
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

T.C.

TOPLANTI :4
BİRLEŞİM :1
CELSE :1
SAAT :14.00

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 Belediyesinin 09.04.2018 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı 
tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açma hususunu arz ederim.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ
(YOKLAMA VE AÇILIŞ)

Büyükşehir Belediyesi Başkanı; Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis
Üyeleri;Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL, 
Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Emin HATİPOGLU, Kerim BAŞKAPTAN, 
Mustafa Erkan ERSOY, Enver APUTKAN, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali 
KURŞUNLU, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat 
DEMİRCİ, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit 
ÇİLİNGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan AVCI, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, 
Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis 
Üyeleri; Şükrü SÖZEN, Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül 
BAŞKAYA, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, 
Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, 
Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, 
Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri; Ali Baki SARICA, 
Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ,^Mehmet Cengiz 
BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Rasih ŞAHİN, Bağımsız Meclis Üyeleri; Mehmet 
SALUR ve Ertürk YAZAR’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye 
Meclisi Ak Parti 32, CHP 21, MHP 8 Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 63 üye ile 
açıldı.

BAŞKAN :Çok kıymetli belediye başkanlarımız, değerli
büyükşehir belediyesi meclis üyelerimiz, nisan ayı olağan meclis toplantımızı açıyorum. 
Yeterli çoğunluğumuz vardır. Birinci maddesi gündemimizin yoklama ve açılış. Ancak ondan 
önce zannediyorum... Değerli arkadaşlar, salonda müthiş bir uğultu var. Yani ben kendi 
sesimi duyamıyorum. Siz beni hiç duyamıyorsunuzdur herhalde. Toplantımızı açmış 
bulunduk. Lütfen sükuneti istirham edeyim. Evet, önergeler ve mazeretli arkadaşların 
dilekçeleri var. Buyurunuz.
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Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Mazeret beyan eden meclis üyelerimiz, 
sayın meclis üyelerimiz: Süleyman TOPÇU, Fahrettin Kerim AYDOGAN, Serkan 
KÜÇÜKKURU, Önder ÖNEN, Haşan Nusret BAYSAL, Erol ÖZKARABEKİR. Arz ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın
mazeretlerinin kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir. Önergeler.

AK Parti Meclis Üyesi; Süleyman TOPÇU, CHP Meclis Üyeleri; Serkan 
KÜÇÜKKURU, MHP Meclis Üyesi; Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Bağımsız Meclis 
Üyesi;Önder ÖNEN, Haşan Nusret BAYSAL, Erol ÖZKARABEKİR'in mazeretli sayılması 
yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

(Ak Parti 29, kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTARıl 1.maddeye göre önergelerimiz.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “UKOME Genel Kurulunun 07.06.2017 tarihli ve 
2017/06-367 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 
2017-478 sayılı kararı ile kabul edilen “Ulaşım Ana Planı” kapsamında ekte gönderilen 
kesintisiz bisiklet yol ağının belediyemizce oluşturulması planlanmaktadır.

Bahse konu yol ağı içerisinde kalan ve Muratpaşa Belediye Başkanlığı 
sorumluluğunda bulunan; yaklaşık 7.5 km uzunluğunda olan Eski Lara Yolu’nda yer alan 
bisiklet yolunun ve Güzeloba Mahallesi 2134 Sokak üzerinde yapılması planlanan bisiklet 
yolunun sorumluluğunun Belediyemize geçmesi konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 
11. Maddesine göre karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim.” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 06.04.2018 tarih ve 
E.24585 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Kaş ilçe sınırı bütününde hazırlanan 1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında Bayındır, Gökçeören, İslamlar, Ağullu, Pınarbaşı, 
Çukurbağ Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan ekte ölçü krokisi ve parsel listesi verilen 
yaklaşık 112,1471 ha büyüklüğündeki alanın “tarım dışı amaçlı” kullanılabilmesi için İçişleri 
Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı” alınması konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 
11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz 
ederim. ” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2018 tarih ve E.24857 
sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi sınırları 
içerisinde 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi' nin 
2016/1262 E.2018/119 K. sayılı kararı doğrultusunda parsellerin "Kamu Hizmet Alanı" olarak 
planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye 
Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim. ” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığfnın 09.04.2018 tarih ve E.24853 sayılı teklif yazısı.
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BAŞKANLIK MAKAMINA; “Konyaaltı îlçesi, Arapsuyu Mahallesi sınırları 
içerisinde 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 
2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı kararı doğrultusunda parsellerin "Kamu Hizmet Alanı" 
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 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 09.04.2018 tarih ve E.24854 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi sınırları 
içerisinde 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 
2016/1262 E.2018/119 K. sayılı kararı doğrultusunda parsellerin "Resmi Kurum Alanı (TRT 
Genel Müdürlüğü)" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 
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 09.04.2018 tarih ve E.24855 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 
tarih ve 258 sayılı kararında sehven yazılan Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi 5066 ada 
1 parselin “5066 ada 6 parsel” olarak düzeltilmesine ilişkin konunun 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 09.04.2018 tarih ve E.24851 sayılı teklif yazısı.

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

BAŞKAN :Evet. Okunan maddeleri 11 .maddeye göre
gündeme ekliyoruz. Diğer önergeler.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Sayın meclis üyelerimizin önergeleri.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; “İstiklal 
Harbi esnasında, İtalyanların Antalya işgalinde 18 Şubat 1920 tarihinde Antalya’mızın ilk 
şehidi olan Mustafa Haşmet adına tarafınızca araştırılarak ve uygunluğunuzca, isminin 
yaşatılması ve kitabe olarak sonsuzlaştırılması adına park, cadde, sokak vb. isim verilmesi 
konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.09.04.2018 ” deyimli Meclis Üyesi Selçuk 
SENİRLİ, Meclis Üyesi Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Meclis Üyesi Rasih ŞAHİN, 
Meclis Üyesi Mehmet BALIK imzalı önerge.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA; “Finike Belediyesi 
Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine ilişkin Belediye Meclisimizin 03.04.2018 tarih ve 28 sayılı 
kararı ve 09.03.2018 tarih ve 9 sayılı Plan ve Bütçe raporu ekte sunulmuş olup, Büyükşehir 
Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim. 09.04.2018” deyimli Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, 
Meclis Üyesi Kaan Osman SARIOGLU imzalı önerge.
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(AK Parti 46 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu 
ile toplam 76 oy kullanılmıştır.)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA; “Belediyemizin 
2018 yılı bütçe hazırlık sürecinde öngörülemeyen, ancak yıl içerisinde sıcak asfalt programı 
için lüzum görülen Fen İşleri Müdürlüğü 06.05 Ekonomik Gider Kalemine ek ödenek 
konulmasına ilişkin Belediye Meclisimizce karar verilmiş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine sunulması hususunda;

Gereğini arz ederim.” deyimli Meclis Üyesi Adil ÇELİK, Meclis Üyesi Ahmet 
BÜYÜKAKÇA imzalı önerge.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; “Belediyemizce
hazırlatılan, İlçemiz Kale Mahallesi 372 ada 1 parsel içerisinde bulunan mevcut trafonun 
taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir 
Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 09.04.2018”  deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK imzalı önerge.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; “Belediyemizce
hazırlatılan, İlçemiz Kale Mahallesi 372 ada 1 parsel içerisinde bulunan mevcut trafonun 
taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir 
Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 09.04.2018 ”  deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK imzalı önerge.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; “Belediyemizce
hazırlatılan, İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 447 ada 1 parsel içerisinde Trafo Alanı Yapılmasına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye 
Meclisinde görüşülerek, karara bağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 09.04.2018”  deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK imzalı önerge.

ÖNERGE; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Barış, Çankaya, Esentepe, Yavuz Selim, Kazım 
Karabekir Mahallelerini kapsayan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/12/2017 tarih 
ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun 
olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun meclis 
gündeminde görüşülmesini arz ederiz. ”  deyimli Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, Meclis 
Üyesi Bahattin BAYRAKTAR, Meclis Üyesi Süleyman ACAR imzalı önerge.

ÖNERGE; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler
Mahallelerini kapsayan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/12/2017 tarih ve 1123 
sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak 
hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun meclis gündeminde 
görüşülmesini arz ederiz. ”  deyimli Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, Meclis Üyesi Bahattin 
BAYRAKTAR. Meclis Üyesi Süleyman ACAR imzalı önerge.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA; “Çevre Şehircilik 
Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2018 tarih ve E.54089 sayısı 
gereği Kumluca Belediye Meclisinde görüşülen ve karara bağlanan konunun Büyükşehir 
Meclisimizce de görüşülerek karara bağlanması konusunda gereğini arz ederim.”  deyimli 
Meclis Üyesi Hüsamettin ÇETİNKAYA, Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Meclis Üyesi Yusuf 
GÖVEN imzalı önerge.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; “Alanya 
İlçesi Demirtaş Mahallesi 724 ada 1 parsel üzerinde imar planında 15 metrelik yol 
cephesinden 10 metre çekme mesafesi verildiği, yurdun araziye adaptasyonu yapıldığında 
bazı kısımlarda çekme mesafelerinin 5 metreye düştüğü, okulun yatılı olacağı dikkate 
alındığında ve yakın mesafede başka arsa bulunmadığından, 15 metrelik yoldan binalara olan 
çekme mesafesinin 5 metreye indirilmesi talebi Alanya Belediyesi Meclisinin 03.04.2018 
tarihli meclis oturumunun 89 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi 724 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliğinin meclis gündemine alınmasını arz ederim.” deyimli Meclis Üyesi Kerim 
BAŞKAPTAN, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ, Meclis Üyesi Emin HATİPOGLU, Meclis 
Üyesi Zihni ASİLTÜRK imzalı önerge.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA ANTALYA; “Kaş 
İlçesi Kalkan Mahallesi kentsel sit alanı ile tescilli Mustafa KOCAKAYA İlköğretim Okulu 
koruma alanına yönelik Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.04.2018/210 
sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda planlarımızın gündeme alınmasını arz ederiz.
09.04.2018 ” deyimli Meclis Üyesi Halil ARIKAN, Meclis Üyesi Halil KOCAER, Meclis 
Üyesi Musa YÜCEL, Meclis Üyesi Erol DEMİRHAN, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ imzalı 
önerge.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS
BAŞKANLIĞI’NA; “Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarihli toplantısında 
görüşülerek kabul edilen Topçular Mahallesi Kırcami Bölgesi parselasyon işleminin kuzey 
bölgesinde yer alan 733 ada 9 parsel ile ilgili Muratpaşa Belediyesince yapılan kuzey bölgesi 
imar uygulamasının devam edebilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
revizyonunun meclis gündemine alınmasını arz ederiz. 09.04.2018 ” deyimli Meclis Üyesi
Songül BAŞKAYA, Meclis Üyesi Mustafa Reşat OKTAY imzalı önerge.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS
BAŞKANLIĞI’NA; “Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarihli toplantısında 
görüşülerek kabul edilen Muratpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan 
notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliğinin Meclis 
gündemine alınmasını arz ederiz. 09.04.2018 ”  deyimli Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA, 
Meclis Üyesi Mustafa Reşat OKTAY imzalı önerge.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE; “Döşemealtı İlçesi 
Yeşilbayır Mahallesi sınırları içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 23.01.2017 tarih ve 5738 sayılı kararı ile tescil edilen “I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı” sınırlarının imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanarak Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2018 tarih ve 7367 sayılı kararı, Döşemealtı 
Belediye Meclisi’nin de 03.04.2018 tarih ve 102 sayılı kararları ile uygun bulunan 5994-25 
Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun Meclis gündemine 
alınması hususunda;

Gereğini arz ederim.”  deyimli Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK, Meclis Üyesi Muhammet 
URAL imzalı önerge.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Arz ederim. Tamamlanmıştır Sayın 
Başkanım.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ediyorum. Okunan önergelerin
gündeme eklenmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Evet, okunan önergeler gündeme
eklenmiştir.

