyor mu? Evet. İsterseniz

şöyle yapalım. Gelecek beklemeyelim, yani var onlar. Yansıtacağız. Görülmüş olarak kabul 
ederseniz...

Üye Cansel TUNCER :Tabi, size güveniyoruz. Kurum görüşleri de var
dediniz. Onlarda da problem yok.

BAŞKAN :İzin, tabi izin yazılarını da yansıtalım değerli
arkadaşlar. Evet, onları da yansıtalım ekrana. Onları yansıtacağız. Yani görmüş kabul 
edersiniz. Kararınızı yeniden geri alırsınız görmezseniz yani.

Üye Cansel TUNCER :Oylama yapacaksınız Başkanın^ Kararımızı geri
alamayız.
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BAŞKAN :Tabi tabi. Hayır hayır, onları gördük. Tamam
görülmüş kabul ediyoruz diye evet deyip de biz onları gösteremezsek hayır diyebilirsiniz 
demek istiyorum yani.

Üye Cansel TUNCER :Tamam, tamam. Bunları görmüş kabul edin.
Onları arkadaşlar size takdim edecekler şimdi ekranda. Evet, kararınız, grup görüşünüz? 
MHP'nin önce siz herhalde bir grup görüşü mü oluşturmaya çalışıyorsunuz?

Üye Cansel TUNCER :Evet.
BAŞKAN :Peki.
Üye Selçuk SENİRLİ ıKomisyon kararı uygundur. Sayın Başkanım,

yarın bizim genel başkanımız gelecek. Bugün biraz hızlandıralım meclisi.
BAŞKAN :Evet. Önemli konular tabi. Hay hay, tamam,

peki. Evet grup kararınız?
Üye Cansel TUNCER :Uygundur Komisyon Raporu bu durumda.
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar, gündemimizin 12.maddesini

komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyoruz. Kabul edilmiştir 12.maddemiz. 
13.madde.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 50 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :13 ve 15 dahil komisyon raporları uygundur
Başkanım.

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER .-Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN : 13 dahil, 15 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin

birlikte oylanması ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 
Bu arada Cansel Hanım, DSİ hani yani kotuna kadar veriyor. Şuraya kadar alıyorsunuz filan 
diye o sınırları hep bize çok net bir şekilde koyuyorlar.

Üye Cansel TUNCER :0  yüzden dere yatağı olduğu için.
BAŞKAN :Yapmazsa zaten hukuki sorunlar girer. Yani biz

onu istemesek bile, bizi zorla o konuda sınırlıyorlar.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO: 184

ÖZÜ: Aksu Belediyesinin 05/01/2018 tarih ve 15 sayılı 
“Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi konulu Komisyon 
Raporunun, belirlenen tarife Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak 
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18, 20 ve 23.Maddeleri ile 
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza 
uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, Meclis Kararının 
Belediyesine iade edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 
kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy] kul lanı l m ıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 70. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediye 
Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan “Evsel Katı Atık Tarifelerinin 
Belirlenmesi” hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Aksu Belediyesinin 05/01/2018 tarih ve 15 sayılı “Evsel Katı Atık Tarifelerinin 

belirlenmesi konulu Komisyon Raporu incelenmiş olup, belirlenen tarife Atıksu Altyapı ve 
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18, 20 ve 23.Maddeleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin 
Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, “Meclis 
Kararının Belediyesine iade edilmesi” görüşü doğrultusunda;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 71. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Manavgat Belediye 
Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan “Kapalı Otopark Ücretlerinin 
Belirlenmesi” hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Manavgat Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 

“Kapalı Otopark Ü cretlerinin belirlenmesi hususunun meclislerinden geldiği şekliyle uygun 
olduğu görüşü doğrultusunda;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Mustafa Erkan ERSOY imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ 
KARAR NO:185

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisinin 03/01/2018 
tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan “Kapalı Otopark 
Ü cretlerinin belirlenmesi hususunun ilçe belediye 
meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul 
oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 
kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 15. MADDESİ 
KARAR NO:186

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisinin 03/01/2018 
tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan “2018 Yılı Ek 
Gelir Tarifesinin belirlenmesi hususunun ilçe belediye 
meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul 
oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 
kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 
72.maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Manavgat Belediye 
Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan “2018 yılı Ek Gelir Tarifesi” 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Manavgat Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 

“2018 Yılı Ek Gelir Tarifesinin belirlenmesi hususunun meclislerinden geldiği şekliyle 
uygun olduğu görüşü doğrultusunda;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Mustafa Erkan ERSOY imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, 13-14-15 komisyon raporları
doğrultusunda kabul edilmiştir. 16.madde.

(Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 16. MADDESİ 
KARAR NO:187

ÖZÜ: “Konyaaltı Sahil ve Kıyı Bandı 
Projesi” kapsamında hazırlanan mimari ve uygulama 
projesi neticesinde yapılan uygulama sonucu ortaya 
çıkan, Müze Meydanı, Varyant, Beach Park,01bia 
Meydanı ve Akdeniz Bulvarını da içine alan Boğaçaya 
kadar olan alanda, geçmiş yıllardaki usulsüz 
kullanımlarının ve yasalara aykırı olarak yapılan 
yapıların önüne geçilmesi, kıyıların korunarak 
kullanılması mantığından hareketle gelecek nesillere 
daha da kullanılabilir bir kıyı bırakılması, Antalya’nın 
incisi olan Konyaaltı plajlarının dünyaca ünlü bir 
cazibe merkezi haline dönüştürülmesi ve Antalya 
Müzesinden Boğaçaya kadar olan yaıışma projesinin



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.02.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

kapsadığı yaklaşık 1.000.000 m2 alanın etkin, verimli 
ve hukuki kurallara uygun bir şekilde yönetilmesi 
amacıyla hazırlanan ve değiştirilerek ekte sunulan 
"Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım 
İşletme Esas ve Usulleri" oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, 
CHP 10 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul 
oyu ile toplam 5 7 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 141 ’inci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı Sahil ve Kıyı 
Bandı Projesi” kapsamında hazırlanan mimari ve uygulama projesi neticesinde yapılan 
uygulama sonucu ortaya çıkan, Müze Meydanı, Varyant, Beach Park, Olbia Meydanı ve 
Akdeniz Bulvarını da içine alan Boğaçaya kadar olan alanda, geçmiş yıllardaki usulsüz 
kullanımlarının ve yasalara aykırı olarak yapılan yapıların önüne geçilmesi, kıyıların 
korunarak kullanılması mantığından hareketle gelecek nesillere daha da kullanılabilir bir kıyı 
bırakılması, Antalya’nın incisi olan Konyaaltı plajlarının dünyaca ünlü bir cazibe merkezi 
haline dönüştürülmesi ve Antalya Müzesinden Boğaçaya kadar olan yarışma projesinin 
kapsadığı yaklaşık 1.000.000 m2 alanın etkin, verimli ve hukuki kurallara uygun bir şekilde 
yönetilmesi amacıyla hazırlanan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas 
ve Usulleri hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

“Konyaaltı Sahil ve Kıyı Bandı Projesi” kapsamında hazırlanan mimari ve uygulama 
projesi neticesinde yapılan uygulama sonucu ortaya çıkan, Müze Meydanı, Varyant, Beach 
Park,Olbia Meydanı ve Akdeniz Bulvarını da içine alan Boğaçaya kadar olan alanda, geçmiş 
yıllardaki usulsüz kullanımlarının ve yasalara aykırı olarak yapılan yapıların önüne geçilmesi, 
kıyıların korunarak kullanılması mantığından hareketle gelecek nesillere daha da kullanılabilir 
bir kıyı bırakılması, Antalya’nın incisi olan Konyaaltı plajlarının dünyaca ünlü bir cazibe 
merkezi haline dönüştürülmesi ve Antalya Müzesinden Boğaçaya kadar olan yarışma 
projesinin kapsadığı yaklaşık 1.000.000 m2 alanın etkin, verimli ve hukuki kurallara uygun 
bir şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan ve ekte sunulan "Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi 
Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleri" Komisyonumuzca değiştirilerek uygun bulunmuş 
olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Mustafa Erkan ERSOY imzasız, Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ‘İlgili ilçe belediyesi ve 
paydaş kurumlarla görüş alışverişinde bulunulmayan çalışmaya katılmıyoruz.’ şerhli imzalı, 
Meclis Üyesi Faik ÇITAK ‘Şerhe katılıyorum.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar ben bir bilgilendirme

yapayım. Bu konuda muhalefet biliyorum yeteri kadar bilgilenemedik, kalın bir kitapçık var, 
okuyamadık, fırsatımız da olmadı filan diye zaten önceden de bir şeyler söyledi. Şimdi burada 
ne yaptığımızı ben size önceden bir ifade edeyim. Tabi ki yine ona göre kararlarınızı 
oluşturursunuz. Şimdi Konyaaltı sahil projemizi büyük bir hızla devam ettiriyoruz. Çok da 
hakikaten Antalya’ya değer kazandıracak çok önemli bir proje. Tabi geçmişteki hatalardan da 
ders alarak sadece bir projeyi yapmak değil yaptıktan sonra da o projeyi disiplinli bir şekilde 
kullanmak gereğinden hareketle burada sivil toplum örgütlerimizin de işin içerisinde denetici 
olarak, denetçi olarak tutacağımız bir uygulama planını meclisimize getirmeyi önemsedik. 
Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz. Cansel Hanım aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkan 
Yardımcımız. Maalesef 6 metrelik büfeler. Konyaaltı’nda zaman içerisinde hepsi adeta birer 
restaurant, diskotek her türlü genişlemeye tabi oldu. Bu Konyaaltı Belediyesinde sorun oldu. 
Büyükşehir Belediyesi’nde de sorun oldu. Bir şeyi yapmak değil onu sürdürülebilir 
kullanmak, yapmak kadar önemlidir. O yüzden geçmişte bu disiplinsiz sahil gelişmesi bizi 
bundan sonra bu kadar emek veriyorken, yatırım yapıyorken, harcama yapıyorken 
Konyaaltı’nın en düzenli şekilde kullanılması hassasiyetini ortaya koymamıza mecbur bıraktı 
ve bir yönetim planını, sivil toplum örgütlerimizle de istişare ederek hazırladık ve Konyaaltı 
işletme ihalesini mart ayı gibi yapmayı planlıyoruz. Çünkü bir taraftan inşaat devam 
ediyorken işletmeci firmanın da mutlaka inşaat esnasında bir takım kendi adına düzenlemeleri 
olabilir. Buna da cevaz vermek lazım. Dolayısıyla Mart ayında bunu yapmayı planladığımız 
için Şubat ayında bu yönetim planı, Konyaaltı Yönetim Planı aynı zamanda ihale eki de 
olacağı için neden hani aceleye geldi bu kadar kalın bir uygulama bu yüzden geldi. Ve bize 
de, bana da bunun sunumu geçen hafta yapıldı daha ama ben sabaha kadar okudum. Tek tek 
okudum. Bazı yerlerine müdahale ettim. Bazı yerlerine arkadaşlarımızın kanaatlerine bana 
doğru gelmemesine rağmen uydum ama bazılarında da onlar bana uydu. Çünkü bizim böyle 
bir demokratik istişareye dayalı bir yönetim anlayışımız var. Ve son halini ancak verip 
Büyükşehir Belediyemize 11 .maddeden zannediyorum pazartesi günü getirebildik. 
Dolayısıyla burada artık 6 metrekarelik büfeler restauranta dönüşmesin, diskoteğe 
dönüşmesin hassasiyeti, buraların en güzel şekilde korunması ve korunuyorken de 
kullanılması hassasiyetlerini içeren bir yönetim planını, bir denetleyici kurul da oluşturarak, 
içinde sivil toplum örgütlerinin de olduğu, Mimarlar Odasından, Kent Konseyine kadar, 
birçok ticaret odası, AKTOP, Esnaf Odaları Birliği gibi meslek örgütlerinin de olduğu bir 
Belediye Birimlerimizin de olduğu bir Denetleme Kurulu da oluşturarak burada önemli bir 
uygulamayı, Konyaaltı’yı sadece yapıp bırakmak değil geleceğe de korunabilir bir şekilde 
taşımak için bu Yönetim Planını bugün meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bence yapmaktan 
daha önemli bunu kabul etmek. Çünkü biz yaptık ama koruyamadık ve kaybettik. Şimdi 
oralardan ders alarak bunu en iyi şekilde koruyalım diye meclisimizin gündemine getirdik. 
Takdir meclisimizindir. Buyurunuz Cansel Hanım.

Üye Cansel TUNCER :Grup görüşünüzü AK Parti Sözcünüz bildirdi
mi?
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Üye Cansel TUNCER :Tamam, ben teşekkür ediyorum. Evet, Sayın
Başkanım tabi söyleyecek sözlerimiz çok ama öncelikle hani siz şunu seviyorsunuz. Yarın da 
basma manşet vermek adına muhalefet yine karşı çıktı. Her şeye karşı çıkıyorsunuz ama 
şeyinde, karşılığında herhangi bir öneride bulunmuyorsunuz sözlerinizi peşinen kabul 
etmediğimizi bildirmek istiyorum. Gerçekten Konyaaltı Sahili Projesi bu en önemli gündem 
maddelerimizden birisidir ve yaklaşık 4 yıl önce tasarrufunu Büyükşehir Belediyesine 
almıştınız. Gerçekten gecikmiş bir projedir. Biz hep bir an önce hayata geçmesini ve 
AntalyalIlara hediye edilmesini tüm dünyada vatandaşlarına hediye edilmesini de istedik. Her 
zaman da peşindeyiz ama bir savunduğumuz konu var. Şimdi söyleyeceğim hususları da 
lütfen dikkate alalım oylamaya geçmeden önce hem gecikmiş ama bir yandan da işte bize, biz 
de sabaha kadar okuduk dediğiniz gibi...

BAŞKAN :Ne güzel...
Üye Cansel TUNCER :Sonuncu kelimesine kadar da okudum. Burada

bizlere Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları olarak bir kırk sayfalık bir metin verilmiş. 
Fakat, bu metinle ilgili açıkçası sizin söylediğiniz kadar çok önemli bir konuyu oyluyoruz 
ama çok da güzel bir çalışma olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi sebeplerini dile 
getireceğim. Bence bu yarışmaya katılan projenin, bu şahsi düşüncemdir. Yarışma yapıldı. Bir 
proje yarışması. O projenin açıklama notları gibi geldi bana daha ziyade. Özellikle ilk 26 
sayfasından bahsediyorum. Neden? Onları da anlatacağım. Şimdi öncelikle Konyaaltı Sahili 
Projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyemizin bugüne kadar hayata geçirmeye çalıştığı, şu anda 
ANTEPE tarafından yapıldığını bildiğimiz proje hakkında meclisimize hiçbir bilgi proje 
bilgisi sunulmadı. Şimdi Yönetim Usul ve Esaslarının 4.maddesini ben size okumak 
istiyorum. Proje kitapçığı ve Uygulama Projeleri Alan Yönetimi Usul ve Esasları ayrılmaz 
parçalarıdır yazıyor. Yani biz burada oyluyoruz bu usul ve esasları ama proje kitapçığının ve 
uygulama projelerinin de bu Yönetim Esaslarının bir ayrılmaz parçası olduğunu oyluyoruz 
ama biz bilmiyoruz.

BAŞKAN :Projeyi mi bilmiyorsunuz?
Üye Cansel TUNCER :Uygulama Projesi... Projeyi bilmiyoruz

Başkanım. Ne Konyaaltı Belediyesine ne Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisine bu proje 
bilgisi, bize bugüne kadar sunulmadı. Biz tabi kendi çabalarımızla öğrenmek için toplantılara 
katılmaya çalıştık ama yani gerçekten, projeyle ilgili, lütfen tamamlayayım, siz zaten 
açıklamanızı yaparsınız.

BAŞKAN :Ama Muhittin Başkan bizim bunun tanıtım
toplantısına bizzat geldi sağolsun.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım tanıtım toplantısı başka bir şey, biz
projeyi şurada...

BAŞKAN :Pı*ojeyi sunduğumuz tanıtım toplantısına geldi.
Üye Cansel TUNCER :Ben de geldim Başkanım.
BAŞKAN :E, tamam... Nasıl bileceksiniz daha? Biz nasıl

anlatacağız bu projeyi?
Üye Cansel TUNCER :Ya o konuda, bakın, hayır Konyaaltı

Belediyesinin de bu konuda bir görüşü alınabilirdi, bir proje, Büyükşehir Belediye 
Meclisimize gelmedi bırakın Konyaaltinı... Devam ediyorum.

BAŞKAN :Yarışma projesi...
Üye Cansel TUNCER :Ya şu anda oyluyoruz, ayrılıra

kimse projeyi bilmiyor şu anda burada oylamaya katılacak. Şimdi ben.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.02.2018)

BAŞKAN :Peki Cansel Hanım, özür dilerim, kesmek
istemiyorum ama bilgi istediniz de vermedik mi ya? Beni rahmetli DEMİREL gibi 
konuşturuyorsunuz yani ama...

Üye Cansel TUNCER :...devam ediyorum. Başkanım burası plansız bir
önce. Başkanım devam edeyim. Siz benim söylemek istediklerimi hep birlikte değerlendirin 
lütfen. Bakın ben karşı değilim.

BAŞKAN :Eyvallah...
Üye Cansel TUNCER :Bu projenin bir an önce olması gerektiğini

söylüyorum. Dört yıl geçti aradan yani. Bu konuda bir an önce biz de yapalım ne gerekiyorsa. 
Elimizi taşın altına koyalım. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim dayanamayarak. 
Siz dediniz ki az önce bir denetim kurulu oluşturuldu çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte oluşturuldu. Evet, bu metnin ben ilgili maddesinden hemen söyleyeyim. Zaten 
notlarımda vardı. 9.maddede...Alan Yönetimi Denetleme Kurulu ki, bir konuda aykırılık 
olduğu zaman karar verecek bir kurulu oluşturulmuş. Çok teşekkür ediyoruz ki sivil toplum 
kuruluşlarımız var ama Konyaaltı Belediyesini buraya dahil etme ihtiyacı hissetmemişsiniz. 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Başkanlığında, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası, Antalya Mimarlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği, Akdeniz Turistik Otelciler -  İşletmeciler Birliği vesaire ve çeşitli daire başkanlıkları 
var. Keşke, oradayız Başkanım, Konyaaltı Belediyemizi de burada, bu kurulun içinde bir üye 
olarak dahil etmiş olsaydınız. Biz de yerinden hizmet konusunda yardımcı olabilseydik 
Büyükşehir Belediyemize.

Devam ediyorum. Yani bunu daha sonra yeri geldiğinde söyleyecektim ama ilgilisini 
gördüğüm için şu anda açıklıyorum.

BAŞKAN :Bir tek eksiğimiz buysa tamamlarız, sorun yok.
Üye Cansel TUNCER :Başkanım tabi yani bu Konyaaltı Belediyesi için

bir lütuf değil bir hizmet etmek istediğimiz bir alandır...
BAŞKAN : Estağfurullah...
Üye Cansel TUNCER :Ve en yakın hizmeti verebilecek Belediyeyiz.

İlçe Belediyesiyiz. Bu en doğal hakkımız diye düşünüyorum bu talepte bulunmak. Şimdi ben 
neden bu metin, projenin notları gibi herhangi bir hazırlanmış, özel hazırlanmış bir yönetim 
usul esası değil dedim onu açıklamak istiyorum. Şimdi ben hukukçuyum. Hukukçular var 
aramızda. Bürokratlarınız var. Bir işletme usul esasları belirlemenin bir tekniği vardır. Bu 
tekniğinde ben bu metinde incelediğim zaman Sayın Başkanım, metinde temenni ifadeleri, 
şahsi görüşler bildiren metinler görüyorum. Paragraflar görüyorum. Örneğin 7.maddeyi 
okuyorum size bakın, metni. “Gelecekte alanda kaçınılmaz olarak otopark artışı talepleri 
olacaktır. Ancak otopark rakamı artışı bir çözüm değildir. Tasarlanan otopark âdeti bu alan 
için yeterlidir.” Yani görüşler, kanaatler, temenniler var. Hani biz İşletme Usul ve Esaslarını 
belirlerken ana prensibi koymalıyız. Prensip koymamış otoparklar arttınlmamalı ve paralı 
olmalı bu sayede toplu ulaşım özenilmelidir. Yani mesela şu anda oyladığımız bir İşletme 
Usul esasının 7.maddesini okuyorum size. Bunun gibi pek çok madde var. Yine 27.maddeden 
itibaren bu metne baktığımda özellikle proje kitapçığı ve uygulama projelerini bilmek 
istiyorum. Bir de alanla ilgili şöyle bir durum var. Burası hep söyledik plansız bir alan. Yani 
biz bir şeyi yapıyorken en başından usulüne uygun, hukukuna uygun yaparsak sonra başımız 
ağrımaz. Bunu zaten sizlerde idare temsilcisi olarak biliyorsunuz. Plan kararı alınmadan bir 
proje hayata geçiriyoruz burada, bu bölgede Başkanım. 10 tane park, parşel burada, ben 
miktarlarını ve alanlarını da çıkarttım.
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Özel mülkiyete konu olduğu iddia ediliyor ve Hâzineyle Tapu İptal Tescil Davaları 
devam ediyor. Henüz kesinleşmedi. Halen derdest. Bu davalara ilişkin yine bir tane parsel var 
ki 42.829 metrekare, Karayollarının kamulaştırması var. Kamulaştırmanın amacını 
bilmiyoruz. Bizlere bildirilmedi ama bu alana ilişkin örneğin burada hiç meclisimizde bu 
konular görüşülmedi yani bu projeyi hayata geçirirken bunlar hep önem arz ediyor. Hukuki alt 
yapısının hazır olması gerekiyor takdir edersiniz. Yine büfelerin ne olacağı konusunda az 
önceki söylemlerinize katılıyorum. Bu büfeler elimizi kolumuzu bağlayan yasa maddelerimiz 
var. Yani tabi ki gönül ister ki çok daha yaraşır, güzel büfeler yapalım. 6 metrekare ile 
sınırlandırmayalım. Hatta bir toplantıda projeyi kazanan müelliflerle konuşmamda onların da 
bu konuda açıkça ifade edemedikleri ama 6 metrekarenin yetersiz olduğunun, mümkün 
oldukça uygulamada çözeceklerini konuyu ifade ettiler. Bunun ne anlama geldiğini beraber 
düşünelim.

BAŞKAN :Müelliflerden o zaman bilgi aldınız siz bu
konuda.

Üye Cansel TUNCER
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER
BAŞKAN 

çünkü bunu da...
Üye Cansel TUNCER 

çalışıyorum.
BAŞKAN :Bütün, bütün meslek odalarına gittik. Bütün

efendime söyleyeyim sabah sohbetlerine gittik, anlattık. Eşgüdümlü, bunu anlatmadığımız yer 
kalmadı. Siz de bunu bir şekilde bilgilenmişsiniz ama...

:Ben şahsen takip ediyorum Başkanım.
:Aldınız. Tamam.
:Ama benim sizden istirhamım...
:Çünkü bilgilendirmediğimiz ortam kalmadı

:Belediyeyi yok saymayın. Onu ben söylemeye

Uy e Cansel TUNCER :Biz de bilgileniyoruz, kendi çabamızla.
BAŞKAN :Belediye temsilcisi olarak değil ama şahsen

farklı bir ortamda...
Üye Cansel TUNCER :Belediye temsilcisi olarak da bilgileniyorum

Başkanım ama ben şunu istiyorum.
BAŞKAN :Anlaşıldı.
Üye Cansel TUNCER :Büyükşehir Belediyesi ilgili İlçe Belediyesine bu

konudaki projesini neden paylaşmaz?
BAŞKAN : Paylaştık.
Üye Cansel TUNCER :Hayır Başkanım. Lütfen yazısını bana...
BAŞKAN :Hayır, ilk daha başlıyorken, başlıyorken geldiniz.

Katıldım diyorsunuz.
Uy e Cansel TUNCER :Ben bakın toplantıya katılmak farklı bir şey...
BAŞKAN :E, tamam...
Üye Cansel TUNCER :Normalde bir proje ile ilgili görüş ve

önerilerimizi sunarız.
BAŞKAN :Ama o proje paylaşım toplantısı...
Üye Cansel TUNCER :Projenin yarısı benim ilçe belediyemin sınırları

içinde.
BAŞKAN :Tamam. f
Üye Cansel TUNCER :En az yarısıdır diye. Büyük bfr alandır diye

düşünüyorum.
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BAŞKAN :Proje paylaşım toplantısı o. Yazılı bize
görüşlerinizi niye bildirmediniz? Bildiren odalar oldu o toplantıdan sonra.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım yazılı görüşümüz de var. Yani bu
başka bir konuda görüş soruldu. Proje sunulmadı ama o konuda da görüşümüz var. Yanımda o 
da. Şimdi ben bir konuyu daha burad a oyluyoruz diye söylüyorum bu işletme usul ve 
esaslarında, alanlar ayrılarak hemen hemen bütün maddeler ilgili alan, 4 alanda, 4 bölgede 
ifade ediliyor malum bu proje kapsamında. Şimdi 4 adet şemsiye -  şezlong alanını sanıyorum 
kamunun mülkiyetine, yan, kamunun ücretsiz kullanım, kullanımına bırakıyoruz.
Koordinatları belirlenen şemsiye ve şezlong alanları, bunları bilemiyorum, ifadeyi okuyorum.
En çok 192 adet şezlong konulabilir diye bir ifade var. Sonuçta sadece 4 bölgede mi şezlong 
ve şemsiye ücretsiz olacak? Kamunun yani sahillerin kamunun, kamunun malı olduğu malum 
sizler biliyorsunuz Anayasa güvencesinde dolayısıyla buradan diğer bu 4 bölge dışında 
halkımız sahile girerlerse, o sahilden denize girmek isterlerse ama hizmet satın almazlarsa 
giremeyecekler mi? Bu konuyu da bilmek istiyorum. Yine bu işlet...

BAŞKAN :Her yer açık herkese, her yer açık...
Üye Cansel TUNCER :Her yer açık olmalı ama işletme usul esasları

böyle söylemiyor. Onu söylemek istiyorum.
BAŞKAN :Hayır o sadece şezlong ve şemsiyenin ücretsiz

sunulacağı yerler. Alır havlusunu Konyaaltfnde nereye istiyorsa, şezlongunu alır yanma, 
şemsiyesini alır...

Üye Cansel TUNCER :Zaten yapamazlar, engel olamazsınız. Her yer
kamunun, tabi.

BAŞKAN .'Nereye istiyorsa koyar, oradan denize girer.
Hiçbir kısıtlama yok. Tamamen halka açık yani. Öyle bir şey yok yani.

Üye Cansel TUNCER :Öyle de olmalı. Bunu duymak da sevindirici.
BAŞKAN :Öyle zaten yani. Olmalı değil, öyle...
Üye Cansel TUNCER :Bir de büfelerle ilgili mevzuattaki, mevzuattaki

hükümlerin, yürürlükte bulunan hükümlerin geçerli olacağı söyleniyor ama net bir bilgi 
burada yok. Hatta bazı ifadelerde büfelerin yapıldığı, imal edildiği, inşa edildiği 
projelendirilmiş ve inşa edilmiş olduğu ifade ediliyor. Ben şu ana kadar yapılmış bir büfe tabi 
önlerinde set var göremiyorum ama baktığım zaman şu anda görmedim. Var mı inşa edilmiş 
bir büfe? Nedir bu düşünülen büyüklük?

BAŞKAN :Şu anda hazır da bir şey, yapılıyor daha, yeni
yapılıyor.

Üye Cansel TUNCER :Peki bu büyüklükle ilgili bilgi verebilir misiniz
Başkanım?

BAŞKAN :6 metrekare.
Üye Cansel TUNCER :Burada bu ifade edilmiyor. Yürürlükteki

mevzuat, genel ifadesi var.
BAŞKAN :E, o işle zaten. Mevzuat 6 metrekare, 150

metrede bir, bu kadar basit.
Üye Cansel TUNCER : 150 metrede bir, yine bu geçerli olmak zorunda

olacak.
BAŞKAN :Aynen. /
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Üye Cansel TUNCER :Yine, az önce de tekrarlıyorum. Denetleme
kurulunda Belediyemizi de görmek istiyoruz. Bu tabi meclisimizin takdiridir. Ancak bu gibi 
sebeplerle Başkanım grup görüşümüzü, Komisyon Raporuna katılmıyoruz olarak 
belirtiyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLÎ :Komisyon Raporu uygundur.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN rVereceğiz, vereceğiz dur sırayla. Buradan

görüyorum Abdurrahman Beyciğim. Bir saniye, Recep Bey sizden önce söz istemiş ona 
vereceğim. Sonra da size söz vereceğim.

Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım sizi ve meclisimizi tekrardan
selamlıyorum. Şimdi biz 2014 yılında seçim oldu, bitti, geldik. Bir böyle işte seçim 30 Mart 
itibariyle tam sezona yaklaşıyordu. Siz dediniz ki ben artık Konyaaltı’nı herkese açıyorum. 
Bedava deniz, bedava şezlong, bedava şemsiye bir de Belediyecilik dersi verdiniz. Bu iş 
olursa böyle olur diye. Ne oldu ona? Ben şimdi merak ediyorum. O şezlongların yarısını 
çaldırdınız. Şemsiyeler çalındı. Zaten bunları ekstra soracağız. Kamu zararı oluşturdunuz 
diye. Dönemin şeyine, yetkilisine. Sanıyorum ANET’ti galiba. Murtaza değil, ANET’ti 
sanıyorum ben. Herhalde KOCAGÖZ burada, sanıyorum onun hesabını verir. Bir kere o 
uygulamanın ne olduğunu ve nereye, şu andaki evrildiği yer ayrı bir konu. Zaten onu 
arkadaşlar anlatacaktır. Ayrı bir şey.