(AK Parti 46 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu 
ile toplam 76 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN : Gündemimiz?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:197 Sayın Başkanım.
BAŞKAN : 197 maddeden oluşmuştur değerli arkadaşlar.

Birinci maddemiz yoklama açılış tamamlandı.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin

05.03.2018 ve 09.03.2018 tarihli toplantılarında yukarıda 
belirtilen konularla ilgili toplam 116 adet karar alınmıştır.

Özet

B üyükşehir B elediyesi B aşkanı M enderes TÜ R EL , Ak Parti M eclis Üyeleri: H üsam ettin  
Ç E T İN K A Y A , Süleym an T O P Ç U , M ustafa  İsmet U Y SA L, M ehm et Ö Z E R E N , M esut K O C A G Ö Z , 
B ahattin  B A Y R A K T A R , Em in H A T İP O Ğ L U , M ustafa Erkan E R SO Y , E nver A PU T K A N , R am azan 
ETLİ, H aşan Fevzi Y IL M A Z , E rden iz  Y A V U Z, Ali K U R ŞU N L U , E rcan  AK, M usa Y Ü CEL, Fırat 
D EM İR C İ, H üseyin TO R U N , M uham m et URAL, A hm et B Ü Y Ü K A K Ç A , Halil Ö Z T Ü R K , H alit 
A K A R , A li R ıza Z O R L U , O rhan A V CI, M ehm et U Y A R, R asim  ELÇİ, H üseyin Ö Z B E K , Halil 
K A R A T A Ş, Serdal Ç A V U Ş O Ğ L U , Süleym an A C AR, Ruhi B E ŞİK T A Ş, C H P M eclis Ü yeleri: M ustafa  
G Ü L, M ustafa  R eşat O K T A Y , R ecep T O K G Ö Z, Songül B A ŞK A Y A , A li C O ŞK U N , Erşan Ö ZD E N , 
O ytun Eylem  D O Ğ M U Ş, E dip  K em al B A H A D IR, Faik Ç ITA K , Seyfı A R IK A N , Halil A R IK A N , Arzu 
Y IL D IR IM , Z afer Y Ö R Ü K , Sam i A L T U N , İsm et TO K , Erdal R am azan A L T A C A , Y u su f K U M B U L, 
M ehm et H A C IA R İFO Ğ L U , A hm et C A N , M H P M eclis Ü yeleri: A li Baki SA R IC A , M ehm et B A LIK , 
Z ihni A SİL T Ü R K , Selçuk SE N İR Lİ, Ergüven Y ILM A Z, M ehm et C eng iz  B Ü Y Ü K G E B İZ , Em in 
Ç A Ğ L A R , B ağım sız M eclis Ü yeleri: Erol Ö ZK A R A B E K İR . M ehm et K IL IN Ç , İrfan Y IL M A Z  ve 
E rtürk Y A Z A R ’ın top lan tıya  katıld ık ları an laşıldığından B üyükşehir B elediye M eclisi A k Parti 31, C H P 
19, M H P 7 B ağım sız  4 m eclis üyesi o lm ak üzere toplam  61 üye ile açıldı. AK Parti M eclis Üyeleri: 
Y u su f G Ö V E N , Erol D E M İR H A N , K em al SA R IY IL D IR IM , C H P M eclis Üyeleri: Şükrü  SÖ Z EN , 
T urgay G E N Ç , N urdan  A slı B ayar U LU K A PI, M H P M eclis Ü yesi Fahrettin  K erim  A Y D O Ğ A N , 
B ağım sız  M eclis Üyesi: M ehm et S A L U R 'un m azeretli sayılm ası yönünde verdiği dilekçelerin  kabulüne 
oy lam aya katılanların  oybirliğ i ile karar verildi. (Ak Parti 33, kabul oyu, C H P  21 kabul oyu, M H P 7 
kabul, B ağım sız  4  kabul oyu ile toplam  65 oy kullanılm ıştır.)
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B üyükşeh ir B elediye M eclisin in  05 .03.2018 tarihli M eclis G ündem i, b irim lerden  gelen tek lifle r ve 
önergeler ile b irlikte toplanı 160 m addeden  o luşm uştur.

A ntalya  B üyükşehir B eled iyesin in  12.08.2014 tarihli 399 sayılı M eclis kararına  istinaden A ntalya 
B üyükşehir Belediyesi B a şk a n f nın yapm ış o lduğu protokoller ve yurt dışı görev lend irm eler hakkında: a- 
) B üyükşehir B elediye personelince  Şubat ay ında gerçekleşen yurt dışı görevlendirm eleri hakkında, b-) 
5393 sayılı Belediye K anunu nun 75/c m addesi ve A ntalya B üyükşehir B eled iyesi’nın 12/01/2016 tarihli 
ve 66 sayılı M eclis K ararı uyarınca, Ş em settin  O R U K 'u n  K astam onu İli, İnebolu İlçesi, C am ikeb ir 
M ahallesinde niteliği, a ltında m ağazası ve üzerinde 2 (iki) katlı karg ir b ina  o lan 3 ada 45 parsel n o ’lu 
238 m 2 alanlı ve niteliği arsa  o lan 3 ada 105 parsel n o ’lu 21 m 2 a lanlı, A nkara  Tabiat ve K ültür 
V arlıklarını K orum a K urulunun 09 /01/1995 gün ve 3824 sayılı kararı ile K orum a A m açlı İm ar Planı 
onay lanm ış Kentsel S it s ın ırları içerisinde yer alan ve korunm ası gerekli taşınm az  kültür varlığı konut 
olarak  tescili bulunan taşınm azın  restore  ed ilerek  m üze, m escit, öğrenci barınm a birim i ve m isafirhane 
o larak  kullanılm ak şartıy la  B üyükşeh ir B elediyem ize bağışlanan taşınm azın  aynı am aç ve şartlarla  
kullanılm ak üzere B akan lar K uru lunca  vergi m uafiyeti tanınan İstanbul İlim  ve K ültür V ak fı’na 
bırakılm ası konulu ekli protokol im zalanm ış olup: İm zalanan Ortak H izm et Projesi ve İşbirliği Protokolü 
hakkında, c-) A ntalya B üyükşeh ir B elediyesi B aşkanlığ ı ile A ntalya Ö ğretim  ve Eğitim  Vakfı (A ntalya 
V akfı) arasında 1 (bir) yıl süreyle, A kden iz  D inam ik G ençlik  S por K ulübü D em eği ile 13.12.2017-
30 .05 .2018 tarihleri arasını kapsayacak  süreyle O rtak  H izm et Projesi Protokolü  im zalanm ış olup, 
im zalanan işbirliği pro tokolleri hakkında, d-) O rtaokul ve L iselerim izde öğrenim  gören tüm  
öğrencilerim izi m otive etm ek, başarısın ı artırm ak  ve başarıya teşvik etm ek am acıy la , O rtaokul 8 . s ın ıf  ve 
Lise 12. sın ıflarda okul birincisi o lan  öğrencileri, aileleri ile b irlik te ilim iz sın ırları içerisinde bulunan 
o te llerde tatil yapm ak suretiy le  ödü llend irm ek  am acıy la A ntalya B üyükşehir B elediyesi, A ntalya İl M illi 
Eğitim  M üdürlüğü, A kden iz  T uristik  O telc iler ve İşletm eciler B irliği (A K T O B ), A lanya T uristik  
İşletm eciler D em eği (A L T İD ) işb irliğ inde ' ‘B aşarılı Ö ğrenciye Tatil İyi G elecek” İşbirliği P ro toko lü’nün 
üçüncüsü  bu yıl yeniden A ntalya B üyükşeh ir B elediyesi, A ntalya İl M illi E ğ itim  M üdürlüğü, A kdeniz 
T uristik  O telciler ve İşle tm eciler B irliği (A K T O B ) işbirliğ inde 12/01/2018 ta rih inde im zalanm ış olup, 
im zalanan işbirliği protokolü  hakkında, M eclis bilgilendirildi.

Ü lkem iz tarafından tüm  terör unsurlarım  yok etm ek üzere Suriye'n in  kuzeyinde yürütülen: Zeytin  Dalı 
H arekatı kapsam ında A frin 'e  g iden kahram an  güvenlik  kuvvetlerine m oral ve destek  o labilm ek gayesi ile 
05 M art 2018 tarihli m eclis o tu rum una katılan  m eclis üyelerine ödenecek o lan huzu r hakkı ödem elerin in  
"M ehm etçik  V akfına" bağ ışlanarak  ödenm esine  oylam aya katılanların  oy birliğ i ile karar verildi. (Ak 
Parti 45 kabul oyu, C H P 23 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, B ağım sız  2 kabul oyu ile toplam  76 oy 
kullanılm ıştır.)