Şimdi bunlar lay lay lom işler. Aynı, aynı sözleri, aynı şeyleri tekrar vererek bizim ne 
olduğu belli olmayan bir meçhule doğru gidiyoruz yine. Hatta öyle bir şey ki, nasıl 
düşündülerse tamamen kapatmışlar sahili içeride ne olduğunu hiçbir Allahın kulu görmüyor. 
Boğaçayinı da kapatmışsınız. Biz aslında merak ediyoruz. Kenardan bakıyorduk acaba ne 
yapıyorlar diye? Şimdi o şansımız da yok. İnşallah iyi bir şey yaparsınız. Antalya adına, 
Konyaaltı adına iyi bir şey yaparsınız. Bu çalışmaları bu şekilde devam edersiniz.

Bir ayrı şey var. Ben grup sözcümüzün hassasiyetine katılıyorum. Bu nedense sadece 
sizde değil o makama oturan bütün Başkanlarda şöyle bir şey oluştu. Sivil toplum örgütlerine 
danışıyorlar. Oraya gidiyorlar, meslek örgütlerine bilgi veriyorlar ama kendi bulundukları 
meclis üyelerine gelip de burada bilgi vermiyorlar. Aynen katılıyorum. Ben projeyi 
görmedim. Ben meclis üyesiyim. Oy veriyorum bunda. Projeyi bilmiyorum. Ama siz tabi ki 
sivil toplum, yapın onları ben yapmayın demiyorum ama her lafa geldiği zaman sivil toplum 
örgütlerine, meslek örgütlerine bilgi veriliyor. Aslında esas bu konular, çünkü biz oy 
kullanıyoruz. Bize bilgi verilmesi lazım. Belki de bizim, bilmiyoruz ama bir önerimiz 
olabilirdi. Belki kıyısından köşesinden sizin bu güzel projelerinize destek verirdik ama 
maalesef böyle bir toplantı olmadığı için bu önerimiz de olmadı. Söz verdiğiniz için teşekkür 
ediyorum Başkanım.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantı oldu
ama gelmediniz.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım bunlar aynı şeyi... Biz gelmesek bile
bir daha çağırmanız gerekir. Biz meclis üyesiyiz.

BAŞKAN
Üye Süleyman ACAR 
BAŞKAN
Üye Süleyman ACAR 
BAŞKAN

:Hayır, bakın şimdi arkadaşlar.
:İki defa oldu Başkanım.
:Evet...
:İki defa oldu.
:İki defa oldu. Arkadaşlar bakın..,
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Üye Recep TOKGÖZ :0  zaman üstü kapalı söylüyorsunuz. Ben
anlamıyorum.

BAŞKAN :Hayır efendim. Yahu tek tek, tek tek, hem de
ASAT'ta yaptık. Cansel Hanım niye geldi oraya? Hadi Muhittin Bey Belediye Başkanı olarak 
geldi.

Üye Recep TOKGÖZ :Dijital bir gösteri vardı Başkanım.
BAŞKAN :Cansel Hanım bizim Büyükşehir Meclis Üyemiz

olarak bu bilgilendirme toplantısına geldi ama siz gelmediniz. Biz sizi bilgilendirmek için 
çırpınıyoruz ama dönüp bakmıyorsunuz. Sonra bir de bunları unutup biz bilgilenmiyoruz 
diyorsunuz. İki defa bilgilendirmek için sizi çağırdık. Bunlar onun dışında. Bütün Odalarda 
bunu anlattık. Bütün sivil toplum örgütlerinde, Kent Konseyi, her yerde anlattık ve bütün 
broşürlerini halkımızla paylaştık. E, ben sizi ne yapacağım yani, kolunuzdan sürükleyerek mi 
getireceğim bilgilenmiyoruz dememeniz için ya. Biz iki defa davet ettik. Lütfedip gelmediniz. 
Bir de bilgilenmiyoruz diyorsunuz. Yapmayın bunu lütfen. Haksızlık ediyorsunuz bize.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım ben duymadım, görmedim.
BAŞKAN :İşte o zaman duyun. Ve bunların hepsi onaylı.

Bakın toplantının ne gün size tebliğ edildiğine kadar ben size bunu ispat da ederim. Daha 
önce de bunun bilgilenmeyle ilgili bir başka konuydu. Neydi hatırlamıyorum. 
Bilgilenmediğinizi söylediniz. Bir daha toplantı yaptım. Ona da 3, hiç biriniz yine gelmediniz 
ya da 3 kişi mi geldi ne? Ya, biz ne yapacağız sizi bilgilendirmek için Allah aşkına? İki defa 
çağırdık gelmiyorsunuz. Gelmediniz hadi tamam, neyse. Ya gelin bilgi isteyin. Vermedik mi? 
Yapmayın. Yani bir işi burada doğru konuşalım. Bakın bizi ekranı başında binlerce 
vatandaşımız izliyor. Basın burada. Sonra bizi bilgilendirmiyorsunuz diye bize iftira atarsanız. 
Bize haksızlık edersiniz. Bu iftira. İki defa çağırdık gelmediniz. Sonra da 
bilgilendirmiyorsunuz. Bu doğru değil. Bunu bir geçelim. İki; bilgilendirme konusunda bizim 
kadar hassasiyet gösteren kimse yok. Ben Kent Konseyine bizzat gittim anlattım. Eşgüdüm 
Kuruluna gittim anlattım. Bütün odalarda gittim anlattım. Her yerde anlattım. Ama Recep 
Bey siz bildiğim kadar inşaat mühendisi miydiniz?

Üye Recep TOKGÖZ :Yok Başkanım ben...
BAŞKAN :Değil miydi? İnşaat işiyle mi meşguldünüz?
Üye Recep TOKGÖZ :Hayır hayır ben...
BAŞKAN :Tamam, peki o zaman.
Üye Recep TOKGÖZ rîktisat Fakültesi, ben...
BAŞKAN :Yani bir inşaat alanının etrafının iş güvenliği

açısından çevrilmesinin zorunlu olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Bakın biz orayı kazdık, 
kırdık, döktük. Altyapı yapıyoruz oraya biz ve yaptığımız alt yapı öyle böyle altyapı değil. 
Yağmur suyu drenaj kanalı yapıyoruz. Kanalizasyon bağlantılarını yapıyoruz. Ben orayı 
çevirmezsem o zaman sizin beni eleştirmeniz lazım. Allah korusun bir vatandaşımız o 
çukurun içine düşse, ölse ne yapacağız? Biz onların etrafına yazıyoruz. Önce iş güvenliği 
diyoruz. Biz orayı iş güvenliği yasası gereğince çevirmek zorundayız. Biz bunu yapmazsak 
bizi eleştirmeniz lazım. Niye çeviriyorsunuz diyorsunuz? Ben ne yapacağım? İş güvenliği, iş 
güvenliği yasası bunu emrediyor. Görünür şekilde yapacağınız bariyerlerin üstünden altından 
geçiyor vatandaş. Ya ona bir şey olursa? Burnu kanasa bir vatandaşın sorumlusu biziz. Biz 
bunun gereğini yapıyoruz. Bakın inşaat bilen arkadaşlar böyle kafa sallıyorlar yani bu işi bilen 
arkadaşlar. Bu işin gereği budur. İnşaat alanları çevrilir. Üç; Konyaaltinda bütün Konyaaltı 
Sahili herkese açık arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Söyleye söyleye dilimd^tüy bitti.
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Ücretli hizmet alınacak yerler var. Ama bunun dışında bunlar da %10'u, 1 T i... %9CTı 
tamamen halka açık. O ücretli hizmet alınacak yerler de tamamen halka açık. %100 halka 
açık. Siz dediniz ki; evet herkese bedava şezlong, şemsiye dediniz. Evet, doğru, söyledim. 
Yaptık da. Ama halkımızdan, özellikle Konyaaltı sakinlerinden bir talep geldi. Dediler ki; biz 
ücretli de hizmet almak istiyoruz. Bizi bundan niye mağdur ediyorsunuz? Haklılardı. Bir sene 
sonra ücretli hizmeti de ücretsiz hizmeti de sunduk. Ne varmış bunda? Kaybolan da bir iki 
tane şemsiye. Şezlonglar filan kaybolmadı. Onu da söyleyeyim. Orada da bazı arkadaşlar 
karakola gittiklerinde “Menderes TÜREL bedava dedi. Eve götürdük.” demişler. Yani 
dolayısıyla bir de onu da yaşadık yani. Tamam mı? Bizim insanımız fevkalade akıllı 
vatandaşımız tabi yani. Çok güzel tebrik etmek lazım onu söyleyen vatandaşı. Karakolda 
şikayet, şey, şikayetin üzerine verdiği ifadesinde. Bir şey diyemedik yani. Bir şey diyemedik 
ama, ama oradaki sakinler dediler ki, ya tamamen böyle ücretsiz şemsiye, şezlong yaptın ama 
biz parası olan vatandaşların da parasını ödeyerek hizmet alabileceği yerler de bulunsun. Hay 
hay biz herkese hizmet vermekle mükellefiz. Ona da gereğini yaptık dolayısıyla değerli 
arkadaşlar burada bütün yapılanlar fevkalade şeffaf ve bir dünya projesi gerçekleştiriyoruz 
bakın. Her yerde de söylüyorum. Uluslararası ödül alacak bir projedir Konyaaltı Projesi.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım birinci olan projeyi mi hayata
geçiriyorsunuz? Yani samimi soruyorum, bilmiyoruz çünkü.

BAŞKAN :Tabi birinci olan, birinci olan, size sunduk ya. O
proje...

Üye Cansel TUNCER :Hayır o proje mi halen devam eden.
BAŞKAN :Tabi tabi, efendim mecburuz. Yapamayız ki

başka bir şey. Size sunduğumuz projeyi gerçekleştiriyoruz yani. Dolayısıyla proje müellifi de 
zaten şu anda bunun kontrolörü vesaire. Her gün ben gidiyorum şantiye alanına, onları da 
görüyorum filan. Dolayısıyla değerli arkadaşlar Konyaaltı Sahilinde her şey şeffaf bir şekilde 
yapılmıştır. Konyaaltı Sahilinin tamamı halka açıktır. İsteyene %10'unda ücretli hizmet 
verilecektir ama %10 ücretli alandan da ücretsiz hizmet almak isteyen varsa oralar da onlara 
açıktır. Mesele bu kadar basittir.

Üye Serkan KÜÇÜKKURU :Başkanım bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN :Söz isterseniz hemen buradan vereceğim Sayın

Başkanım.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU :Yok ayrı bir erkekler plajı düşünüyor musunuz?
BAŞKAN :Şu anda bir talep yok. Siz talep ederseniz sizin

için onu da yaparız. Hiç sorun değil. Siz erkek erkeğe bir plaj talebi ve ihtiyacı duyuyorsanız, 
tabi, ayıp ediyorsun Başkanım. Senin için biz onu da yaparız. Hiç sorun değil. Biz talebe... 
Bakın ne dedim? Vatandaşın, vatandaşın talebi neyse ona cevap veriyoruz biz.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :E, tabi talep vardı. Talep vardı onu yaptık. Bakın

ne dedim? Biz her şey ücretsiz olsun dedik ama ücretli talep geldi. Onu da yaptık. Sizden 
erkekli plaj talebi varsa, erkek erkeğe orada, plaj hizmetlerinden istifade etmek istiyorsanız 
hay hay, sizin için onu da yaparız.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım işin şakası bir tarafa, tamam... İşin
şakası bir tarafa...

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Bu devam eden tapu iptal te :il davaları ve

kamulaştırmalarla ilgili bir bilgi rica ediyorum.
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BAŞKAN .-Şimdi oraya geleceğim. Şimdi biz bu alanın
içerisinde Konyaaltı Sahil Projemiz içerisinde kamu alanları var malum onları kullanıyoruz ve 
bu kamu alanlarının tamamını hem Hazine’den hem de Vakıflardan tahsislerini aldık. 
Dolayısıyla mülkiyet sahibi bize al burayı kullan dedi. Orada bir dava varsa onun muhatabı 
biz değiliz. Biz çünkü mülkiyet sahibinden orayı protokolle devraldık. O yüzden o konunun 
muhatabı biz değiliz. O konuda bir hukuki sorun olursa muhatap Büyükşehir Belediyesi 
olmaz. Biz çünkü, bu proje alanının çünkü, ihaleye çıkamayız biliyorsunuz ihale mevzuatı 
gereği, ihale mevzuatı gereği. Arazisi muvazaalı olan yerlerde ihale yapılamaz. 2.madde...

Üye Cansel TUNCER :Bir kamulaştırma kararı var. Onunla ilgili de mi
aynı şeyi söyleyeceksiniz?

BAŞKAN :Biz tamamıyla ilgili alan tahsislerini aldık. Orada
hiçbir sorunumuz yok. Evet, Abdurrahman Bey buyurun efendim. Mikrofonunuz açık ama bir 
daha söz istediniz. Bir daha veriyorum. Buyurun.

Üye Abdurrahman YILMAZ :Sayın Başkamın bu meclisin huzurunda size çok
teşekkür ederim. Antalya’nın ve Türkiye’nin en iyi projelerinden Konyaaltı Sahil Projesi’nin 
ihalesinin onayını bana imzalattınız. Bu meclis ve Antalya halkı emin olsun, ben bugüne 
kadar Antalya’ya attığım imzanın tamamından hayırlıdır. Hiç kimse merak etmesin ve Cansel 
Hanım’a da şunu söylüyorum. Ya bizim haberimiz yok diyor. Şundan gurur duyabilirsiniz 
Cansel Hanım; ben Konyaaltı Meclis Üyesiyim. Bu işin takipçisiyim ve bu iş benim için 
çocuklarıma bırakacağım en iyi şey, miras olacaktır. Bundan kimse merak etmesin. Yani sizin 
konuştuğunuz kadar, size, konuşmalarınıza saygı gösteriyorum. Biz bu projeyi bitirirdik. Yani 
biz daha çok çalışmayı seviyoruz.

Üye Cansel TUNCER :Proje bitince konuşalım. Teşekkür ediyorum.
Üye Abdurrahman YILMAZ ıKonuşacağız. Hiç merak etmeyin. Siz bizim

hizmetlerimizi kıskanıyorsunuz ama herkes Antalya’da bu hizmetlerden faydalanacaktır. Hiç 
kimse endişe etmesin.

BAŞKAN :Teşekkür ediyoruz Abdurrahman Bey. Çok
sağolun. Evet, Abdurrahman Bey bir alkışı hak etti bütün meclis, iktidarıyla, muhalefetiyle 
Abdurrahman Bey’e gerçekten bu samimi, kalpten sözleri için bir alkışlar gösterdi. Hayırlı 
olsun. Abdurrahman Bey tabi bu projede...

Üye Cansel TUNCER :Bir yanlışı düzeltmek istiyorum am a...
BAŞKAN :Bu projede, tabi... Bu projede tabi Abdurrahman

Bey bir Konyaaltı Meclis Üyemiz ve Büyükşehir Meclis Üyemiz ve bir Konyaaltı sakini 
olarak da Konyaaltı’yı çok seven bir arkadaşımız olarak da bu şerefi, ömrü boyunca taşımak 
istediğini bahsedince ben de vekaletim olduğu gün kendisine bu projenin ihale onayının 
verilmesi hususunu rica ettim. O da büyük bir şerefle imzaladı. Onu da zannediyorum 
çerçeveletip evde veya ofisinde biri yere asacaktır. Hayırlısı olsun.

Üye Cansel TUNCER :İnşallah Proje bitince hep birlikte tebrik ederiz
Başkanım.

BAŞKAN :Eyvallah, inşallah.
Üye Cansel TUNCER :Ben yalnız şunu söylemek istiyorum.

Bilgilendirilmedi demedik. Belediyeye projeyi bildirmediniz farklı bir şey, bize bilgi 
vermediniz demek farklı bir şey. Yani ben farklı bir noktayı dile getirdim.

BAŞKAN :Tamam, peki hayır hayır ben Recep Bey’e
söyledim bilgilendirilmediğini söylediği için yani.
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Üye Selçuk SENİRLİ : Sayın Başkanım, Sayın Başkanım naçizane bir
iki çift laf da ben söyleyeyim.

BAŞKAN :Buyurun Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ :Şimdi bir, iki önceki mecliste ben bu genel bir

değerlendirme yaparken Antalya Büyükşehir’in özellikle iki tane projesinin takdire şayan 
olduğunu söylemiştim. Bir tanesi Kepez -  Santral Mahallesindeki %99.9 oranındaki 
uzlaşmayla yapılan ve Türkiye’ye örnek ... bir kentsel dönüşüm oldu. Bunu takdir ediyorum. 
Ha, eksikleri de söyledim. Ayrıca o günkü gündemde yani bu Konyaaltı gibi dünyaya şamil 
olmuş ve Antalya'nın gözde bir yerinin niye bu kadar güzel bir projenin, biz daha önce 
tartıştık bu meseleyi. Bu kadar güzel bir projenin bugüne kadar niye bekletildiğini konusunda 
sizleri eleştirmiştim. Ayrıca diğer konuları da eleştirilerimizi de sıralamıştım. Sonra başka bir 
partili bir arkadaşımız siz işte çanak soru sordunuz falan... Dedim ki; ya 7 aylık dedim, bekle 
dedim. 9 aylığız arkasındaki öbür şeyler de var. Dediğimizin birisi de işte Aksu’daki yolla 
ilgili bir mevzuydu. Ondan sonra efendim başka neydi? Şu şehir içindeki şeylerle ilgili. Yani 
bu madde daha önceki dönemde de geçen iki meclis önce de bu maddelerle biz, üç meclis 
önce zannedersem bu çok konuşuldu yani. Şimdi Konyaaltı Sahilinin yapılması, edilmesi, 
yani elzem, herkesin de gözü önünde de meclisin bu konuyla bu kadar niye meşgul ettik ben 
onu anlamıyorum. Yani şimdi siyaset yaparım derken, siyaset böyle de yapılmaz yani ben 
yani 7 yaşımdan beri siyasetin içinde büyüyen bir adam olarak. Siyaset böyle de yapılmaz 
yani.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ederim.
Üye Selçuk SENİRLİ :Yani atak yapıyorsun, kalene gol yiyorsun.

Herkese saygılar sunuyorum.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Abdurrahman Bey bir daha

söz istediniz galiba mı? Yoksa vaz mı geçtiniz? Buyurun, alkış az geldi Abdurrahman Bey’e 
bir alkış daha almak istiyor.

Üye Abdurrahman YILMAZ :Ben Recep Abi’yi çok severim. Ama artık lay lay
lom Belediyeciliği eskide kaldı Başkanım. Onun modası geçti. Bir daha hatırlatmak istedim.

BAŞKAN :Neyse, o lay lay lom siyaset literatürüne benim
soktuğum bir sözdür. Gündeme taşıdığım bir sözdür. Konuşulması bile benim için, benim için 
mutluluk vesilesi. Evet, değerli arkadaşlar yeteri kadar tartıştığımızı düşünüyorum. Konyaaltı 
Sahili Alan Yönetimiyle ilgili 16.maddeyi Komisyon Raporu doğrultusunda oylarınıza arz 
ediyorum. Bu arada az önceki görüntüler gelmiş. Onları da arkadaşlar yansıtsınlar. Onları da 
görelim. Boğaçayı’yla ilgili olan husus. Evet, 16.madde Komisyon Raporu doğrultusunda 
evet, kabul edilmiştir. Sayın YILMAZ oy kullanmamış. Evet... Komisyon Raporu 
doğrultusunda kabul edilmiştir.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Evet, değerli arkadaşlar bu, şimdi bunu tabi bir
keşke bir lazerle, pointerla bir anlatsaydınız. Neresi olduğunu bir izah edin lütfen bizim 
devraldığımız şu iki alanın. Ondan sonra dört alanın da bürokrasisi devam ediyor. Onları da 
devralacağız.
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Gen. Sek. B. EKİCİ :Sayın Başkanım Valilik Makamından
18.01.2018 tarihli DSİ Bölge Müdürlüğünün görüşü üzerine iki tane iznimiz var efendim. 
Birinci iznimiz buradaki Boğaçayı içerisindeki fazla malzemenin alınıp, kamu hizmetleri ile 
ilgili olarak Maden Kanununun 14.maddesi çerçevesinde kullanılması ile ilgili bir iznimiz var. 
Ve bir de daha sonra Mahkeme Kararı gereği orada birikmiş malzemenin Mahkeme Kararı 
üzerine gene bizim tarafımızdan kullandırılması ile ilgili bir iznimiz var efendim. Ayrıca, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünden de size gösterdiğimiz bu Karayollarının yerini gösteren 
resmimiz var. Onu da göstereceğim efendim. Öbür resmi de açın. Bir tane bu Tarık EKİZ ve 
Karayolları Bölge Müdürlüğünün yerini gösteren bir resim daha vardı. Buralar bizim 
malzemeleri alabileceğimiz yerler efendim. Haritayla daha ayrıntılı, teknik bilgiyi verebiliriz.

BAŞKAN :Evet, peki anlaşıldı...
Gen. Sek. B. EKİCİ :Evet, Koordinatları da aşağıda. Malzeme

alabileceğimiz yerler. Koordinatları da budur.
BAŞKAN :Başka bir şey var mı? Koordinatları da belli.

Evet.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Evet, bir de şu Maden İşleri Genel

Müdürlüğünden gelen bir yazı vardı. Onun resmini göstermenizi istiyorum. Bu da efendim, 
Valiliğimizin iki izni var. Bu ikinci iznimiz. Gene tarihi, sayısı var. Üç sayfa.

BAŞKAN :Onun tarihini bir söyleyin lütfen.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Efendim DSİ’nin yazısı 18, 18’i...
BAŞKAN :Valilik yazısı, Valilik oluru.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Valilik yazısının tarih sayısını söyle, onu değil.
.......  :7 Şubat.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Evet.
BAŞKAN :Tarih kaç yazıyor?
Gen. Sek. B. EKİCİ Gösterelim. Evet, 7 Şubat efendim. Burada...
BAŞKAN :Şimdi niye, niye l l ’den geliyor anladınız değil

mi arkadaşlar?
Gen. Sek. B. EKİCİ :Dikkat ettiyseniz, A, B, C, D...
BAŞKAN :Bakın 7 Şubatta biz bunun yazısını alıyoruz ve

meclise 8 Şubatta getiriyoruz. Nasıl yapacağız? Yani ondan sonra niye hani bizi aceleye 
getiriyorsunuz. Bu işlerde zamana karşı yarışıyoruz. Onun için tarihini gösterin dedim.

Gen. Sek. B. EKİCİ :Biraz yukarı kaldırabilir misin? Sayın Başkanım
bir saniye, bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. A, B, C, D, E, F ve G ... Burada DSİ'nin 
iki tane yazısı var dikkat ederseniz. Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Hukuk Müşavirliğinin, 
Valiliğin yazısı var. Antalya Valiliğinin iki izni var efendim. Bir de öbür, geriye gidersen, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün haritasını göstermek istiyorum. Az önce göstermiştin. Bir 
daha. Evet. Burada da Sayın Başkanım Karayollarının yeri ve bizim Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünden kamulaştırdığımız ruhsat izinleri bu alanda gösterilen ruhsatların tamamı 
Enerji Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Kalkınma Bakanlığımızın imzalarıyla 
kamulaştırılmış olup buradaki maden faaliyetine son verilmiştir. Burada da hem 
Karayollarının yeri hem de Tarık EKİZ'in yeri sağ, sol alt köşede iki tane karenin içerisinde 
yerler gösterilmektedir.

BAŞKAN :Gösteriverin onu mausla, evet orası.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Efendim şurası...
BAŞKAN :Tamam, mausla gösteriyorlar zal bn.
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Gen. Sek. B. EKİCİ :Tamam efendim.
BAŞKAN :Tamamdır.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Oralar.
BAŞKAN :Teşekkür ediyoruz.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Sağolun efendim.
BAŞKAN :Oyunuzu geri almıyorsunuz inşallah.
Üye Cansel TUNCER :Almıyoruz Başkanım ama Valiliğin yazısı sanki

devam etmekte olan bir dava konusundaki görüştü. ESTAŞ Limited Şirketi ya da Anonim 
Şirketi, okuyabildiğim kadarıyla. Farklı bir konu mu?

BAŞKAN :Hayır hayır, ESTAŞ’ta şöyle. ESTAŞ dava
etmiş. Kazanmış. Bu süreçte Danıştay’da da kaybetti. Onu ifade ediyor yani.

Üye Cansel TUNCER :Gördüğüm kadarını söyledim.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Sayın Başkanım. Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Mahalli, Mahalli Mahkemede galiba kazanmış.

Danıştay’da kaybetmiş. Dolayısıyla orası da tamamen bize geçti. Evet.
Gen. Sek. B. EKİCİ :Aralık ayında, Aralık ayında Danıştay Kararı

üzerine 24.01.2018 biz izin müracaatına başvurduktan sonra 24.01.2018’de Antalya İdare 
Mahkemesinin verdiği karar üzerine kazanılan alanla ilgili de bizim...

BAŞKAN :Danıştay’ın kararma, Antalya’da bu sefer tersine
olmak kaydıyla uymuş. Evet, değerli arkadaşlar gündemimizin...

Üye Bahattin BAYRAKTAR : 17...
BAŞKAN : 17.maddesi...

GÜNDEMİN 17. MADDESİ 
KARAR NO: 188

ÖZÜ: Antalya İl Merkezinde, Muratpaşa İlçesi, 
Abdi İpekçi Caddesi, Çatalköprü Caddesi, Eski Şarampol 
Caddesi, 90.Sokak, 620.Sokak ve 567. sokaklarda bulunan 
park, otopark ve parsellerin arka cephelerinde yapılan 
düzenlemeler neticesinde, caddenin nitelik ve değerlerinin 
koruma/kullanma dengesi içinde arttırılması, sakinlerinin 
çevresel ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi, 
kişilerin kamu yararını önde tutan ve birbirlerine saygılı 
komşuluk ilişkileri içinde davranmalarının temini, kente 
gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, düzenlenmiş, 
emniyetli bir çevreden yararlanmalarını sağlayacak bir 
yaşam alanı oluşturulması amacıyla hazırlanan ve ekte 
sunulan "Antalya-Şarampol Proje Alanının 
Düzenlenmesine ve Kullanımına İlişkin Esaslar" oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 
kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 
kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 142’nci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya İl 
Merkezinde, Muratpaşa İlçesi, Abdi İpekçi Caddesi, Çatalköprü Caddesi, Eski Şarampol 
Caddesi, 90.Sokak, 620.Sokak ve 567. sokaklarda bulunan park, otopark ve parsellerin 
arka cephelerinde yapılan düzenlemeler neticesinde, caddenin nitelik ve değerlerinin 
koruma/kullanma dengesi içinde arttırılması, sakinlerinin çevresel ve sosyal yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi, kişilerin kamu yararını önde tutan ve birbirlerine saygılı 
komşuluk ilişkileri içinde davranmalarının temini, kente gelen yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin, düzenlenmiş, emniyetli bir çevreden yararlanmalarını sağlayacak bir yaşam 
alanı oluşturulması amacıyla Antalya-Şarampol Proje Alanının Düzenlenmesine ve 
Kullanımına İlişkin Esaslar hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Antalya İl Merkezinde, Muratpaşa İlçesi, Abdi İpekçi Caddesi, Çatalköprü 
Caddesi, Eski Şarampol Caddesi, 90.Sokak, 620.Sokak ve 567. sokaklarda bulunan park, 
otopark ve parsellerin arka cephelerinde yapılan düzenlemeler neticesinde, caddenin 
nitelik ve değerlerinin koruma/kullanma dengesi içinde arttırılması, sakinlerinin çevresel 
ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kişilerin kamu yararını önde tutan ve 
birbirlerine saygılı komşuluk ilişkileri içinde davranmalarının temini, kente gelen yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin, düzenlenmiş, emniyetli bir çevreden yararlanmalarını sağlayacak 
bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla Antalya-Şarampol Proje Alanının Düzenlenmesine 
ve Kullanımına İlişkin Esaslar hazırlanmıştır.

Ekte sunulan "Antalya-Şarampol Proje Alanının Düzenlenmesine ve Kullanımına 
İlişkin Esaslar" Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Mustafa Erkan ERSOY imzasız, Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ‘İlgili ilçe 
belediyesi ile görüş alışverişinde bulunulmadığından katılmıyoruz.’ şerhli imzalı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 

alışverişinde bulunulm adığından... 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

Komisyon Raporuna katılmıyoruz. 
BAŞKAN
Üye Mehmet BALIK

:Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
: 17.maddede de Belediye, Belediyeyle görüş

: Şarampol...
:Şerhimiz de Komisyon Raporunda mevcut.