6360 sayılı kanunla A ntalya İl Ö zel İdaresin in  kapatılm ası sonucunda A ntalya B üyükşeh ir B elediyesine 
devredilen bütün tarım sal su lam a tesisleri ile A ntalya  B üyükşehir B elediyesince inşaatı tam am lanarak  
h izm ete açılan D öşem ealtı K araveliler, K orkuteli B aşpınar ve Finike A sarönü  terfıli su lam a tesislerinin: 
A ntalya B üyükşehir B elediyesi T arım sal D esteklem e Y önetm eliğ in in  8 . M addesinin 9. Fıkrası 
doğrultusunda, tesislerin  bakım  ve işletm e m asrafların ın  devredilen S u lam a K ooperatiflerince: y ine aynı 
yönetm eliğ in  8 . M addesindeki şartla rla  büyük  onarım ları ile aynı yönetm eliğ in  9. M addesindeki şartlarla 
küçük onarım ların  A ntalya B üyükşeh ir B eled iyesince karşılanm ası kaydıyla, tesis kullan ım  hakların ın  bu 
am açlarıy la  kurulm uş Sulam a K ooperatiflerine  10 yıl süreyle bedelsiz  o larak devred ilm esine oylam aya 
katılan ların  oy çokluğu ile k arar verild i. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 18 kabul 1 ret oyu, M H P 6 kabul 
oyu, B ağım sız 3 kabul oyu ile toplam  73 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisin in  01 .12 .2006 tarih  749 sayılı kararı ile A ntalya B üyükşeh ir 
B elediyesi yetki ve so rum lu luğunda  bulunan M uratpaşa  ilçesi Selçuk M ahallesi 166 ada 139 parselde 
bulunan dükkanın (Eski H isar R estauran t) 10 yıl süreyle ihaleye ç ıkarılab ilm esi konusunda B elediye 
E ncüm enine yetki verilm esi uygun görü lm üş, B elediye Encüm eninin  23 .08.2007 tarih 459 sayılı kararı 
ile A ntalya Tanıtım  V akfına k iraya verilm esi uygun görülerek, A ntalya B üyükşeh ir B elediyesi ile V ak ıf 
arasında 03.10.2007 tarih inde k ira  sözleşm esi im zalanm ış, k ira süresi sona erm iş: A ntalya T anıtım  Vakfı 
(A T A V ) 18.01.2018 tarih  10707 sayılı yazısında: Selçuk M ahallesi 166 ada 139 parselde bulunan 
dükkanın  (Eski H isar R estaurant) 10 yıl sü re  ile işletilm esi konusunda yeni b ir protokol im zalanm ası 
ta lep  edilm ekte olup: Selçuk M ahallesi 166 ada 139 parselde  bulunan dükkanın  (Eski H isar R estaurant) 
A ntalya B üyükşehir B elediyesi ile A nta lya  T anıtın ı V akfı (A TAV ) arasında 10 yıl süreli ek te sunulan  
pro tokolü  A ntalya B üyükşehir B elediyesi ad ına  im zalam ak üzere G enel S ekreter Birol E K İC İ’ye yetki 
verilm esine oylam aya katılan ların  oy çokluğu ile karar verildi. (A k Parti 39 kabul oyu, C H P 9 kabul 2 ret 
oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  3 kabul oyu ile toplam  58 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: I adet K om isyon 
Raporu, 1 adet Protokol, 1 adet O ylam a Raporu)
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K epez B elediyesi, B arış, Ç am lıbel, Erenköy, E sen tepe, Kazım  K arabekir ve Y avuz Selim  m ahalleleri 
sın ırları içerisinde kalan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli N azım  İm ar Planı değişik liğ ine askı 
süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Özel şah ısla rca  yapılan itirazın uygulam aya yönelik olm ası 
sebeb iy le  R ED D İN E, D efterdarlık  M illi Em lak D airesi B aşkanlığ ınca yapılan itirazın ise söz konusu 
a landa im ar kanunun 18. M adde uygulam ası yap ılacağ ından  R ED D İN E, oy lam aya  katılanların  oy birliği 
ile  karar verildi. (A k Parti 36 kabul oyu, C H P 13 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağ ım sız  1 kabul oyu ile 
top lam  54 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu . 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediyesi sınırları içerisinde, B arış, Ç ankaya, E sentepe, K azım  K arabekir ve Y avuz Selim  
M ahalle lerin in  b ir kısm ını kapsayacak şekilde hazırlanm ış olan 1/5000 ölçekli N azım  İm ar Planı 
R ev izyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan , Ö zel şahıslarca  yapılan  itirazın uygulam aya 
yönelik  olm ası sebebiyle R ED D İN E, D efterdarlık  M illi E m lak Dairesi B aşkanlığ ınca yapılan itirazın ise 
söz konusu  alanda im ar kanunun 18. M adde uygulam ası yapılacağından R ED D İN E, K epez 
B eled iyesince hazırlanan yol güzergahların ın  m evcu t arazi durum a göre yeniden revize edilm esi ve 
donatı yerlerin in  düzenlenm esine ilişkin 1/5000 Ö L Ç E K L İ N A ZIM  İM A R  PLA NI D EĞ İŞİK LİĞ İN İN  
K A B U L Ü N E  oylam aya katılan ların  oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 35 kabul oyu, C H P 12 kabul 
oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  53 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu , 1 adet O ylam a Raporu)

K epez B elediyesi sınırları içerisinde, Ç am lıbel, E sen tepe, Fatih ve G öçerler M ahallelerine ilişkin 
hazırlanan  1/5000 ölçekli N azım  İm ar Planı rev izyonuna  askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Özel 
şah ısla rca  yapılan  itirazın uygulam aya yönelik  o lm ası sebeb iy le  R E D D İN E, D efterdarlık  M illi E m lak 
D airesi B aşkan lığ ınca yapılan itirazın ise söz konusu  alanda im ar kanunun 18. M adde uygulam ası 
yap ılacağ ından  RED D İN E, K epez B elediyesince 17.01.2018 tarih  ve 1548 sayılı yazısı ile yapılan  itiraz 
ve itiraz  doğru ltusunda hazırlanan 1/5000 Ö L Ç E K L İ N A ZIM  İM A R PLANI D E Ğ İŞİK L İĞ İN İN  
K A B U L Ü N E  oylam aya katılanların  oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, C H P 12 kabul 
oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)

A lanya B elediyesi sın ırları içerisinde, O ba  M ahallesi 105 ada 6 parsel sahilinde iskele (denize g irm e ve 
güneşlenm e) am açlı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A Z IM  İM A R  PL A N IN IN , söz konusu  alanın yakın çevresine 
ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli N azım  ve 1/1000 ö lçekli U ygulam a İmar Planı bulunduğu, tek lif  edilen 
iskelenin  onaylı ve güncel 1/5000 ölçekli N azım  İm ar P lan ına işlendiği tesp it ed ilm iş olup: 3621 sayılı 
Kıyı K anunu, 06.07.2011 tarih  27986 sayılı R esm i G azetede yayım lanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde 
P lanlam a ve U ygulam a Sürecine İlişkin T eb liğ  ve d iğer ilgili yönetm elik ler çerçevesinde 
değerlend irilm ek  üzere Ç evre ve Şehircilik  B a k a n lığ ın a  iletilm esine oylam aya katılanların  oy birliği ile 
karar verildi. (A k Parti 38 kabul oyu, C H P 12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)
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Elm alı B elediyesi sın ırları içerisinde, TEIA Ş 154K v.'lık  E lm alı-Feth iye Enerji İletim  H attının belediye 
hizm et alanı, 30  m. ve 60 m .’lik taşıt yo llan  üzerinden  geçen k ısm ının im ar p lan ına işlenm esine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A Z IM  İM AR PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılanların  oy b irliği ile 
K A B U L  edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, C H P 12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)
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A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a B ölge K urulunun 16.01.2018 tarih ve 7200 sayılı kararı ile uygun 
bulunan K em er İlçesi G öynük M ahallesi I. B ölge s ın ırları içerisinde park alan ında yer alan korum a alan 
sın ırın ın  işlenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö L Ç E K L İ N A Z IM  İM AR PLA NI, oylam aya katılanların  
oy  b irliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, C H P  12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 
oy  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya K ültü r V arlıklarını K orum a Bölge K uru lunun  16.01.2018 tarih  ve 7200 sayılı kararı ile uygun 
bulunan K em er İlçesi G öynük M ahallesi I. Bölge sın ırları içerisinde park a lan ında yer alan korum a alan 
sın ırın ın  işlenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A  İM A R PLANI, oylam aya 
katılan ların  oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 38 kabul oyu, C H P 12 kabul oyu, M HP 5 kabul oyu 
ile top lam  55 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K orkuteli B elediyesi sınırları içerisinde, U zunoluk M ahallesi 979 ada kuzeyindeki alanın park  ve yeşil 
alana, 992 ada güneyindeki çocuk bahçesi a lanının b ir kısm ının  ibadet a lanına dönüştürü lm esine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A ZIM  İM A R PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılanların  oy birliği ile 
K A B U L  ed ild i.(A k  Parti 38 kabul oyu, C H P 12 kabul oyu, M HP 5 kabul oyu ile toplam  55 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)
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K orkuteli B elediyesi sın ırları içerisinde, B üyükköy M ahallesi 284 ada 55, 57 ila 67 parsellerin  b ir 
kısm ını kapsayan  alanda kadastro  yenilem e çalışm aları sonucunda oluşan  uyum suzlukların  g iderilerek  
m ezarlık  alanı s ın ırların ın  yeniden düzenlenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö L Ç E K L İ N A ZIM  İM A R 
PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılanların  oy  birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 38 kabul oyu, C H P 
12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

K orkuteli B elediyesi s ın ırları içerisinde, B üyükköy M ahallesi 284 ada 55, 57 ila  67 parsellerin  b ir 
kısm ını kapsayan alanda kadastro  yenilem e çalışm aları sonucunda oluşan uyum suzluk ların  g iderilerek  
m ezarlık  alanı sın ırların ın  yeniden düzenlenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A  
İM AR PL A N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılan ların  oy birliği ile K A B U L  edild i. (Ak Parti 38 kabul 
oyu, C H P 12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon 
Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa B elediyesi s ın ırları içerisinde yer alan, Soğuksu M ahallesi 12566 ada 1 parselin  konut 
a lanından “ Park A la n fn a  dönüştürü lm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım  İm ar Planı değişik liğ ine askı 
süresi içerisinde yap ılan  İTİR A Z, oylam aya katılan ların  oy birliği ile R ET edild i. (A k Parti 38 kabul oyu, 
C H P 12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 
adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa B elediyesi sın ırları içerisinde yer alan, D em ircikara  M ahallesi 8522 ada 2, 6 ve 7 parsellerin  
konut ve ilkokul alan ından  “Ö zel Eğitim  A la n f ’n a  dönüştürü lm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım  İm ar 
Planı değ işik liğ ine  askı süresi içerisinde yapılan  itiraz hakkında, itiraz sah ib in in  14.02.2018 tarih  ve 
17609 sayılı d ilekçesi doğru ltusunda  karar verilm esine yer o lm adığ ına oylam aya katılan ların  oy b irliği 
ile karar verildi. (A k Parti 38 kabul oyu, C H P 12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu ile toplam  55 oy 
kullanılm ıştır.) (EK İ: I adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kızıltoprak Mahallesi 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada I 
parsel), (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare M ahkemesinin 2015/1073E. 
2017/289K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Spor Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme 
yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM  İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kızıltoprak Mahallesi 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 
parsel), (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 
2017/209K. sayılı iptal karan doğrultusunda Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ve plan 
notlarında düzenlem e yapılm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 
45 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Serik Belediye sınırları içerisinde, Kökez Mahallesi 3047 ada 4, 5, 6 parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 
18. Madde uygulaması ile oluşması nedeni ile kent meydanı kullanımından ticaret alanı kullanımına 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına havalesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 16 ret 
oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Serik B elediye s ın ırları içerisinde. G edik  M ahallesi 1053 ada 13 parselin  ibadet alanı kullan ım ından 
ticaret alanı ku llan ım ına  dönüştü rü lm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A Z IM  İM A R  PL A N I 
D EĞ İŞİK L İĞ İ, oy lam aya  katılan ların  oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 30  kabul oyu, C H P 14 kabul 
oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  49 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediye M ec lis i’nin 04.01 .2018 tarih  ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yalınlı ve 
N ebiler m ahalleleri s ın ırları içerisinde T icaret A lanı o larak planlı 433, 4 3 4 ,4 3 5 , 4 3 6 ,4 3 7 , 438, 442, 457, 
986, 1023, 1260, 1261, 1 2 6 2 ,1 2 6 3 ,1 2 9 5 ,1 2 9 6 , 129 7 ,1 2 9 8 , 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 
1306, 1743, 1749, 1750 ve 1751 parsellerin  K onut A lanı (Z em in T icaret) o larak p lanlanm ası, 25m  olan 
çekm e m esafelerin in  10  m o larak  yeniden düzenlenm esi ve p lan notu eklenm esine vönelik  hazırlanan  
1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM AR PLA NI D EĞ İŞİK LİĞ İ, D üzlerçam ı l/1 0 0 0 'ö lçek li U ygulam a 
İm ar planı m evcu t Plan N otların ın  “ ...T icaret a lanlarında istenirse 1 kat ticaret üst katlar konut olarak  
kullanılab ilir.” p lan  notu gereğince öneri plan değişik liğ in in  ilave nüfus getirm ediği an laşıld ığ ından, 
B elediyesinden geldiği şekliy le oylam aya katılanların  oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 30 kabul 
oyu, C H P 14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  49  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ:
I adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a R aporu)



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
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T.C.
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Tarih
Saat

05-03-2018
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05-03-2018
14:00

245

05-03-2018
14:00

246

05-03-2018
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247

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

248

249

250

05 - 03-2018
14:00

İçtima
Birleşim
Oturum

251

D öşem ealtı B elediye M eclis i’nin 04.01.2018 tarih  ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, K .Y eniköy 
M ahallesi, 103 ada 19 ve 32 parsellerdeki T icaret A lanın ın  tevhid edilerek T İA = 1133m 2 Y ençok= 5kat 
yap ılaşm a koşulları önerilm esi ve plan notu ek lenm esine yönelik  hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ 
U Y G U L A M A  İM A R  PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, sehven unutu lan  Ticaret A lanı taram asın ın  eklenm esi 
kaydıy la değiştirilerek  oylam aya katılan ların  oy b irliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, C H P 
14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  49 oy kullanılm ıştır.) (EKİ. 1 adet 
K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediye M ec lis i’nin 04 .01 .2018 tarih  ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, K .Y eniköy 
M ahallesi, 946 ada 6 ve 7 parsellerdeki K onut A lanın ın  tevhid  edilerek  E= 0.40 Y ençok= 2kat yapılaşm a 
koşulları önerilm esi, çekm e m esafelerin in  yeniden  düzenlenm esi ve plan notu eklenm esine yönelik  
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R  PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , A ntalya K ültür 
V arlık ların ı K orum a Bölge K uru luna gönderilm esine oy lam aya katılan ların  oy b irliği ile karar verildi. 
(Ak Parti 30 kabul oyu, C H P 14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağım sız 2 kabul oyu ile toplam  49 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediye M eclis i’nin 04.01 .2018 tarih  ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, A ltınkale  
M ahallesi, 575 ada 2 ve 3 parsellerdeki K onut A lanın ın  tevhid  edilerek  E=0.60 Y ençok= 3kat yapılaşm a 
koşullan  önerilm esi, çekm e m esafelerin in  yen iden  düzenlenm esi ve plan notu eklenm esine yönelik  
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R  PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , A ntalya K ültü r 
V arlık ların ı K orum a B ölge K uru luna gönderilm esine oy lam aya katılan ların  oy b irliği ile karar verildi. 
(Ak Parti 30  kabul oyu, C H P 14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, Bağım sız 2 kabul oyu ile toplam  49  oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediye M eclis i’nin 05 .02 .2018 tarih  ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, D öşem ealtı İlçe 
sınırları içerisinde yürürlük te  bulunan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı Plan N otlarına: “ l.B u  plan 
notu D öşem ealtı İlçe sınırları içerisinde bu plan notundan önce onaylanm ış olan 1/1000 ölçekli 
U ygulam a İm ar planlarında. Toplam  İnşaat A lanı (T İA ) değeri verilen tüm  im ar parselleri için geçerlidir. 
2 .M ekânsal P lanlar Y apım  Y önetm eliği hüküm leri geçerlidir. 3 .Planlı A lan lar İm ar Y önetm eliği 
hüküm leri geçerlidir. 4 .T oplanı İnşaat A lanı (T İA ) belirlenen parsellerde, TİA olarak  verilen değer, 
em sal hesab ına  konu edilen alan olarak  kabul ed ilecek tir .” plan notlarının eklenm esine yönelik  
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R  PL A N I D EĞ İŞİK LİĞ İ, B elediyesinden geldiği 
şekliyle oy lam aya  katılan ların  oy birliği ile K A B U L edild i. (A k Parti 30 kabul oyu, C H P  14 kabul oyu, 
M H P 3 kabul oyu, B ağım sız  2 kabul oyu ile toplam  49  oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Elm alı B elediye M eclisin in  02.02 .2018 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni M ahalle 
sınırları içerisinde yer alan, 1 1 1  ada 82 parselin  b ir k ısm ının  konut alan ından  özel yurt alan ına 
dönüştürü lm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A  İM A R  PL A N I D EĞ İŞİK L İĞ İ, 
B elediyesinden geldiği şekliyle oy lam aya katılan ların  oy birliği ile K A B U L edild i. (A k Parti 30 kabul 
oyu, C H P 14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  49 oy kullanılm ıştır.) (EKİ:
1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

G azipaşa  B elediye M eclisin in  03 .01.2018 tarihli ve 1 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı M ahallesi 
s ınırları içerisinde yer alan, 891 ada 3 parselin  A ntalya 2. İdare M ahkem esi’nin 2016 /870  E., 2017 /759  
K. sayılı kararına  istinaden spor alanı olarak p lan lanm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ 
U Y G U L A M A  İM AR PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B eled iyesinden  geldiği şekliyle oylam aya katılan ların  oy 
birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, C H P 14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu. B ağ ım sız  2 
kabul oyu ile toplam  49 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

G azipaşa  B elediye M eclisin in  03.01 .2018 tarih li ve 3 sayılı kararı ile reddedilen , B akılar M ahallesi 
sınırları içerisinde yer alan, 324 ada 2 ve 12 parsellerden  geçen  12 m etrelik yaya yolunun p lanlanm asına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R PLA N I D EĞ İŞİK L İĞ İN İN , B elediyesinden 
geldiği şekliyle R E D D İN E oy lam aya katılan ların  oy b irliği ile karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, C H P 
14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  49 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a R aporu)

G azipaşa  B elediye M eclisin in  03 .01 .2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile reddedilen, G azi M ahallesi sınırları 
içerisinde y e r alan kadastral yolun im ar p lanına işlenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ 
U Y G U LA M A  İM A R PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , B elediyesinden geldiği şekliyle R E D D İN E oylam aya 
katılan ların  oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 30 kabul oyu, C H P  14 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, 
B ağım sız  2 kabul oyu ile toplam  49 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: I adet K om isyon R aporu, I adet O ylam a 
R aporu)

10



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

T.C.
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05-03-2018
252

3
1

14:00
1

05-03-2018
14:00

253
3
1

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05 - 03-2018
14:00

254

255

256

257

258

259

260

261

Kaş B elediye M ec lis i’nin 02 .01.2018 tarihli ve 1 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ç avdır M ahallesi 146 
ada 28 ve 29  parsellerin  “Ö zel Yurt A lan ı'’ o larak p lan lanm asına  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK LÎ 
U Y G U L A M A  İM A R PLA NI D EĞ İŞİK LİĞ İ, B eled iyesinden  geld iğ i şekliyle oylam aya katılanların  oy 
birliği ile K A B U L  edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, C H P  10 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağ ım sız  1
kabul oyu ile toplam  44 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: I adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez B elediye M eclisin in  02.01 .2018 tarih ve 20  sayılı kararı ile uygun bulunan Ö zgürlük  M ahallesi 
sınırları içerisinde 1375 ada  9 ve 10 parsel ve güney inde  yer alan cam i ve ilköğretim  alanlarında 
düzenlem e yap ılm asına  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U LA M A  İM AR PLA NI 
D EĞ İŞİK L İĞ İ, B eled iyesinden  geldiği şekliyle oylam aya ka tılan ların  oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak 
Parti 32 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  50 oy
kullan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K onyaaltı B elediye M eclisin in  04 .01.2018 tarihli ve 02 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ç ağlarca  
M ahallesi sınırları içerisinde yer alan 21287 ada 1 parselin  resm i kurum  alanından konut alanına, 21304 
ada 4, 5, 6 parsellerin  ise konut alanından resm i kurum  a lan ına  dönüştürü lm esine ilişkin hazırlanan 
1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM AR PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği şekliyle 
oylam aya katılan ların  oy b irliği ile K A BU L edildi. (A k Parti 32 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 5 
kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  50 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