:Evet...
:Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
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BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Aslında Cansel
Hanım demin Konyaaltı için de söylediniz de yani, Sahil Projesiyle ilgili, şimdi 
Şarampol’de M uratpaşa’yla ilgili bütün sınırlar Antalya il sınırları Büyükşehir yetki alanı 
içerisinde ama bugüne kadar bizim yetki alanımızda ilçe belediyelerimiz birçok proje 
yaptı. Hiç bizden izin almadılar. Bize de sabahın olduğunu sormadılar yani. Ama yani 
bunu ilçe belediyeleri bize hiçbir konuda hiçbir projelerinde bilgi vermiyorken 
konuşuyoruz.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım ilçe belediyeleri kendi yetkilerinde
bunu yapıyorlardır.

BAŞKAN :Ben de kendi yetkimde yapıyorum.
Üye Cansel TUNCER :Siz de yapıyorsunuz ama bize bir bilgilendirme

ve bir fikir sorarsınız d iye...
BAŞKAN :Demek ki önce, önce siz bağlı bulunduğunuz

Büyükşehir Belediyesine kendi projeleriniz ile ilgili bir bilgi verin. Bunu talep etmekte 
haklısınız ama kendi yaptığınız bunun aksi. Evet, 18.madde...

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 

oylanabilir. Gruplar aynı görüşteyse. 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN 

duyuyorum bu taraftan.
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN 

dahil 20 dahil...
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Mehmet BALIK 
BAŞKAN

:Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
: 18.madde, 41.madde dahil olmak üzere toplu

:Başkanım. 
rCansel Hanıma bir alkış diye bir ses

:18 ve 20 diyelim. 18 ve 20 ...
: 18 ve 20 ...

:Evet.
:Peki, Bahattin B ey’e yarım alkış o zaman. 18

: Uygundur.
:Değerli arkadaşlar...

:Uygundur Başkanım.
:Oylarınıza arz ediyorum. Aradaki sıralı tüm 

maddelerin Komisyon Raporu doğrultusunda kabulünü ve toplu oylanmasını oylarınıza 
arz ediyorum. 21.madde de niye ara verdiğinizi anladım. Çalkaya konusu çünkü... Önemli 
bir konu. Toplu maddeler içerisinde kaynamasın dediniz herhalde Bahattin Bey. Evet.
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GÜNDEMİN 18. MADDESİ 
KARAR NO:189

ÖZÜ: ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'nin 01.02.2018 tarih ve 205 sayılı yazısında, 
mülkiyeti şirkete ait olup, işletmesi devredilen Antalya 
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan mezbaha tesisinin 
ısıtma soğutma bölümünün kapasitesinin arttırılması 
amacı ile büyük çaplı bir revizyon yapılması planlandığı, 
yapılacak revizyonun finansmanı için ise Yönetim 
Kurulunun 29.01.2018 tarih ve 2018/08 sayılı; “5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 26. Maddesiyle 
işletmesi devredilen tesislerin yatırım ihtiyacı için
1.950.000.00.-TL banka kredisi kullanılmasına, 
yapılacak borçlanma için 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 68. Maddesi gereği Meclis Kararının 
alınması için Antalya Büyükşehir Belediyemizle gerekli 
yazışmaların başlatılmasına, alınacak kredi ile ilgili 
sözleşme ve diğer evrakların imzalanması konusunda 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut KOCAGÖZ ’ün yetkili 
kılınmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.” kararı ile 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinden borçlanma 
yetkisi alınmasını talep etmiş olup; Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin %98,4520 hissesine sahip olduğu ANET 
Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile 
bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek 
yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı 
içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı 
belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç 
borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile 
yapabilir.” ve aynı Kanunun 18. Maddesinin (d) bendi 
gereğince söz konusu revizyonlar ve yatırım planları için
1.950.000.00 TL banka kredisi kullanmasına ve 
bankalarda kredi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak 
üzere ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
KOCAGÖZ’e yetki verilmesine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 
kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 53 oy kullanılmıştır.)
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında, gündemin 143. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; ANET Antalya İnşaat Turizm 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.02.2018 tarih ve 205 sayılı yazısında, mülkiyeti şirkete ait olup, 
işletmesi devredilen Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan mezbaha tesisinin ısıtma 
soğutma bölümünün kapasitesinin arttırılması amacı ile büyük çaplı bir revizyon yapılması 
planlandığı, yapılacak revizyonun finansmanı için ise Yönetim Kurulunun 29.01.2018 tarih ve 
2018/08 sayılı; “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 26. Maddesiyle işletmesi devredilen 
tesislerin yatırım ihtiyacı için 1.950.000,00.-TL banka kredisi kullanılmasına, yapılacak 
borçlanma için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereği Meclis Kararının alınması 
için Antalya Büyükşehir Belediyemizle gerekli yazışmaların başlatılmasına, alınacak kredi ile 
ilgili sözleşme ve diğer evrakların imzalanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
KOCAGÖZ ’ün yetkili kılınmasına Oybirliği ile karar verilmiştir. ” kararı ile Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Meclisinden borçlanma yetkisi alınmasını talep etmiş olup Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin %98,4520 hissesine sahip olduğu ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 68. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi “Belediye 
ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, 
en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden 
değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı 
belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” ve aynı Kanunun 18. 
Maddesinin (d) bendi gereğince söz konusu revizyonlar ve yatırım planları için 1.950.000,00 TL 
banka kredisi kullanması hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.02.2018 tarih ve 205 sayılı 
yazısında, mülkiyeti şirkete ait olup, işletmesi devredilen Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 
bulunan mezbaha tesisinin ısıtma soğutma bölümünün kapasitesinin arttırılması amacı ile büyük 
çaplı bir revizyon yapılması planlandığı, yapılacak revizyonun finansmanı için ise Yönetim 
Kurulunun 29.01.2018 tarih ve 2018/08 sayılı; “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 26. 
Maddesiyle işletmesi devredilen tesislerin yatırım ihtiyacı için 1.950.000,00.-TL banka kredisi 
kullanılmasına, yapılacak borçlanma için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereği 
Meclis Kararının alınması için Antalya Büyükşehir Belediyemizle gerekli yazışmaların 
başlatılmasına, alınacak kredi ile ilgili sözleşme ve diğer evrakların imzalanması konusunda 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut KOCAGÖZ ’ün yetkili kılınmasına Oybirliği ile karar 
verilmiştir.” kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinden borçlanma yetkisi alınmasını 
talep etmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin %98,4520 hissesine sahip olduğu ANET Antalya İnşaat 
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam 
yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç 
borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının 
onayı ile yapabilir.” ve aynı Kanunun 18. Maddesinin (d) bendi gereğince söz konusu 
revizyonlar ve yatırım planları için 1.950.000,00 TL banka kredisi kullanması ve bankalarda kredi 
ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 

QCAGÖZ’e yetki verilmesi hususlarının uygun olduğu görüşü ile,



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.02.2018)

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ 
KARAR N0:190

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu 
şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %91’i (60.060 hisse adedi) 
ALDAŞ A.Ş.’ye, %3’ü (1980 hisse adedi) EKDAĞ A.Ş.ye, %2’si 
(1320 hisse adedi) ANTEPE A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANET 
A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANSET Ltd. Şti. ye ait olmak üzere 
66.000 adet hissesi bulunmakta olup; Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin 25.01.2018 tarih ve E.51/3715 sayılı yazısı ile 
ilimizdeki toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli 
olarak sağlama çalışmaları kapsamında Antalya Ulaşım Hizmetleri 
Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin artırılarak kurumsal 
kapasitesinin yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili organlarınca 
değerlendirilmesi talep edilmiş; ANTEPE İnşaat ve Ticaret Anonim 
Şirketinin 26.01.2018 tarih ve 580 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemine bu konu alınmış olup,
02.02.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında “Antepe 
İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin sermayesinin % 96’sına sahip 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin talebinin uygun bulunarak,
3.300.000,00 TL. sermayeli toplam 66.000 adet paya sahip Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 
sermayesinde 1.320 paya sahip Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim 
Şirketinin 1.320 adet payının tamamının bedelsiz ve şartsız bir şekilde 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanmasına oy birliği ile karar 
verildi.” şeklinde karar alınmış ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 
38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 18. maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 
02/02/2018 tarihli ve 70 sayılı Onay ile ANTEPE İnşaat ve Ticaret 
Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. deki %2 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü 
hususu Başkanlık Makamınca onaylanmış olup; 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı Kanunun 
70. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. 
Maddesi hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin 
Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %2 sine 
tekabül eden 1320 adet hissesinin (66.000,00 TL) tamamının bedelsiz 
ve şartsız kabul edilerek şirkete ortak olmasına, şirket bilançosunun, 
genel kesin mizanının ve şirket ana sözleşmesinin kabul edilmesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak-Parti 35 kabul 
oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız kabul oyu ile 
toplam 53 oy kullanılmıştır.)
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısında, gündemin 
144. maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. 
maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından 
Büyükşehir Belediyemiz adına 02/02/2018 tarihli ve 70 sayılı Onay ile ANTEPE İnşaat ve 
Ticaret Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki %2 
hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık Makamınca onaylanmış 
olup 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı 
Kanunun 70. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi 
hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %2 sine tekabül eden 1320 adet hissesinin (66.000,00 TL) 
tamamının bedelsiz ve şartsız kabulü ile şirkete ortak olması, bilançosunun, genel mizanının 
ve ana sözleşmesinin kabul edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu şirketlerin ortaklığında kurulan Antalya 
Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %91’i (60.060 hisse adedi) 
ALDAŞ A.Ş.’ye, %3’ü (1980 hisse adedi) EKDAĞ A.Ş.ye, %2’si (1320 hisse adedi) 
ANTEPE A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANET A.Ş’ye, %2’si (1320 hisse adedi) ANSET 
Ltd. Şti. ye ait olmak üzere 66.000 adet hissesi bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyemizin 25.01.2018 tarih ve E.51/3715 sayılı yazısı ile ilimizdeki 
toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli olarak sağlama çalışmaları 
kapsamında Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 
artırılarak kurumsal kapasitesinin yükseltilmesinin şirket ortaklarının yetkili organlarınca 
değerlendirilmesi talep edilmiştir.

ANTEPE İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.01.2018 tarih ve 580 sayılı yönetim 
kurulu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemine bu konu alınmış olup,
02.02.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alman karar şu şekildedir: “Antepe 
İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin sermayesinin % 96’sına sahip Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin talebinin uygun bulunarak, 3.300.000,00 TL. sermayeli toplam 66.000 adet 
paya sahip Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 
sermayesinde 1.320 paya sahip Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin 1.320 adet 
payının tamamının bedelsiz ve şartsız bir şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağışlanmasına oy birliği ile karar verildi.”

5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (1) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 02/02/2018 tarihli ve 70 sayılı Onay ile 
ANTEPE İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. deki %2 hissesinin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulü hususu Başkanlık 
Makamınca onaylanmıştır.
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5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, aynı 
Kanunun 70. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi hükümleri 
gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin %2 sine tekabül eden 1320 adet hissesinin (66.000,00 TL) tamamının 
bedelsiz ve şartsız kabul edilerek şirkete ortak olması, şirket bilançosunun, genel kesin
mizanının ve şirket ana sözleşmesinin kabul edilmesi hususlarının uygun olduğu görüşü ile,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGÎR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:191

ÖZÜ: Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 338/1, 
338/2 ve 243/4 parseller üzerinde Finike Toptancı Hali 
Şubemizin kurulması ilgi Meclis Kararı ile uygun 
bulunmuştur. 27.11.2017 tarihinde kısmi geçici kabulü 
gerçekleştirilen Finike Toptancı Hali Şubemizin yapımı 
tamamlanmış olup; Finike Toptancı Hali Şubemizin 
üzerinde bulunduğu taşınmazlardan 338 ada 2 parsel 
dâhilinde, ekli projesi üzerinde işaretli alan olarak 
belirlenen kantar yerinin 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca ihale edilerek 10 
yıl süreli kiralanması hususunda Belediye Encümenine 
yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli toplantısının 145. maddesinde 
görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 
338/1, 338/2 ve 243/4 parseller üzerinde Finike Toptancı Hali Şubemizin kurulması ilgi 
Meclis Karan ile uygun bulunmuş ve 27.11.2017 tarihinde kısmi geçici kabulü 
gerçekleştirilen Finike Toptancı Hali Şubemizin yapımı tamamlanmış olup Finike Toptancı 
Hali Şubemizin üzerinde bulunduğu taşınmazlardan 338 ada 2 parsel dâhilinde, teklif yazısı 
ekinde ki projesi üzerinde işaretli alan olarak belirlenen kantar yerinin 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek 10 yıl süreli 
kiralama yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

İlgi: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 13.04.2015 tarihli ve 353 sayılı kararı
Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 338/1, 338/2 ve 243/4 parseller üzerinde Finike 

Toptancı Hali Şubemizin kurulması ilgi Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. 27.11.2017 
tarihinde kısmi geçici kabulü gerçekleştirilen Finike Toptancı Hali Şubemizin yapımı 
tamamlanmıştır.

T.C.
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Finike Toptancı Hali Şubemizin üzerinde bulunduğu taşınmazlardan 338 ada 2 parsel 
dâhilinde, ekli projesi üzerinde işaretli alan olarak belirlenen kantar yerinin 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca ihale edilerek 10 yıl süreli kiralanması hususunda 
Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Zabıta Dairesi Başkanlığının teklif yazısının 
uygun olduğu,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, 18 dahil 20 dahil aradaki sıralı tüm
maddeler Komisyon Raporları doğrultusunda kabul edilmiştir. 21.madde...

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım Komisyon Raporu uygundur. Bu

malum Çalkaya ilgili, yine, siz isterseniz bir...
BAŞKAN :Evet, ben müsaade ederseniz bir iki cümle

söyleyeyim. Değerli arkadaşlar aslında hani gündem maddeleri arasında toplu oylanıyorken 
hakikaten bu maddenin önemine haksızlık etmeyelim diye herhalde Bahattin Bey bir es verdi. 
Gerçekten bugün 21.maddede Antalya’nın ben diyeyim 30 sene siz deyin daha fazla bir tarihi 
problemini çözecek hep birlikte bir tarihi karar daha alıyoruz. Komisyonda da oybirliği ile 
geçtiği için zannediyorum grup kararlarında da bir sorun olmayacaktır. Ama gerçekten bunun 
bir oylanarak geçip gidecek kadar basit bir husus olmadığını düşünüyorum ve Türkiye’de 
burada daha önce de ifade ettiğim gibi bir ilki daha gerçekleştirdik. Birçok işimizdeki ilkler 
gibi ve Bakanlıkla, Maliye Bakanlığımızla uzun süren müzakereler neticesinde çok önemli bir 
noktaya geldik. Bakanlar Kurulumuzun da onayladığı sulhnameyle. Bir kere Aksu 
Belediyemiz toplamda 600 milyonluk bir borçtan bu sulhnameyle kurtuluyor. Doğru değil mi 
Başkanım. 600 Milyon liralık bir toplam borç.

Üye Halil KOCAER :654 Milyon...
BAŞKAN :600, işte 600 milyon civarında bir borçtan

kurtuluyor. İki; her ay kesilen 600 -  800 bin lira civarında bir kesintiden kurtuluyor. Bu da 
çok önemli. Üç; hepsinden önemlisi 12.000 vatandaşımızın tapularının üzerindeki şerhler, 
inşallah birazdan alacağımız karar ve sonrasındaki çalışmalarla birlikte kalkacak ve vatandaş 
elinde tapusuyla adeta kendi iş yerinde, evinde mağdurdu. Şimdi böylelikle vatandaşın bu 
önemli mağduriyetini gidermiş oluyoruz. Bu mağduriyet gideriliyor iken Büyükşehir 
Belediyesi de Antalya’nın böylesine önemli bir sorununu çözmenin ve adımını atmanın Aksu 
Belediyemizle birlikte onurunu yaşıyoruz. Çok zor bir bürokratik süreçten geçtiğimizi ifade 
edeyim. Yani Türkiye’de de bir ilk olduğu için bu konuda bürokrasiyi ikna etmek gerçekten 
bizi fevkalade yoğun bir mesaiye yöneltti. Ve bizzat Ankara’daki birçok toplantıya davetsiz 
iken bile gittim. Hatta bu toplantı uzmanların toplantısı, Belediye Başkanının burada ne işi var 
gibi bürokrasi bana baktığında “Ben bildiğiniz Başkanlardan değilim. Ben bu toplantıda 
kalacağım. Bu toplantıdaki bütün sorunları da müzakere ederek çözmeden bu masadan 
kalkmayacağım.” dedim. Biraz da bozuldular açıkçası. Ama biz Antalya için her zaman
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Geçmişteki gibi “Ankara benim ayağıma gelsin. Ben niye gidecekmişim.” filan 
mantığı bizde yok. Dolayısıyla bugün de burada böylesine tarihi bir karara imza atacağız. 
Burada oylamadık ama grupların görüşünü de arkadaşlarımız aşağı yukarı bana olumlu 
olduğunu söylediler. Zannediyorum öyle. Öyle değil mi? Öyle değil mi? MHP Grubuna da 
bakıyorum. Zannediyorum öyle. Ve gerçekten Antalya’nın işte ben de az önce bazı sözler 
söylüyor iken böylesine tarihi noktalarda muhalefetimizle, iktidarımızla el ele, uyumlu bir 
beraberlikle, bir konsensüs, bir fikir birliği sağlayarak güzel bir dayanışmayı bu sorunu 
çözmek adına ortaya koyduğumuzun memnuniyetini ifade ediyorum ve bütün meclis 
üyelerimize teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bürokraside çalışan, gerçekten bu konuda 
hem Büyükşehir Belediyesindeki başta Genel Sekreterimiz ve ilgili bütün arkadaşlara, Aksu 
Belediyesindeki Sayın Başkanımız ve tüm ilgili bürokratlara ve Maliye Bakanlığındaki, Milli 
Emlak Genel Müdürümüz dahil, Baş Hukuk Müşavirimiz ve Baş Hukuk Müşavirliğindeki - 
kısa adı BAHUM’daki - bütün yetkililer dahil Milli Emlak Genel Müdürlüğündeki tüm 
yetkililer dahil hakkını teslim etmeden geçmeyelim; eski Defterdarımız, Milli Emlak Genel 
Müdür Yardımcımız Sayın Veli TUNÇEZ de dahil bütün emeği geçen herkese, çok büyük 
gayretleri oldu Veli Bey’in de, bölgeyi çünkü defterdarlığı döneminde çok iyi bilen birisiydi. 
Sonuca ulaşmamızda hakikaten meseleyi bilen birisi olarak bize büyük destekleri oldu. 
Velhasılı emeği geçen, adını da unuttuklarım varsa haklarını helal etsinler, herkese teşekkür 
ediyorum. Ve grup kararlarına, buyurunuz, Bahattin Bey.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, Başkanım biz de bahsi konu ettiğiniz bütün
taraflarla beraber AK Parti Grubu olarak şahsınıza ve bütün ekibinize, Sayın Maliye 
Bakanımıza, Cumhurbaşkanımız ve Aksu Belediye Başkanı ve bütün ekibinize teşekkür 
ediyoruz.

BAŞKAN :Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Hayırlı uğurlu olsun.
BAŞKAN :Tabi ki, en büyük emek, en büyük destek başta

bu Bakanlar Kurulu Kararma onay veren Sayın Cumhurbaşkanımız, imzalayan başta, 
Başbakanımız. Antalya’mızdaki takım kaptanımız, Dışişleri Bakanımız ve tüm Bakanlarımız 
ve bütün bu konuyla ilgili destek olan bütün Milletvekillerimiz, bütün herkesi de özellikle 
burada atlamadan geçmeyelim. En büyük pay onlarındır. Teşekkür ediyorum, sağ olun.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Eyvallah. Bütün bunlarla beraber, bütün Meclis
Üyelerine de teşekkür ediyoruz oybirliğiyle olduğu için. Allah razı olsun.

BAŞKAN :Eyvallah, buyurun Cansel Hanım.
Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım az önce toplu oylama yapılsaydı

da 21, 22 ve 23.maddeler bu konuyla ilişkin maddeler.
BAŞKAN :Evet, bunun dördünü beraber...
Üye Cansel TUNCER :Biz de gerçekten, hepsini de oylayabiliriz.
BAŞKAN :Hepsini de oylayabiliriz evet.
Üye Cansel TUNCER :Yani burada tabi, biz de bütün emeği geçen

herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok önemli bir sorunun çözülmesine ilişkin bir 
gündem olacak. Sadece burada bir cümleyle bir temennimizi de dile getirmek istiyoruz. 
Sürecin de müdahili olamaya da devam edeceğiz. Burada vatandaşlarımızın da çok ciddi 
sayıda parselleri var. 11.000 kadar, 10.000 civarı...

BAŞKAN :12.000’in üstünde hak sahibi var.
Üye Cansel TUNCER : 12.000’in üzerinde hak sahibi vatandaşımız var.

Planlama yapılırken onların da haklarının korunacağına eminiz.
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BAŞKAN :Onun için yapıldı.
Üye Cansel TUNCER :Bakanlığa verilen, evet, emsaller ya da diğer

hakların onlara da tanınacağına eminiz. Bu konuda hassasiyet takip edeceğiz inşallah.
BAŞKAN

edeyim.
Üye Cansel TUNCER 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 

Komisyon Raporuna katılıyoruz. 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

:Herkes yerinde kalacak bir de, onu da ifade

:Evet, o da çok güzel.
: Başkanım.
:Emeği geçen herkese biz de teşekkür ediyoruz. 

Evet, çok sağolun.
21, 29 dahil bütün oylayabiliriz. 21, 29...
21... 40'a kadar da oylayabiliriz.
Yok 30’u da bence ayrı oylayalım.
Öyle mi? Peki...
21 ve 29...
Evet. MHP Grubu, olumlu...
Başkanım, tabi, olumlu Başkanım. KomisyonUye Mehmet BALIK 

Raporuna katılıyoruz. Aksu’ya hayırlı olmasını dileriz.
BAŞKAN :Teşekkür ediyoruz,

hızlı gidiyor. Söz istedi...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)

Abdurrahman Bey bugün

BAŞKAN 
arkadaşlar 21 dahil...

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

: Yanlış mı oldu? Peki... Tamam. Değerli

29...
Kaç?
29...
29 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin birlikte

oylanmasını ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ 
KARAR NO:192

ÖZÜ: Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş
Mahallesinde yer alan 486 ha'lık alanı kapsayan rapor 
ekinde yer alan sınırlar içerisinde kalan alanın 5393 
sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Aksu 
İlçesi Çalkaya Bölgesi I.Etap Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Alanı" ilan edilmesine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 16 
kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 146. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Aksu 
İlçesi, Güzelyurt ve Altıntaş Mahalleleri içerisinde yer alan ve ekli krokide sınıdarı belirlenen 
alanın (1.Bölge) 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Kentse|| Dönüşüm ve 
Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş Mahallesinde yer alan 486 ha'lık alanı kapsayan rapor 
ekinde yer alan sınırlar içerisinde kalan alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine 
göre "Aksu İlçesi Çalkaya Bölgesi I.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edilmesi 
hususu, Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 22. MADDESİ 
KARAR NO:193

ÖZÜ:Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş, Mandırlar ve 
Kemerağzı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 475 ha'lık alana 
sahip rapor ekinde yer alan sınırlar içerisinde kalan alanın 5393 
sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Aksu İlçesi 
Çalkaya Bölgesi 2.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan 
edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 147. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Aksu 
İlçesi, Güzelyurt ve Altıntaş Mahalleleri içerisinde yer alan ve ekli krokide sınırları belirlenen 
alanın (2.Bölge) 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş, Mandırlar ve Kemerağzı Mahallelerinin bir kısmını 
kapsayan 475 ha'lık alana sahip rapor ekinde yer alan sınırlar içerisinde kalan alanın 5393 
sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Aksu İlçesi Çalkaya Bölgesi 2.Etap Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edilmesi hususu, Komisyonumuzca incelenmiş, uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 23. MADDESİ 
KARAR NO:194

ÖZÜ: Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş, Mandırlar ve Güzelyurt 
Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 428 ha'lık alana sahip rapor 
ekinde yer alan sınırlar içerisinde kalan alanın 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Aksu İlçesi Çalkaya 
Bölgesi 3.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan 
edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4y\kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştırv
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 148. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Aksu 
İlçesi, Güzelyurt ve Altıntaş Mahalleleri içerisinde yer alan ve ekli krokide sınırları belirlenen 
alanın (3.Bölge) 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş, Mandırlar ve Güzelyurt Mahallelerinin bir kısmını 
kapsayan 428 ha'lık alana sahip rapor ekinde yer alan sınırlar içerisinde kalan alanın 5393 
sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre "Aksu İlçesi Çalkaya Bölgesi 3.Etap Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edilmesi hususu, Komisyonumuzca incelenmiş, uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:195

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
19.12.1990 tarih 999 ve 15.12.2005 tarih 750 sayılı kararları 
doğrultusunda; Cikcilli Mahallesi 211 ada 6 ve 7 parsellerde 
tescilli yapının (Hacıbaba Köşkü) koruma alanı sınırlarının 
işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 
kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip, 
gündemin 149. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 19.12.1990 tarih 999 ve 15.12.2005 tarih 750 sayılı kararları doğrultusunda; 
Cikcilli Mahallesi 211 ada 6 ve 7 parsellerde tescilli yapının (Hacıbaba Köşkü) koruma alanı 
sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 19.12.1990 tarih 999 ve 15.12.2005 tarih 750 sayılı kararları 
doğrultusunda; Cikcilli Mahallesi 211 ada 6 ve 7 parsellerde tescilli yapının (Hacıbaba 
Köşkü) koruma alanı sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Kültür V  

Bölge Kurulu’na iletilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO:196

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.1990 tarih 
999 ve 15.12.2005 tarih 750 sayılı kararları doğrultusunda; Cikcilli 
Mahallesi 211 ada 6 ve 7 parsellerde tescilli yapının (Hacıbaba 
Köşkü) koruma alanı sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul 
oyu. Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip, 
gündemin 150. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 19.12.1990 tarih 999 ve 15.12.2005 tarih 750 sayılı kararları doğrultusunda; 
Cikcilli Mahallesi 211 ada 6 ve 7 parsellerde tescilli yapının (Hacıbaba Köşkü) koruma alanı 
sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 19.12.1990 tarih 999 ve 15.12.2005 tarih 750 sayılı kararları 
doğrultusunda; Cikcilli Mahallesi 211 ada 6 ve 7 parsellerde tescilli yapının (Hacıbaba 
Köşkü) koruma alanı sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:197

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı 
Mahallesi 292 ada 3 parselin resmi kurum alanından kamu hizmet 
alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, parselin “Sosyal Tesis 
Alanı” olarak planlanması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP İti kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 151. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 292 ada 3 parselin resmi kurum 
alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 292 ada 3 parselin resmi 
kurum alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, parselin “Sosyal Tesis A la n i olarak 
planlanması kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO: 198

ÖZÜ: Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
05.02.2018 tarih ve 7248 sayılı kararı ile uygun bulunan; 
Eski, Kale ve Yeni Mahallelerde yer alan tescilli yapılar 
ve koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve 
kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 16 kabul 
oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip, 
gündemin 152. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
05.02.2018 tarih ve 7248 sayılı kararı ile uygun bulunan; Eski, Kale ve Yeni Mahallelerde yer 
alan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve 
kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı değişikliği hakkındaki;

T.C.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7248 sayılı kararı ile uygun bulunan; Eski, Kale ve Yeni 
Mahallelerde yer alan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 28. MADDESİ 
KARAR NO: 199

ÖZÜ: Finike Belediye Meclisinin 04.07.2017 
gün ve 51 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen 
reddedilen; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7248 sayılı kararı ile 
uygun bulunan, Eski, Kale ve Yeni Mahalleleri sınırları 
içerisinde yer alan tescilli yapılar ve koruma alanlarının 
imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar 
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA 
AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul 
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip, 
gündemin 153. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Finike Belediye Meclisinin 04.07.2017 gün ve 51 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen 
reddedilen; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7248 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Eski, Kale ve Yeni Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 
tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul 
edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Finike Belediye Meclisinin 04.07.2017 gün ve 51 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen 
reddedilen; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7248 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Eski, Kale ve Yeni Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 
tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama îmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul 
edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 29. MADDESİ
KARAR N0:200

ÖZÜ: Kepez Belediyesi Kepez Mahallesi sınırları 
içerisinde, 28119 adadaki Kamu Hizmet Alanı ve 
çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 91. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, 28119 adadaki Kamu Hizmet Alanı ve çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, 28119 adadaki Kamu Hizmet 
Alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :30.maddede de niye es verdiğinizi anladım.
Oylamadan sonra herhalde Halil Bey de bir teşekkür edecek. Söz istedi. Evet, peki... Evet, 
arkadaşlar 21 dahil 29 dahil aradaki tüm sıralı maddeler Komisyon Raporları doğrultusunda 
kabul edilmiştir. Halil Bey buyurunuz.

Üye Halil ŞAHİN :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konu Aksu olunca tabi biz de bir teşekkür 
konuşması yapmamız lazım. Daha önce de konuşmuştuk gerçi de... Hani biz konuşmayınca 
herkes konuşuyor gibi oluyor ama 20 yıllık bir problemi hakikaten bu şekilde çözmek öyle 
kolay bir iş değildi. Dört yıldır uğraşıyoruz biliyorsunuz birlikte. Olmazsa olmazımız, 
özellikle Ankara’da bu işi takip edecek yani sizlerdiniz. Ben Ankara’daki Veli4Bey, zaten 
burada birlikte hep çalışmıştık. Şu anki Milli Emlak Genel Müdür Yardımcımızla.