K onyaaltı B elediye M eclisin in  04 .01.2018 tarihli ve 04  sayılı kararı ile uygun bulunan, Sarısu, L im an ve 
H urm a M ahalleleri, enerji nakil hatlarının ka ld ırılm asına  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK Lİ 
U Y G U L A M A  İM A R  PLA N I D EĞ İŞİK LİĞ İ, B eled iyesinden  geldiği şekliyle oylam aya katılanların  oy 
birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 32 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  2 
kabul oyu ile top lam  50 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

M uratpaşa B elediye M ec lis i'n in  04 .01.2018 tarih ve 15 sayılı K ararı ile uygun bulunan, D em ircikara 
M ahallesi 4679  ada 1 parselin  ilkokul a lanından "Özel E ğitim  A lam ’na dönüştürü lm esi ve plan notları 
ek lenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A  İM A R PLA NI D EĞ İŞİK LİĞ İN İN , 
A ntalya K ültür V arlık ların ı K orum a Bölge K uruluna ile tilm esine oylam aya katılan ların  oy birliği ile 
karar verildi. (A k Parti 32 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  2 kabul oyu ile 
toplam  50 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet Kom isyon R aporu , 1 adet O ylam a Raporu)

M uratpaşa  B elediye M eclis i’nin 04.01.2018 tarih ve 16 sayılı Kararı ile uygun bulunan, K ızılarık  
M ahallesi 6562 ada 11 parselin  yapılaşm a koşulları değ iştirilm eden  İBZT (İsteğe Bağlı Zem in T icaret) 
kullan ım ı getirilm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U LA M A  İM AR PLA N I 
D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B eled iyesinden  geldiği şekliyle oy lam aya katılan ların  oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak 
Parti 32 kabul oyu, C H P 1 1 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu. B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  50 oy 
kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa  B elediye M ec lis i’nin 04 .01.2018 tarih  ve 17 sayılı K ararı ile uygun bulunan, D em ircikara 
M ahallesi 5066 ada 1 parselin  yap ılaşm a koşullarında yer alan T A K S:0 .30  ibaresinin kald ırılm asına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U LA M A  İM A R  PL A N I D EĞ İŞİK LİĞ İ, B elediyesinden 
geldiği şekliy le  oy lam aya katılan ların  oy birliği ile K A B U L  edild i. (A k Parti 29 kabul oyu, C H P 9 kabul
1 ret oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  43 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa  B elediye M ec lis i'n in  04 .01.2018 tarih ve 18 sayılı K ararı ile uygun bulunan, Y üksekalan 
M ahallesi 5963 ada 13 parselin  yap ılaşm a koşullarının değ iştirilm esi ve plan notları ek lenm esine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U LA M A  İM A R  PL A N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği 
şekliyle oy lam aya katılan ların  oy birliği ile K A B U L edild i. (A k Parti 35 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, 
M H P 3 kabul oyu ile toplam  47 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)

M uratpaşa  Belediye M ec lis i’nin 04 .01.2018 tarih ve 19 sayılı K ararı ile reddedilen, Kreş A lanı olarak  
p lanlı bulunan ve kam ulaştırm aya konu edilm eyen, D em ircikara  M ahallesi 5626 ada 1 parseldeki 
hissedarın  plan değişikliği ta leb in in , B elediyesinden geld iğ i şekliy le RED D İN E, oylam aya katılan ların  
oy  birliği ile karar verildi. (A k Parti 35 kabul oyu, C H P 9  kabul oyu, M H P 3 kabul oyu ile toplam  47 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O y lam a R aporu)

Serik Belediye M ec lis i 'n in  02 .01.2018 tarihli ve 10 sayılı kararı ile reddedilen, K aradayı M ahallesi 
1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı D eğişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğru ltusunda 
hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değ işik lik lerine  askı süresi içerisinde yapılan İTİR A ZIN , 
B elediyesinden geldiği şekliyle R ED D İN E, oylam aya ka tılan ların  oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 
kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu ile toplam  47 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarih Karar İçtima
ÖzetSaat No Birleşim

Oturum

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

05 - 03-2018
14:00

265

Serik Belediye M ec lis i’nin 02 .01 .2018  tarihli ve 13 sayılı kararı ile uygun bu lunan , G ebiz M ahallesi 59 
3 ada 1 parselin  konu t a lan ından  özel yurt a lanına dönüştürü lm esine ilişkin hazırlanan  1/1000 Ö LÇ EK Lİ

262 1 U Y G U LA M A  İM A R  PL A N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği şekliyle oy lam aya  katılanların  oy
1 birliği ile K A B U L ed ild i. (A k Parti 35 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu ile toplam  47 oy

kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Serik Belediye M ec lis i’nin 04 .01 .2018  tarihli ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan, C um huriyet 
3 M ahallesi 153 ada 98  parselin  yap ılaşm a koşullarının düzenlenm esine ilişk in  hazırlanan 1/1000

263 1 Ö LÇEK Lİ U Y G U L A M A  İM A R  PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ, B elediyesinden geld iğ i şekliyle oylam aya
1 katılanların  oy b irliği ile K A B U L  edild i. (Ak Parti 35 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu ile

toplam  47 oy ku llan ılm ıştır .) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Aksu B elediyesi s ın ırları içerisinde, Fatih M ahallesi, 13419 ada 86 parselin  (E T İT )E ntegre Tarım sal 
3 İşletm e ve T optan  T icare t alan ından  Tarım  ve H ayvancılık  Tesis A lan ına  dönüştürülm esine ilişkin

264 1 hazırlanan 1/5000 Ö L Ç E K L İ N A Z IM  İM A R PLANI D EĞ İŞİK L İĞ İ, oy lam aya  katılanların  oy çokluğu
1 ile K A B U L edild i. (A k Parti 32 kabul oyu, C H P 16 ret oyu, M H P 4 ret oyu  ile  toplam  52 oy

kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediyesi s ın ırları içerisinde yer alan Yalınlı ve N ebiler M ahalle lerinde K epezüstü K öprülü 
^ Kavşak pro jesin in  im ar p lan larına  işlenm esine yönelik onaylanan 1/5000 ölçekli N azım  İm ar Planı
. R evizyonunda o rtaya ç ıkan  m ağduriyetlerin  giderilm esi am acıy la hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A Z IM

İM AR PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oy lam aya  katılanların  oy birliği ile K A B U L  edild i. (A k Parti 33 kabul 
oyu, C H P 10 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağım sız 2 kabul oyu ile top lam  49  oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 
1 adet K om isyon R aporu , 1 adet O y lam a Raporu)

D öşem ealtı B elediyesi s ın ırları içerisinde yer alan D üzlerçam ı M ahallesi 376 ada 7, 8 , 9 ve  10 
3 parsellerin  “ K onut A lan ından” “Ö zel Sosyal Tesis A lan ına” dönüştürü lm esine ilişkin hazırlanan 1/5000

266 I Ö LÇEK Lİ N A Z IM  İM A R  PL A N I D EĞ İŞİK LİĞ İ, oylam aya katılanların  oy  b irliği ile K A BU L edildi.
1 (Ak Parti 33 kabul oyu, C H P  10 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu. B ağ ım sız  2 kabul oyu ile toplam  49 oy

kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez B elediyesi s ın ırları içerisinde, Şafak ve Unsal M ahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli 
N azım  İmar Planı rev izyonuna  askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, O rm an alanlarında kalan 2 adet 

3 itirazın, O rm an B ölge M üdürlüğünce  D uraliler B ölgesinde yer alan orm an  sın ırlarında düzenlem e
267 1 yapıldıktan sonra bütüncül değerlendirileceğinden RED D İN E, O topark  ve yolda kalan parselin  ise

1 uygulam ayla m ağduriyeti g iderileceğ inden  R ED D İN E, oylam aya katılan ların  oy birliği ile karar verildi.
(Ak Parti 33 kabul oyu, C H P 10 kabul oyu, M HP 4 kabul oyu, B ağım sız  2 kabul oyu ile toplam  49  oy 
kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Kepez Belediyesi, Teom anpaşa M ahallesi sınırları içerisinde 27696 ada 1 parseli kapsayan alana ilişkin 
3 Mahkemenin 2016/117 E., 2017/903 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM  İMAR
1 PLANI REVİZYONU, oylam aya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13
1 çekimser oyu, M HP 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet 

Oylama Raporu)

2 M anavgat Belediyesi, Bereket Mahallesi sınırları içerisinde 106 ada 1 parselin konutdışı kentsel çalışma alanı
. olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy

birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 48 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Aksu Belediye M eclisinin 03.01.2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hacıaliler Mahallesi sınırları
3 içerisinde 77 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU,
1 Belediyesinden geldiği şekliyle oylam aya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP
1 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon

Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

A ksu B elediye M eclis in in  03 .01 .2018  tarihli ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ç alkaya M ahallesi 
.  sınırları içerisinde, T ah tabe len  ve K ötekli M evkiilerinin b ir k ısm ını kapsayan alana ilişkin hazırlanan
I 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R  PLANI R E V İZ Y O N U , B elediyesinden geldiği şekliy le

oylam aya katılan ların  oy b irliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 32 kabul oyu, C H P 7 kabul oyu, M H P 4 
kabul oyu, B ağ ım sız  1 kabul oyu ile toplam  44 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

Elm alı Belediye M eclis in in  04 .01 .2018  tarihli ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, G ündoğan M ahallesi 
.  sınırları içerisinde ver a lan , 10 0 2  ada 2  parselin m ülkiyet sın ırlarına  göre yeniden  düzenlenm esine ilişkin
j hazırlanan I/IOOO" Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A  İM AR' PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği

şekliyle oylam aya katılan ların  oy  çok luğu  ile K A BU L edildi. (A k Parti 33 kabul oyu, C H P 13 ret oyu, 
M H P 5 ret oyu, B ağ ım sız  2 ret oyu ile toplam  53 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 
adet O ylam a R aporu)
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MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarih Karar İçtima

Saat No Birleşim
Oturum

05-03-2018
14:00

05-03-2018
14:00

273

274

05-03-2018
14:00

275

09-03-2018
14:30

276

09-03-2018
14:30

277

09 - 03-2018
14:30 278

K epez B elediye M eclisin in  02 .01 .2018  tarih  ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan G öçerler ve K ütilkçü 
M ahalle lerinde subasm an kotu  1.00 m etre o lan alan larda subasm an kotunun 0 .50  m etre olarak  
düzenlenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A  İM A R  PLA NI PLAN N O TU  
D EĞ İŞİK LİĞ İ, B elediyesinden geld iğ i şekliyle oy lam aya katılanların  oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak 
Parti 33 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu ile top lam  45 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 02 .01 .2018  tarih  ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale M ahallesinde 
yer alan 2759 ada 1 parselin  bu lunduğu adada düzenlem e yap ılm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 
Ö LÇ EK L İ U Y G U LA M A  İM A R  PLA N I D E Ğ İŞİK LİĞ İN İN , A ntalya K ültür V arlık ların ı K orum a Bölge 
K uru luna ve A ntalya Ç evre Şeh irc ilik  İl M üdürlüğüne iletilm esine oylam aya katılanların  oy çokluğu ile 
karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, C H P 12 ret oyu, M H P 3 kabul oyu ile toplam  47 oy kullanılm ıştır.) 
(EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

B üyükşehir B elediye M eclisin in  05 .03 .2018 tarihli M eclis toplantısında: a.G ündem in 58, 59, 60, 61, 62, 
63 , 64, 65, 66 , 67, 68, 69, 70, 71, 72, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ve 147. 
m addelerin in  Plan ve Bütçe K o m isy o n u ’na gönderilm esi oylam aya katılan ların  O Y Ç O K L U Ğ U  ile kabul 
edildi. b .G ündem in 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 , 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1 2 9 ,1 3 0 , 131, 132, 133, 1 3 4 ,1 3 5 ,1 3 6 ,1 4 8 , 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve 160. m addelerin in  İm ar ve B ayındırlık  
K om isyonu 'na  gönderilm esi oy lam aya  katılanların  O Y Ç O K L U Ğ U  ile kabul edildi, c .G ündem in 151. 
m addesinde yer alan önergeye istinaden gündem in 36. m addesi gündem den çıkartıld ı.(A K  Parti: 29 
kabul, 1 ret oyu, CH P: 11 kabul oyu, M HP: 2 kabul oyu, B ağım sız: 1 kabul oyu ile toplam  44  oy 
kullanılm ıştır.) (EK: O ylam a tab losu)

B üyükşehir Belediyesi B aşkanı M enderes TÜ R EL , Ak Parti M eclis Üyeleri: Halil ŞA H İN , Adil Ç EL İK , 
Ü m it Ö ZT EK İN , M ustafa İsm et U Y SA L , M ehm et Ö Z E R E N , C an K A SA PO Ğ LU , M esut K O CA G Ö Z , 
B ahattin  B A Y R A K TA R , E sat G Ö Y Ü K , Em in H A TİPO Ğ LU , C enk Halil BA Y A Z , E nver A PU T K A N , 
R am azan ETLİ, H aşan Fevzi Y IL M A Z , Y usu f G Ö V EN , E rden iz  Y A V U Z, Ercan AK, İbrahim  
K Ö SEO Ğ L U , Y aşar SÖ Z EN , M usa Y Ü C E L, H aşan Ali IRBA N, Sadullah BA YA R, H üseyin T O R U N , 
K em al SA RIY ILD 1RIM , A hm et B Ü Y Ü K A K Ç A , Halil Ö Z T Ü R K , H alit A K A R , A li R ıza ZO R LU , 
M ehm et U Y A R, Ercan M E R T H A T U N , H üseyin Ö ZB EK , Halil K A R A T A Ş, Serdal Ç A V U ŞO Ğ L U , 
Süleym an A C A R , Ruhi B E ŞİK T A Ş, C H P M eclis Üyeleri: M ustafa  R eşat O K TA Y , R ecep T O K G Ö Z , 
Songül B A ŞK A Y A , Erkan D E M İR C İ, Ali CO ŞK U N , Erşan Ö Z D E N , O ytun Eylem  D O Ğ M U Ş, Edip 
Kem al B A H A D IR, Seyfi A R IK A N , Halil A R IK A N , Sam i A LT U N , İsm et TO K , Erdal R am azan 
A LT A CA , Y u su f K U M B U L, M ehm et H A C IA R İFO Ğ L U , M H P M eclis Ü yeleri: Ali B aki SA R IC A , 
Selçuk SE N İR Lİ, E rgüven Y IL M A Z , M ehm et C eng iz  B Ü Y Ü K G E B İZ, Em in Ç A Ğ L A R , B ağım sız  
M eclis Ü yeleri: H aşan N usret B A Y S A L , Erol Ö Z K A R A B E K İR , M ehm et K1LINÇ, İrfan Y IL M A Z ’ın 
toplantıya  katıldıkları an laşıld ığ ından  B üyükşehir B elediye M eclisi Ak Parti 36, C H P  14, M H P 5 
B ağım sız 4 m eclis üyesi olm ak üzere toplam  59 üye ile açıldı. AK Parti M eclis Ü yeleri: Süleym an 
TO PÇ U , K erim  B A ŞK A PTA N , O rhan  A V CI, Rasim  ELÇİ, C H P M eclis Üyeleri: M uhittin  B Ö C E K , 
T urgay G E N Ç , Serkan K Ü Ç Ü K K U R U , M ustafa GÜ L, A rzu Y IL D IR IM , A hm et C A N , M H P M eclis 
Ü yeleri. M ehm et B A LIK , Z ihni A SİL T Ü R K , Fahrettin  Kerim  A Y D O Ğ A N , Rasih ŞA H İN , B ağım sız  
M eclis Üyesi: M ehm et SA L U R  ve E rtürk  Y A Z A R ’ın m azeretli sayılm ası yönünde verdiği dilekçelerin  
kabulüne oylam aya katılanların  oybirliğ i ile karar verildi. (Ak Parti 35, kabul oyu, C H P 14 kabul oyu, 
M H P 5 kabul. B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  58 oy kullanılm ıştır.)

İlim iz K epez ve M uratpaşa ilçeleri sın ırında bulunan K ızılırm ak C addesinden başlayarak D 400 
K arayolundan geçen ve Y eşilırm ak C addesinde son bulan, ekteki uydu görüntüsünde de  yeri belirtilen  
kavşağın ism inin "G IY A SE D D İN  K E Y H Ü SR E V  K A V ŞA Ğ I" o larak  belirlenm esine oylam aya 
katılanların  oy birliği ile karar verild i. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, 
B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  60 oy ku llan ılm ıştır.) (Ek: 1 A det U ydu G örüntüsü)

M ülkiyeti A ntalya B üyükşeh ir B elediyesine  ait A ntalya ili, K onyaaltı İlçesi, A rapsuyu M ahallesi 21540  
A da 3 Parsel sayılı 6 .329,070 m 2 yüzö lçüm lü  taşınm az, im ar p lan ında otopark o larak planlanm ış o lup , 
söz konusu taşınm azın  5216 sayılı B üyükşeh ir B elediye K anununun 2 6 ’ıncı m addesine göre ilk yıl k ira 
bedeli 25 .000T L + K D V  diğer y ılla r k ira  bedelinin Yurt İçi Ü retici F iyat E ndeksi (Y İ-Ü FE b ir önceki 
yılın  aynı aym a göre) o ran ında  arttırılm ası kaydıyla 10 süreyle A ntalya B üyükşehir Belediyesi şirketi 
A N E T  A ntalya İnşaat Turizm  S an.ve Tic. A .Ş .’ye k iraya verilm esine oy lam aya katılanların  oy b irliği ile 
karar verildi. (A k Parti 44 kabul oyu, C H P 15 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile 
toplam  68 oy kullan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet K roki, 1 adet O ylam a R aporu)
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
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T.C.

Tarih
Saat

09-03-2018
14:30

279

09-03-2018
14:30

280

09-03-2018
14:30

281

09-03-2018
14:30

282

09-03-2018
14:30

283

09 - 03-2018
14:30 284

22/02 /2007  tarihli ve 26442 sayılı Resm i G azetede yay ım lanarak  yürürlüğe giren B elediye ve Bağlı 
K uruluşları ile M ahalli İdare B irlikleri N orm  K adro İlke ve S tandartla rına  D air Y önetm elik gereğince 
B üyükşeh ir B elediye B aşkanlığ ım ızın  ihtiyaçları doğru ltusunda hazırlanan I sayılı K adro İhdas C etveli 
ile 1 adet 9. derece M ali H izm etler U zm an Y ardım cısı kadrosu  ihdas edilm esine oylam aya katılanların  
oy  birliği ile karar verildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P  11 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  4 
kabul oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet İhdas C etveli, 1 adet 
O ylam a R aporu)

M ülkiyeti B üyükşehir B elediyesine ait, A ntalya ili, M uratpaşa  ilçesi M uratpaşa M ahallesi 12710 ada 9 
ve h issedarı o lduğu 8 parsel nolu taşınm azların  ifraz işlem inin yapılabilm esi için , İm ar ve  Şehircilik  
D airesi B aşkanlığının 26 .02 .2018 tarihli ve E.473 sayılı yazısı ek inde gönderilen  ve K om isyon R aporuna 
ek olarak  konulan  röleve krok isinde (A) ile gösterilen  alanın B üyükşeh ir B elediyesin in  hissedarı olduğu 
12710 ada 8 parsel n o ’lu taşınm azdan tapu  terkini yapılm ası için B üyükşeh ir B elediye E ncüm enine yetki 
verilm esine oylam aya katılanların  oy  birliği ile karar verildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, 
M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu , 1 adet R öleve K rokisi, 1 adet O ylam a Raporu)

T optancı H aller Şube M üdürlüğü uhdesinde bulunan T optancı H allerim izin  k ira  ve işgaliye bedelleri: 
09 /03/2015 tarih  ve 170 sayılı A ntalya B üyükşehir Belediyesi M eclis K ararı ile belirlenen ücretler ve 
koşu lla r üzerinden tahakkuk ve tahsil ed ilm ekte olup: O va ve K ınık T optancı Hali Şubelerim izde 
işgaliye ücreti ödem ek kaydıy la  k iracım ız bulunan esnafla rım ıza  a it işyerlerin in  işgaliye bedellerinin 
y en iden  düzenlenm e ihtiyacı hasıl olduğundan: O va ve K ınık T optancı Hali Şubelerim izde işgaliye ücreti 
ödem ek  kaydıyla kiracı olarak  bulunan esnaflara  ait işyerlerinin işgaliye bedelin in  2018 yılı için ekteki 
listede belirtilen  m 2 ’lere göre belirlenm esine oylam aya katılanların  oy birliğ i ile karar verildi. (Ak Parti 
42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy 
k u llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet Liste, 1 adet O ylam a R aporu)