T.C.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.02.2018)

Orada da bizim abimiz oldu. Ben burada Bakanlar Kurulu, arkasından 
Cumhurbaşkanımızın onayı, bu bir süreçti. Burada tabi tek ses çıkarabilmek önemliydi. Ben 
kendi meclisimizde şu an tek ses çıkarılmıştı. Kamunun devamlığından ötürü, 20 sene önceki 
yapılan yanlışlıkların sorumlusu bizdik. 654 Milyonluk bir borç yükünün altına imza atmak da 
öyle kolay değil tabi. Yukarıda bir raylı rampa yaptıklarında gördük ama Allah’a şükür şu an 
oralar geçtik. Nihayetinde bundan sonrası da var ama Aksu Meclisindeki tüm arkadaşlarımıza, 
Büyükşehirdeki Meclis Üyesi arkadaşlarımıza özellikle bizim Aksu ile ilgili hayati önemi 
olan bir konuda tek ses çıkarmaları, destek vermeleri için teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN :Sağolsunlar.
Üye Halil ŞAHİN :Özellikle sizlere, bu mücadeledeki gayretinize,

bu mücadeledeki azminize diyelim teşekkür ediyoruz. Bakanımız zaten olmazsa olmazımız. O 
da oralarda bizim tabi sıkıştığımız yerlerde şey yapıyordu. Ama bundan sonrasında da inşallah 
ekipler sahada başladı zaten çalışmaya. Ne kadar parsel var? 11.744 tane parsel var. O kadar 
hak sahibi var. Daha önceden yapılan yanlışlar da var. Bunlarla ilgili, imarla ilgili yapılan 
çalışmalar tekrar elden geçecek inşallah. Biraz önce söylendiği gibi, Milli Emlak’ın yerleriyle 
ilgili, talebiyle ilgili, emsalle ilgili, bu kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesinden 
dolayı yapılacak olan, onlara verilen hakkın vatandaşa da verilmesi gerekiyor. Zaten kaybolan 
yerlerin başka türlü telafisi yok. Bu uzun soluklu bir iş ama planlamayı yapacak olan 
arkadaşlara ben başarılar diliyorum. İnşallah adaletli bir çalışma olacaktır. İnanıyoruz. Zaten 
alt yapısı hazır durumda. İnşallah en kısa sürede de bitiririz. Yani çünkü Aksu’nun hakikaten 
gelen parasının yarısının kesilmiş olması bizi ciddi manada bir kaynak bulma arayışına 
itmişti. Yani...

BAŞKAN :Bu ay kesilmedi inşallah...
Üye Halil ŞAHİN :Bu ay işte, an meselesi, her an her şey olabilir.

Bugün belli olacak. Kesilmeme ihtimali var ama her şey de olabilir.
BAŞKAN :Yok yok, kesilmeyecek, biz de takip ediyoruz.
Üye Halil ŞAHİN :Çünkü bugün ayın 9’u . ..
BAŞKAN :Evet...
Üye Halil ŞAHİN :İnşallah bu kesinti lafını da bitiririz. Aksu’ya

olan, yapacak olduğumuz hizmetleri daha iyi yaparız diyorum ben.
BAŞKAN : İnşallah.
Üye Halil ŞAHİN :Her ay geldiği zaman maaşları ödedik mi,

ödeyemedik mi onun hesabını yapmayız. Ve biz kaynak arayışına girdiğimiz zaman da 
kanuna çok uydu mu, uymadı mı onun hesabını, buralara kadar geliyor ya, inşallah onlardan 
da kurtuluruz diyorum ben. Teşekkür ediyorum tüm destek veren arkadaşlara.

BAŞKAN :Hayırlı olsun. Sağolun. Abdurrahman Bey söz
istiyorsunuz. Buyurunuz.

Üye Abdurrahman YILMAZ :Sayın Başkanım gerçekten 20 yıl bekleyen bir
sorun. Ben ve bütün meclis üyesi, üyeleri arkadaşlarım adına emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Şu bir gerçek ki 20 senede bitmeyen sorunu biz çözdük. Dolayısıyla Konyaaltı 
Sahili 20 sene sürmeyecek Başkanım. Onu da belirtmek istiyorum. Cansel Hanımla beraber 
orada çocuklarımızı da alacağız, yan yana gezeceğiz. Evet...

BAŞKAN :Hadi hayırlısı. Teşekkür ederiz. Evet...
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Üye Cansel TUNCER :Bu dönem bitmeden yapalım da Abdurrahman
Bey, inşallah...

Üye Abdurrahman YILMAZ :Yok, ben her gün nöbet tutuyorum orada, merak
etmeyin.

BAŞKAN rTeşekkür ediyoruz. Tabi bu arada İmar
Danışmanımız Feridun Bey, Daire Başkanımız Hüsamettin Bey ve diğer arkadaşlar onlar için 
zorlu bir süreç başlıyor. Bu çalışmayı Belediyemiz bünyesinde güçlü bir ekip kurmak
suretiyle arkadaşlarımızın başkanlığında yürüteceğiz ve zor bir süreç. Tabi bizim daha
bürokratik süreç bitti. Fiilen çalışma zamanlaması yeni başlıyor. Bu arkadaşlarımız da geceli 
gündüzlü inşallah orada çalışacaklar. Bizi mahcup etmeyecekler ve orada çok başarılı bir imar 
planlama çalışmasını arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarıyla birlikte tamamlayacağız. 
İnşallah hayırlısı olur. Evet, 30.madde...

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR N0:201

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez
Mahallesi sınırları içerisinde, 28119 adadaki Resmi
Kurum(Cezaevi) alanı ve çevresinde düzenleme 
yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 
kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 162. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez 
Mahallesi sınırları içerisinde, 28119 adadaki Resmi Kurum(Cezaevi) alanı ve çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, 28119 adadaki Resmi Kurum(Cezaevi) alanı ve
çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, 30.madde de çok önemli maddelerden bir
tanesi. O da Yeşil Antalya Sanayrden Kepez tarafına geçiş yolu çok önemliydi o aksta. 
Sanayicilerin de bence çok önemsediği bir çalışma bu çalışma. Önemsedikleri için de 
herhalde burada olduklarını düşünüyorum Sayın Başkan ve değerli ekibi. Dolayısıyla bunu 
ayrı oylamaktaki maksadımız da bunun önemine binaendi. Hayırlı uğurlu olsun. Grup 
kararımız uygundur.

:Cansel Hanım.
:Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bizce de Komisyon

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

Raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ

olsun.
BAŞKAN 

oybirliğiyle kabul edilmiştir.

:Komisyon Raporu uygundur. Hayırlı uğurlu 

:Oylarınıza arz ediyorum. Evet, 30.madde

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Sayın TETİKOGLU, hayırlı olsun.
Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOGLU:Sayın

Başkanım bir söz de ben istiyorum.
BAŞKAN :Biz veremeyeceğimiz sözleri söylemiyoruz

biliyorsunuz ama neyle ilgili söz istiyorsunuz? Söyleyin...
Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOGLU:Şimdi başta 

şahsınıza, meclis üyelerimize, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisine 
çok teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN :Mikrofon geldi. Evet... Kooperatif Başkanımız
İbrahim Bey. Buyurun.

Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOGLU:Sayın
Başkanım...

BAŞKAN :Biz sizin sesinizi duyuyoruz. Açıldı. Evet.
Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOĞLU:Bu konuşmayı 

özellikle şöyle yapmak istiyorum. Şimdi Sayın Bahattin BAYRAKTAR Başkanım bu konuya 
dedi ki Yeşil Antalya Sanayi Sitesi... Yeşil Antalya Sanayi Sitesi değil, inşaat malzemecileri 
ve hurdacıların sınırları içerisindeki bir yol. Yeni bir şehir kuruluyor biliyorsunuz. 72.000 
diye bahsediliyor da, oraya bizim sanayimizi bağlayacak bir yasa. Akdeniz Sanayi’ye de 
açılan bir yer. Çok önemli bir, yeni bir şehire de bağlayacak. Sanayi esnafımız da burada çok 
değerlenecek iş yerlerimiz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR '.(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar
çözümlenememiştir.)

BAŞKAN :Anlıyorum, anlıyorum. 72.000 değil yalnız
rakam. Çok yüksek. 2 misline yakın söylediniz yani. 72.000 nüfus yok orada.

Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOGLU:Bu 70.000 
nüfustan bahsediliyor da Başkanım.

BAŞKAN :Yok, çok atmışlar.
Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOGLU:Atmışlar mı? 
BAŞKAN :40.000 civarında olur.
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Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOGLU:Eyvallah 
Başkanım. Şimdi... Başta tabi şahsınıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok 
sağolsunlar. Allah razı olsun. Çok hayırlı bir işti bu. Ve bir de İmar Daire Başkanımız ile 
Feridun Bey, İmar Danışmanınız bu konuyu getirdiğimizde dediler ki, hakikaten çok hayırlı 
bir iş. Orada inşaat malzemecilerinin içinden geçen bir yol vardı. O sanayi sitesinin içinden, 
olmaz bir durum.

Üye Bahattin BAYRAKTAR '.(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar
çözümlenememiştir.)

Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOĞLU:Caminin de 
yarısı gidiyordu oradaki. Hakikaten güzel bir iş yapıldı. Yüzlerce de zeytin ağacı vardı. 
Oradaki lojmanları da kurtarıl araktan bu iş yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz herkese.

BAŞKAN :Hayırlı olsun. Teşekkür... Biz de size teşekkür
ediyoruz.

Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim TETİKOGLU:Sağolun, var 
olun. Sağolun efendim.

BAŞKAN :Evet, 31 .madde...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım 31-43 dahil toplu oylanmasını

öneriyorum. Komisyon raporları uygundur. 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

41 dahil olursa uygundur. 31-41.
31 dahil, 41 dahil.
41 kere maşallah.
31 dahil, 41 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin

birlikte oylanması ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 31. MADDESİ 
KARAR N 0:202

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 
21540 ada 3 parselin Sağlık Alanfndan, Genel Otopark 
alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 06.02.2018 tarih ve 
769-E.23 sayılı görüşü doğrultusunda oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 94. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 21540 
ada 3 parselin Sağlık Alanı’ndan, Genel Otopark alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İk i- 78
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu 
Mahallesi 21540 ada 3 parselin Sağlık Alanindan, Genel Otopark alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya İl 
Sağlık Müdürlüğü’nün 06.02.2018 tarih ve 769-E.23 sayılı görüşü doğrultusunda uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 32. MADDESİ
KARAR N0:203

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 
21540 ada 3 parselin Sağlık Tesis Alanindan, Genel 
Otopark (Katlı Otopark) alanına dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 06.02.2018 tarih ve 769-E.23 sayılı 
görüşü doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul 
oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 
51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 95. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 21540 
ada 3 parselin Sağlık Tesis Alanindan, Genel Otopark (Katlı Otopark) alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu 
Mahallesi 21540 ada 3 parselin Sağlık Tesis Alanindan, Genel Otopark (Katlı Otopark) 
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 06.02.2018 tarih ve 769-E.23 
sayılı görüşü doğrultusunda uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 33. MADDESİ
KARAR N 0:204

ÖZÜ: Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, 
Yukarı Hisar Mahallesi, 48 ada 43 parsel, 2267 ada 1 parsel, 2268 
ada 1 parseller ve çevresinde Rekreasyon+Meydan Alanı, Yeşil 
Alan ve Otopark olarak planlı alanın, Rekreasyon+Meydan Alanı 
ile Genel Otopark olarak planlanması ve Plan Notu eklenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliğine göre düzenlenmesi kaydıyla oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip, 
gündemin 167. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Yukarı Hisar Mahallesi, 48 ada 43 parsel, 
2267 ada 1 parsel, 2268 ada 1 parseller ve çevresinde Rekreasyon+Meydan Alanı, Yeşil Alan 
ve Otopark olarak planlı alanın, Rekreasyon+Meydan Alanı ile Genel Otopark olarak 
planlanması ve Plan Notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Yukarı Hisar Mahallesi, 48 
ada 43 parsel, 2267 ada 1 parsel, 2268 ada 1 parseller ve çevresinde Rekreasyon+Meydan 
Alanı, Yeşil Alan ve Otopark olarak planlı alanın, Rekreasyon+Meydan Alanı ile Genel 
Otopark olarak planlanması ve Plan Notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’ne göre düzenlenmesi kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 34. MADDESİ
KARAR N 0:205

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih 
ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y.Hisar Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan 48 ada 43 parsel, 2267 ada 1 parsel, 2268 ada 1 
parseller ve çevresinin E=0.05 Rekreasyon Alanı+Meydan, Yeşil 
Alan, Otopark ve Yaya yolundan, EK).05 Rekreasyon 
Alanı+Meydan ile Genel Otopark Alanına dönüştürülmesi ve Plan 
Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip, 
gündemin 168. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Y.Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 48 ada 43 parsel, 2267 ada 1 parsel, 2268 ada 1 
parseller ve çevresinin E=0.05 Rekreasyon Alanı+Meydan, Yeşil Alan, Otopark ve Yaya 
yolundan, E=0.05 Rekreasyon Alanı+Meydan ile Genel Otopark Alanına dönüştürülmesi ve 
Plan Notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Y.Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 48 ada 43 parsel, 2267 ada 1 parsel, 2268 ada 1 
parseller ve çevresinin E=0.05 Rekreasyon Alanı+Meydan, Yeşil Alan, Otopark ve Yaya 
yolundan, E=0.05 Rekreasyon Alanı+Meydan ile Genel Otopark Alanına dönüştürülmesi ve 
Plan Notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEMİN 35. MADDESİ
KARAR N0:206

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 
bulunan, Yüksekalan Mahallesi 1108 ada 17 parselin 
konut alanından “Özel Eğitim A lani’na dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul 
oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 
51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 101. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan, 
Yüksekalan Mahallesi 1108 ada 17 parselin konut alanından “Özel Eğitim A lani’na 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına 
kayıtlı bulunan, Yüksekalan Mahallesi 1108 ada 17 parselin konut alanından “Özel Eğitim 
A lan i’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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GÜNDEMİN 36. MADDESİ
KARAR N 0:207

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kuzeyyaka 
Mahallesi sınırları içerisinde, 1997 ada 1 parselde yer 
alan ilkokul alanında çekme mesafelerinin 10 metreden 5 
metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar 
yapım yönetmeliğine göre düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 
kabul oyu, MHP 2 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 155. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kuzeyyaka 
Mahallesi sınırları içerisinde, 1997 ada 1 parselde yer alan ilkokul alanında çekme 
mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar yapım 
yönetmeliğine göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 1997 ada 1 parselde yer alan ilkokul alanında çekme 
mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar yapım 
yönetmeliğine göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 37. MADDESİ
KARAR N 0:208