U K O M E  G enel K urulunun 11.01.2018 tarih ve 2018/01-74 sayılı kararı ile ekli krokide belirtilen 
A lanya  İlçesi, M ahm utlar M ahallesi, Barbaros C addesi ve K onaklı M ahallesi, A tatürk  C addesi üzerinde 
parkom at uygulam ası trafik  düzeni ve güvenliği açısından uygun bu lunan cep otoparkların ın  
işle tm eciliğ in in  kira bedelinin, toplam  tahsil edilen bedelin  % 1 0 ’u o larak, 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı 
B üyükşeh ir Belediyesi K anununun 2 6 ’ıncı m addesine göre A ntalya  B üyükşeh ir Belediyesi Ş irketi A N ET 
A .Ş .’ye k iraya verilm esine oylam aya katılan ların  oy birliği ile karar verildi. (A k  Parti 42 kabul oyu, C H P
11 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet 
K om isyon Raporu, U K O M E kararı ve ekleri, 1 adet O ylam a R aporu)

M ülkiyeti A ntalya B üyükşehir B elediyesine ait M uratpaşa ilçesi M uratpaşa M ahallesi 1035 ada 33 
parseldeki 14 nolu bağım sız bölüm ün, B ahçelievler M ahallesi 6458 ada 1 parseldeki 3 nolu bağım sız 
bö lüm ün, K ışla M ahallesi 614 ada 49  parseldeki 21 ve 22 nolu bağ ım sız  bölüm lerin , Y ıldız M ahallesi 
1530 ada 7 parseldeki 2 nolu bağım sız  bölüm ün, 1532 ada 8 parseldeki ln o lu  bağım sız bölüm ün, 
G üzeloba  M ahallesi 5793 ada 12 parseldeki 5 ve 11 nolu bağım sız  bölüm lerin , Akseki İlçesi M enteşbey 
M ahallesi 202 ada 30 parsel nolu  7.673,23 m 2 yüzölçüm lü taşınm azın  A ksu İlçesi Y eşilkaram an 
M ahallesi 197 ada 2 parsel nolu düzeltilm iş şekliyle 2.846,61 m 2 yüzölçüm lü taşınm azın , K onyaaltı ilçesi 
Ü çoluk M ahallesi 239  ada 16 parsel nolu 2.826,69 m 2 yüzö lçüm lü  taşınm azın , B üyükşehir B elediye 
M eclis in in  12/05/2017 tarih  ve 452 sayılı kararı ile satışın ın  yapılm ası için  E ncüm ene yetki verilen 
E lm alı İlçesi Ç ukurelm a M ahallesi 41 6  parsel nolu 14.475,00 m 2 yüzölçüm lü taşınm azın  K arayolları 13. 
B ölge M üdürlüğünce 2942 sayılı K anun kapsam ında ifraz edilm esi ile o luşan  2672 parsel nolu 6.568,66  
m 2 yüzö lçüm lü  taşınm azın , B üyükşeh ir Belediye M eclisinin 10/07/2012 tarih  ve 405 sayılı kararı ile 
satışın ın  yapılm ası için B üyükşehir E ncüm enine yetki verilen K epez ilçesi K ütükçü  m ahallesi 27453 ada 
1 parsel nolu 10.875,00 m 2 yüzölçüm lü taşınm azın  ifraz edilm esiy le  o luşan  27453 ada 3 parsel nolu 
4 .461 ,00  m 2 yüzö lçüm lü  taşınm azların  satışlarının yapılm ası için B üyükşeh ir B elediye E ncüm enine yetki 
verilm esine  oylam aya katılanların  oy çokluğu ile karar verildi. (A k Parti 41 kabul oyu, C H P 15 ret oyu, 
M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  3 kabul oyu ile toplam  64 oy ku llan ılm ıştır .) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu , T aşınm azlara  ait tapu kayıtları, 1 adet O ylam a R aporu)

Ş eh ir T iyatrosu  Şube M üdürlüğü 'nün 26.02.2018 tarih  ve 17279997-821.04-E-63 sayılı yazıda, 
A lm an y a’da faaliyetlerini sürdürm ekte  o lan ve A vru p a’da T ürkçe oyun lar sahneleyerek A vrupa’da 
yaşayan T ürklerin  anadilinde tiya tro  tem silleri izlem esine o lanak  tanıyan, Türk-A lm an kü ltü r 
etk ileşim ine  katkı sağlayan sanatsal b ir kuruluş olan İn te rkulture llaktiv /T iyatro28. Berlin B aşkonsolosu 
ve B erlin  B üyükelçiliğ i K ültür T urizm  M üşavirliği destekleri ve işbirliği içerisinde gerek A lm anya’nın 
gerekse  A v ru p a ’nın farklı kentlerinde Türk kültür ve tiyatro  sanatın ın  ayrıca Turizm  kenti A n ta lya ’nın 
tan ıtım ına  katkı sağlam ak üzere B üyükşeh ir B elediyem iz Ş eh ir T iyatro ların ın  “H uysuz” adlı m üzikal 
oyununu  29 .03 .2018-16.04.2018 tarihleri a rasında ekte belirtilen  program  akışı çerçevesinde A lm anya, 
A vustu rya ve F ran sa 'd a  sahnelenm ek üzere davet ed ildiği belirtilm iş olup: söz konusu oyunu 
sahnelem ek  üzere yurtd ışına g idecek o lan, Ekte isim leri belirtilen  görevli (22  kişi)'nin: Y urtdışı 
görev lend irm elerle  ilgili İçişleri B akanlığ ı M ahalli İdareler G enel M üdürlüğünün 25.10.2007 tarih  ve 
B 050M A H 076000/25597/50000  sayılı yazısına  istinaden. 29 .03 .2018-16 .04 .2018  tarih leri a rasında 19
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(on dokuz) gün süre ile görevli say ılm alarına , konak lam a ve yerel transferlerin  karşı taraftan  sağlanm ası 
kaydıy la  yurtiçi ve yurtdışı g id iş-dönüş uçak bedellerin in , H izm et Damgalı Pasaport ücretlerinin, yurtd ışı 
çıkış harç pulu ile yasal harcırah ların ın  Şehir Tiyatrosu Şube M üdürlüğünün
(46.07 .01 .12 .08 .2 .0 .00 .5 .03 .3 .3 .01) Y urtd ışı G eçici G örev Y ollukları H arcam a kalem inden
karşılanm asına ve ayrıca harc ırah ların ın  avans o larak ödenm esine, söz  konusu  turnenin
gerçekleştirileb ilm esi için oyuna ait dekor, aksesuar, kostüm  ve diğer teçhizatların  bahsi geçen A vrupa
ülkelerine  götürü lüp  getirilm esi için şoförü  ile b irlik te b ir araç k iralanm asına, yurtiçi ve yurtd ışı h e r türlü 
güm rük işlem lerini tak ip  edip sonuçland ırm ak  ve güm rük idarelerinde işlem leri yürü tm ek  am acıy la  
G üm rük  M üşavirliği h izm et alım ı yap ılm asına, hizm et alım m a ilişkin vekâletnam e düzen lenm esine  ve 
bu  g iderlerin  bütçenin  ilgili kalem inden karşılanm asına  oylam aya katılanların  oy  birliğ i ile karar verildi. 
(Ak Parti 40  kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile toplam  57 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, G örevli personel listesi, I adet O ylam a R aporu)

B üyükşehir Belediye M eclisin in  05 /02 /2018  tarih  ve 125 sayılı kararı ile m ülkiyeti B elediyem ize ait 
im ar p lanlarında akaryakıt alanı o larak  ayrılan , K epez ilçesi K epez m ahallesi 28874  ada 6 parsel nolu 
2 .147 ,00m 2 yüzölçüm lü taşınm azın , im ar uygulam ası sonucu o luşan 28860 ada 1 parsel nolu 2 .147 ,00m 2 
yüzölçüm lü taşınm azın  satışının yap ılm ası için B üyükşehir B elediye E ncüm enine yetki verilm esi uygun 
bulunm uş: ancak M eclis kararında K epez M ahallesi 28874 ada 6 parselden im ar uygulam ası sonucu 
oluşan  29860 ada 1 parsel yerine  sehven 28860  ada 1 parsel o larak yer ald ığ ından , söz konusu  M eclis 
kararın ın  düzeltilerek  29860 ada 1 parsel nolu 2 .147 ,00m 2 yüzölçüm lü taşınm azın  satışın ın  yapılm ası için 
B üyükşehir Belediye E ncüm enine yetki verilm esine oylam aya katılanların  oy b irliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 40  kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile top lam  57 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: I adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya ili, M anavgat İlçesi, Selim iye M ahallesi sın ırları dahilinde bulunan: D evletin  H üküm  ve 
T asarru fu  A ltındaki 15.000 yüzölçüm lü S ide- Selim iye B alıkçı Barınağı o larak ku llan ılan  taşınm azın: 
k ira  şartnam e ve sözleşm esine, A ntalya B üyükşeh ir B elediyesinin 14.02.2017 tarihli ve 6768 sayılı 
yazısı eki A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a K urulu  M üdürlüğü 'nün 27.12 .2016  tarihli ve 5567 sayılı 
yazısında bahsi geçen şartlar ile A ntalya V aliliği D ev ir Tasfiye ve Paylaştırm a K om isyonu kararların ın  
M ahkem ece iptal edilm esi ve söz konusu  K om isyonun, barınağın A ntalya B üyükşeh ir B elediye 
B aşkan lığ ı'na  verilm esi yönünde yeni b ir karar alm am ası halinde kira sözleşm esin in  15 gün içerisinde 
fesh edileceği ve H âzineden h içb ir hak ve tazm inat talep edilem eyeceği hususların ın  ilave edilm esi: 
A ntalya B üyükşeh ir Belediyesi ta ra fından  barınağın  kiralanm ası nedeniyle elde e tm iş o lduğu  kira 
bedelin in  gecikm e zam m ı ile b irlik te  tam am ının  ödenm iş olm ası şartıyla: S ide-S elim iye B alıkçı 
B arınağın ın  balıkçı barınağı olarak  ku llan ılm ak  üzere: ilk yıl 75.750,00 TL tahm ini k ira  bedeli 
üzerinden 10 (on) yıl süreyle, A ntalya B üyükşeh ir B elediyesine k iraya verilm esi: M aliye B akanlığ ı (M illi 
E m lak G enel M ü d ü rlüğü )'nün l5 .01 .2018  tarih  ve 1760 sayılı yazıları ile uygun görülm üş olup: 
M anavgat ilçesi, S ide-Selim iye M ahallesi'nde  bulunan: Balıkçı B arınağı'n ın  alt k iracıya  işlettirilm ek 
üzere: H azine T aşınm azların ın  İdaresi H akk ında Y önetm eliğin 73/A m addesi uyarınca: 10(on) yıl 
süreyle, M anavgat M illi Em lak M üdürlüğü 'nde , 2886 sayılı K anunun 5 l/g  m addesi uyarınca, Pazarlık  
Usulü ile yapılacak  k ira lam a ihalesine, A nta lya  B üyükşeh ir B elediyesince iştirak ed ilm esine oylam aya 
katılan ların  oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40  kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, 
B ağ ım sız  4 kabul oyu ile toplam  57 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a 
Raporu)