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih 
ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Habibler Mahallesi 
sınırları içerisinde, 26619 ada 1 parselde yer alan 
ilköğretim alanında 10 metre olan çekme mesafelerinin 5 
metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar 
yapını yönetmeliğine göre düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul 
oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 \abul oyu ile toplam 
51 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 156. Maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Habibler 
Mahallesi sınırları içerisinde, 26619 ada 1 parselde yer alan ilköğretim alanında 10 metre olan 
çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar yapım 
yönetmeliğine göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 26619 ada 1 parselde yer alan ilköğretim alanında 10 
metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar 
yapım yönetmeliğine göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 38. MADDESİ
KARAR N 0:209

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih 
ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan. Yükseliş Mahallesi 
sınırları içerisinde, 27699 ada 2 parselde yer alan ilköğretim 
alanında çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve 
gösteriminin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul 
oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 157. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yükseliş 
Mahallesi sınırları içerisinde, 27699 ada 2 parselde yer alan ilköğretim alanında çekme 
mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine 
göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde, 27699 ada 2 parselde yer alan ilköğretim alanında 
çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve gösteriminin mekânsal planlar yapım 
yönetmeliğine göre düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR N0:210

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, Özgürlük 
Mahallesi sınırları içerisinde, 1372 ada 39 parselde yer 
alan ilkokul alanında 10 metre olan çekme mesafelerinin 5 
metreye düşürülmesi ve ortaokul alanı olarak 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 
1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 158. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, Özgürlük 
Mahallesi sınırları içerisinde, 1372 ada 39 parselde yer alan ilkokul alanında 10 metre olan 
çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve ortaokul alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde, 1372 ada 39 parselde yer alan ilkokul alanında 10 
metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve ortaokul alanı olarak 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 40. MADDESİ
KARAR NO:211

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun bulunan, Teomanpaşa 
Mahallesi sınırları içerisinde, 10402 ada 6 parselde yer 
alan ortaöğretim alanında 10 metre olan çekme 
mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve ilkokul alanı 
olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile\ toplam 51 oy 
kullanılmıştır.) 1
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 159. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, 10402 ada 6 parselde yer alan ortaöğretim alanında 
10 metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve ilkokul alanı olarak 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, 10402 ada 6 parselde yer alan ortaöğretim alanında 
10 metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi ve ilkokul alanı olarak 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR NO:212

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.01.2018 
tarihli ve 03 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2785 parselin 
rekreasyon alanında kalan kısmının imar uygulaması 
işlemine dahil edilmemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 
kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 51 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 127. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli ve 03 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Arapsuyu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2785 parselin rekreasyon alanında kalan 
kısmının imar uygulaması işlemine dahil edilmemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli ve 03 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Arapsuyu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2785 parselin rekreasyon alanında kalan 
kısmının imar uygulaması işlemine dahil edilmemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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BAŞKAN :Kabul edilmiştir 31 dahil, 41 dahil aradaki tüm
sıralı maddeler komisyon raporları doğrultusunda. 42.madde.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu. Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 42. MADDESİ
KARAR NO:213

ÖZÜ: Alanya Belediye Meclisinin 02.01.2018 
gün ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, Deretürbelinas 
Mahallesi Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı 
(Hidroelektrik Santrali) planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 15 
ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 109. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediye 
Meclisinin 02.01.2018 gün ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, Deretürbelinas Mahallesi 
Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) planlanmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediye Meclisinin 02.01.2018 gün ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Deretürbelinas Mahallesi Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) 
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Komisyonumuzca Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 gün ve 948 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Çevreye olan zararlı etkileri 
nedeniyle plan uygun değildir.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ ‘Şerhe 
katılıyorum.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Komisyon raporunda şerhimiz var. Hidroelektrik

santrali planlaması yapıyoruz. Çevreye olan zararlı etkileri sebebiyle plana katılmıyoruz. 
Uygun değildir.

Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN lOylarınıza arz ediyorum. 42.madde komisyon

raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 43.
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(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 43. MADDESİ
KARAR NO:214

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Tahılpazarı Mahallesi 12610 ada 4 parsel güneyinde trafo 
alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 
1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 131. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde, Tahılpazarı Mahallesi 12610 ada 4 parsel güneyinde trafo alanı 
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Tahılpazarı Mahallesi 12610 ada 4 parsel 
güneyinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR rKomisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :43 ve 44’ü de birlikte oylayabiliriz. Ama

43.maddeyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Bu maddede de Muratpaşa Belediye sınırları

içinde 1/1.000 ölçekli bir planlama geliyor gündemimize.
BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Muratpaşa Belediyesinden gelmesi gerektiği

konusunu hatırlatmak istiyorum.
BAŞKAN :Bu bildiğiniz gibi bizim mezarlığın yanından

devam eden, Andızlı Mezarlığinın yanından devam eden yolda bir şerit açmak için oradan 
trafonun karşı tarafa konmasıyla ilgili. Trafoyu çevirmeye kalktık, esnaf biraz itiraz etti. Karşı 
tarafta daha uygun bir alan var. Orada trafiği rahatlatmakla ilgili bir değişiklik. Muratpaşa 
Belediye Başkanımızla arkadaşlarımız görüşmüş olabilir ama çok itiraza mahal bir durum 
olmayacağı için.

Üye Cansel TUNCER :Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Eyvallah. \
Üye Cansel TUNCER :Sadece bu konuda bugüne kapar mecliste çeşitli

defalar dile getirdik. İlçe belediyemiz de yapabilir.
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BAŞKAN :Mesela karşıya geçiş yolunu sağ olsun Ümit
Bey’le görüşerek birlikte bir mutabakatla yaptık. Dolayısıyla bu gibi konularda zaten bir
sorun yaşamıyoruz. Bu çok küçük bir konu ama belki görüşmüştür arkadaşlar.

Üye Cansel TUNCER :Rapor uygundur.
BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN lOylarınıza arz ediyorum 43 ve 44’ü birlikte.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım 43.
BAŞKAN :43?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :44’te ilave var.
BAŞKAN .-Efendim?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :44'te ilavem var.
BAŞKAN :43.maddeyi oylarınıza arz ediyorum komisyon

raporu doğrultusunda. Kabul edilmiştir. 44.madde.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 44. MADDESİ
KARAR NO:215

ÖZÜ: Serik Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarihli 
ve 166 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahalleleri 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN 
NOTU DEĞİŞİKLİĞİ; Madde 12.4’te mevcut plan 
notundaki cephe hattında ve kapı ibaresinin kaldırılması, 
Madde 12.7’nin “Resmi kurum ve kuruluşlara ait binalar, 
eğitim, sağlık, sosyal-kültürel tesis alanları ve spor salonları 
gibi özellik arz eden yapılarda çatı şekli ve yüksekliği 
teknolojik ve mimari gereklere göre kurumunca hazırlanan 
projesine göre uygulanır.” şeklinde düzenlenmesi, Madde 
23.3’teki düzeltmenin kaldırılması, Madde 26.1.6’nm 
kaldırılması, Madde 26.2.8’deki düzeltmenin kaldırılması, 
Madde 26.2.13’ün kaldırılması, Madde 28.6’nm Yapı 
nizamı, kullanım kararı ve kat adedi birbirinden farklı 
parseller olmamak kaydı ile plan değişikliğine gerek 
kalmaksızın tüm parseller tevhit edilebilir.” Şeklinde 
düzeltilmesi, Madde 28.7’ nin “Bitişik nizam yapılaşma 
koşullarında minimum parsel büyüklüğü 300 m2; Ayrık 
nizam yapılaşma koşullarında minimum parsel büyüklüğü 
500 m2,dir (Sanayi alanları hariç).” şeklinde düzeltilmesi 
kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, 
MHP 2 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 154. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Serik Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarihli ve 166 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez 
Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2018 tarihli raporunda;

Serik Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarihli ve 166 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Merkez Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş,

- Madde 12.4’te mevcut plan notundaki cephe hattında ve kapı ibaresinin kaldırılması,
-Madde 12.7’nin “Resmi kurum ve kuruşlara ait binalar, eğitim, sağlık, sosyal-kültürel

tesis alanları ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda çatı şekli ve yüksekliği 
teknolojik ve mimari gereklere göre kurumunca hazırlanan projesine göre uygulanır.” 
şeklinde düzenlenmesi,

- Madde 20.3’teki düzeltmenin kaldırılması,
- Madde 26.1.6’nın kaldırılması,
- Madde 26.2.8’deki düzeltmenin kaldırılması,
- Madde 26.2.13’ün kaldırılması,
- Madde 28.6’nın Yapı nizamı, kullanım kararı ve kat adedi birbirinden farklı parseller 

olmamak kaydı ile plan değişikliğine gerek kalmaksızın tüm parseller tevhit edilebilir.” 
Şeklinde düzeltilmesi,

-Madde 28.7’ nin “Bitişik nizam yapılaşma koşullarında minimum parsel büyüklüğü 
300 m2; Ayrık nizam yapılaşma koşullarında minimum parsel büyüklüğü 500 m2’dir (Sanayi 
alanları hariç).” şeklinde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek uygun görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, 
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :44.maddede okuyacağım şekilde oylanmasını
öneriyorum. 44.madde Komisyon Raporunda yer alan madde 20.3’ün madde 23.3 olarak ve 
madde ve 12.7’de yer alan resmi kurum ve kuruşlara değil de ibaresinin resmi kurum ve 
kuruluşlara olarak düzeltilerek kaydıyla uygundur.

Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Bahattin Bey’in yapmış olduğu değişiklikle

birlikte Komisyon Raporu doğrultusunda 44.maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edilmiştir 44.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :45-46-47 ve 48.maddelerin ilgili komisyonlara
havalesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
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GÜNDEMİN 45 ilâ 48. MADDELERİ
KARAR NO:216

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
09.02.2018 tarihli Meclis toplantısında;

a.Gündemin 45 ve 46. maddelerinin Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların 
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

b.Gündemin 47 ve 48. maddelerinin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya 
katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi .(AK Parti: 34 
kabul oyu, CHP: 11 kabul oyu, MHP: 2 kabul oyu, 
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.)

Gündemin 45. Maddesinde yer alan; “Toplu ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara 
daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek elden koordineli bir şekilde yönetimini sağlayacak 
şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla, ulaşım hizmetlerinde gelirden bağımsız konfor ve 
kaliteye bağlı olarak kilometre esaslı bir çalışma sistemine geçilmesi, bu kapsamda 
uygulanacak yöntem, hukuki ve teknik altyapısına ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması ile 
ilgili alınan 12.01.2018 tarih ve 111 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 
gereği; Belediyemiz ile Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında 
düzenlenecek protokolün değerlendirilmesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi adına bu 
protokolün imzalanması için Genel Sekreter Birol EKİCİ’ ye yetki verilmesi konusunun 
karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci Maddesi 
kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz 
ederim. ” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2018 tarih 
ve E.390 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 46. Maddesinde yer alan; “İlgi: a) 19/10/2017 tarih ve E.717/49128 sayılı 
yazımız.

b) 10/1 1/2017 tarih ve E.808/53942 sayılı yazımız.
c) 19/12/2017 tarih ve E.928/60869 sayılı yazımız.
Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 778 sayılı kararı ile Konyaaltı 

Sahil Projesi ve yatırım projelerinin finansmanı için 300.000.000 TL kredinin kullanımı için 
karar alınmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 16/10/2017 tarih ve 
E.21167 sayılı yazı eki oluru ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 68.maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi uyarınca borçlanmaya izin alınarak, ilgide kayıtlı kredi talep yazılarımız
İller Bankası A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

İlgi (a) yazımıza ait kredi talebimiz İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca 28.12.2017 
tarih 39/1018 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi (b) yazımızda KDV dahil 61.160.629,56 
TL ve ilgi (c) yazımızda KDV dahil 40.098.309,97 TL projelere ait dosyalar inceleme 
aşamasında olduğundan Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca 2017 mali yılı 
içerisinde değerlendirilememiştir. Kredi işlemlerimize konu olan yetki evraklarında İller 
Bankası mevzuatı uyarınca bu projeler için meclis kararının cari yılda ajınmış olması şartı 
nedeniyle yenilenmesine gerek duyulmuştur.
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Bu çerçevede 15.09.2017 tarih ve 778 sayılı Meclis Kararının İlbank A.Ş. den 
kullanılacak krediler açısından yenilenmesi ile İller Bankası A.Ş. den; Konyaaltı Sahili 
Akdeniz Bulvarı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi işi için 61.160.629,56 TL, Konyaaltı 
Sahili Müze ve Olbia Alanları Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi işi için 40.098.309,97 
TL olmak üzere toplam 101.258.939,53 TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak 
anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller 
Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyemiz gelirlerinden ve İller 
Bankası A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan 
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne 
kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin 
karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, 
gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep 
tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce 
Büyükşehir Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı 
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyemiz 
mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Büyükşehir 
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik 
etmeye, Büyükşehir Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin 
vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü 
değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde yer alan koşulların yerine 
getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreterinin yetkilendirilmesi hususunun görüşülmek üzere evrakın Belediye Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi 
hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. ” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığinın
07.02.2018 tarih ve E.97 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 47. Maddesinde yer alan; “Alanya İlçesi, Mahmutseydi Mahallesi, 
Alanya Şefliği, Alanya Serisi 225, 227, 228 ve Kargı Serisi 334 nolu orman bölmeleri 
içerisinde yer alan 380.964 m2 büyüklüğündeki “Katı Atık Tesisleri A lan inda düzenleme 
yapılmasına ve Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. 
maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim. 
” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2018 tarih ve E.490 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 48. Maddesinde yer alan; “Alanya İlçesi, Mahmutseydi Mahallesi, 
Alanya Şefliği, Alanya Serisi 225, 227, 228 ve Kargı Serisi 334 nolu orman bölmeleri 
içerisinde yer alan 380.964 m2 büyüklüğündeki “Katı Atık Tesisleri A lan inda düzenleme 
yapılmasına ve Enerji Üretim Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. 
maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim. 
” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 08.02.2018 tarih ve E.489 sayılı teklif 
yaz101

91



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.02.2018)

BAŞKAN :Evet, ilgili maddeler komisyonlara, ilgili
komisyonlara havale edilmiştir. Değerli arkadaşlar, ikinci oturumu kısa bir ara vermek üzere 
kapatıyorum. Çok kısa bir aradan sonra Komisyon Raporları doğrultusunda gündemimizdeki 
maddeleri yeniden görüşmek üzere biraz sonra toplantıyı kapatıyorum. Almış olduğumuz...

Üye Cansel TUNCER :Dakika belirtebilir misiniz Başkanım? Hemen
mi?

BAŞKAN :Almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
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