Seyit M ehm et A kın m aliki o lduğu  A lanya İlçesi E likesik  M ahallesi 718 parsel nolu 2 .3 5 2 ,0 0 m 2 
yüzölçüm lü tarla  vasıflı taşınm azı "Engelli R ehabilitasyon M erkezi" yapılm ak am acıy la  bağ ışlam a 
ta lebinde bulunm uş, söz konusu taşınm azın  "Engelli R ehabilitasyon M erkezi" yapılm ak üzere A ntalya 
B üyükşeh ir B elediyesine bağ ışlanm asın ın  kabulüne oylam aya katılanların  oy birliği ile karar verild i. (A k 
Parti 40  kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile top lam  57 oy 
kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisin in  01/02/2018 tarih  ve 74 sayılı kararı ile onaylanan “Sağlık  İşleri M üdürlüğü 
G elir T arifesin in” belirlenm esi hususunun m eclislerinden geldiği şekliyle kabu lüne oy lam aya 
katılan ların  oy birliği ile karar verild i. (A k Parti 40 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, 
B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  57 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a 
Raporu)

M uratpaşa  B elediye M eclisinin 04 /01/2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan “ İm ar ve Ş eh irc ilik  
M üdürlüğü G elir T arifesin in” belirlenm esi hususunun  m eclislerinden geldiği şekliy le kabulüne oy lam aya 
katılan ların  oy birliği ile karar verild i. (A k Parti 40  kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, 
B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  57 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)
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A ntalya  U laşım  A .Ş. 06 .09 .2016 tarih A U -G E N E -9 -19/2016 sayılı yazısında işletm ekte olduğu 
K orkuteli T erm inalin in  gelir ve giderleriy le ilgili yaptığ ı incelem ede 2016 y ılında  04 .11.2015 tarih inde 
yay ım lanan  70 nolu  T ebliğ  “ K arayolu Yolcu T aşım acılığ ında  K ullanılan T erm inallere  İlişkin Tavan 
Ü cret T arife leri H akk ında T eb liğ” ve çeşitli nedenler ile o rta lam a % 3 5 ’lik gelir kaybı nedeni ile zarar 
e ttik lerin i, bu  nedenle  k ira bedelinde indirim  yapılm asın ı ya da dönem  net karı üzerinden belirli b ir oran 
o larak k ira  bedelin in  belirlenm esin i talep etm iş, A ntalya B üyükşeh ir Belediyesi E ncüm eninin  26 .02.2015 
tarih  ve 127 sayılı Encüm en K ararı ile K orkuteli İlçe T erm inali 2886  sayılı D evlet İhale K anununun 51/g 
m addesi gereğ ince A ntalya U laşım  A .Ş .’ye k iraya verilm iş olup, yapılan kira sözleşm esi 18.03.2018 
tarih inde sona  ereceğinden: K orkuteli İlçe T erm inalin in  dem irbaş alım ı, bütün bakım  onarım  ve işletm e 
g iderleri k irac ıya  a it olm ak üzere 5216 sayılı B üyükşeh ir Belediyesi K anunun 26 ncı m addesine 
istinaden iş letilm esi işinin, kira bedeli o larak y ıllık  kazanılan  net kar üzerinden % 4 0 ’ı B üyükşehir 
B eled iyesi’ne verilm esine ve yeni kira bedelinin 18.03.2018 tarih inden başlam ası kaydı ile 31.12 .2020 
ta rih ine  kadar A ntalya U laşım  A .Ş .’ye k iraya verilm esine oy lam aya katılan ların  oy birliği ile karar 
verildi. (A k Parti 40 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  57 
oy  ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Batı A kden iz  K alk ınm a A jansı tarafından yürü tü lm ekte  o lan 2018 Yılı K üçük Ö lçekli A ltyapı M ali 
D estek P rogram ı kapsam ında  A ntalya B üyükşehir B elediyesi ad ına “ Batı A ntalya B ölgesinde Katı A tık 
Y önetim inin  V erim liliğ i A rtıyor” başlıklı bir proje başvurusu  yapılm ası p lanlanm akta  olup: söz konusu 
p rojenin , h ibe m akam ı olan Batı A kdeniz K alkınm a A jan sı’na sunulm asına ve başvurunun başarılı 
o lm ası durum unda pro jenin  uygulanm asına, proje kapsam ında  öngörülen  eş finansm anın  sağlanm asına, 
p ro je kapsam ında  h ibe sözleşm esi im zalam aya, sunu lan  p ro jeye ilişkin o larak kurum um uzu  tem sile, 
ilzam a ve proje belgelerin i im zalam aya, proje hesabın ı açarak  bu hesaba para  aktarm aya, bu hesaptan 
harcam a yapm aya  ve/veya bu işlem leri gerçek leştirecek  k işi/kişileri yetk ilendirm eye, A ntalya 
B üyükşeh ir B elediye B aşkanı Sayın M enderes T Ü R E L ’e yetk i verilm esine oylam aya katılan ların  oy 
birliği ile ka ra r verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul 
oyu ile  top lam  57 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Antalya merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve M uratpaşa ilçelerinde toplu ulaşım hizmetlerinin 
gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek elden koordineli bir şekilde yeniden yapılandırılması 
amacıyla, ulaşım hizmetlerinde konfor ve kalitenin artırılması, bu kapsamda uygulanacak yöntem, hukuki ve 
teknik altyapısına ilişkin gerekli çalışmaların başlatılmasıyla ilgili alınan 12.01.2018 tarih ve 111 sayılı Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Karan gereği incelenen konuya ilişkin komisyon raporu ekinde yer alan gerekçe 
raporu hazırlanmış, gerekçe raporunda da görüleceği üzere, taşımacıların Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ve Antalya Büyükşehir Belediyesi adına UKOM E tarafından alınan kararlara uymasının zorunlu 
olması şartı bulunmakta olduğundan, UKOME kararlarıyla ücretsiz ya da indirimli tarifeyle yolcu taşınmasında 
kamu yararı olduğu ortadadır. Ancak, kamu hizmetlerinin mali külfetini tek başına taşımacıya yüklemenin 
“zorla çalıştırm a ve angarya yapılamayacağı” yolundaki anayasal ilkeye aykırı olduğu değerlendirilmekte olup: 
Büyükşehir Belediye Meclisi ve UKOME kararları ücretsiz ya da indirimli tarifeyle taşım a yapan Antalya kent 
merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve M uratpaşa ilçelerinde toplu taşıma sisteminde “AU” 
tahditli plakayla çalışan taşımacıların uğradığı/uğrayacağı gelir kaybının Antalya Büyükşehir Belediyesi 
bütçesinden karşılanmasına, bu sisteme katılmayı ve bu m eyanda UKOM E tarafından alınacak kararlara uymayı 
taahhüt eden taşım acılara Antalya Ulaşım A.Ş tarafından işletilen Akıllı Kart Teknolojisiyle Elektronik Ücret 
Toplama ve Araç Takip Otomasyon Sistemi hak edişlerinde her öğrenci geçişi için 1TL ve öğretmenlerin her 
geçişi için 0,60TL olmak üzere taşımacının 3 aylık toplam hak edişi 96.000TL’yi geçmeyecek ve aylık ortalama 
hak edişi 32.000TL olacak şekilde ilave ödeme yapılmasına, bu ödemenin ferdi olarak taşımacılara aktarılması 
için her ayın beşinci işgününe kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Akıllı Kart Teknolojisiyle Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip 
Otomasyon Sistemine para aktarılmasına, bilet ücretlerine zam yapılması halinde konunun yeniden 
değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun 7. maddesi uyarınca, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP
8 kabul oyu, M HP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon 
Raporu, ladet Gerekçe Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

09-03-2018
14:30

09 - 03-2018
14:30

293

294

G azipaşa  B elediye M ec lis i’nin 03.01.2018 tarih  ve 002 nolu  kararı ile uygun bulunan, “ inşaat ruhsatı 
sırasında  elek trik  p ro je lerinde en az 4(dört) noktada güvenlik  kam erası gösterilm esi ve 10(on) daire  ve 
üzeri b ina la rda  iskan ruhsatı aşam asında çalışır vaziyette  güven lik  kam erasın ın  zorunlu  o lm ası” 
hususunun B elediyesine iadesine oylam aya katılan ların  oy  birliğ i ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul 
oyu, C H P 13 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  3 kabul oyu ile toplam  64 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 
2 adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a Raporu)

M ülkiyeti A ntalya B üyükşeh ir B elediyesine ait F inike İlçesi İncirağacı M ahallesi 243 ada 4 parseldeki: 
Plan ve B ütçe K om isyonu R aporunda yer alan listede belirtilen  66 adet (bağım sız bölüm ) taşınm azların  
2886 sayılı K anunun ilgili hüküm lerine göre satışların ın  yapılm ası için B üyükşehir B elediye 
E ncüm enine yetki verilm esine oylam aya katılanların  oy  çok luğu  ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, 
C H P 14 ret oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam  59 oy ku jlan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)
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09-03-2018
14:30

296

09-03-2018
14:30

297

09-03-2018
14:30

298

A ntalya B üyükşeh ir B eledisince gerçekleştirilecek ve H aziran  ayı içerisinde Ö dül Töreni yapılacak olan 
“3. En G üzel B ahçe ve B alkon Y arışm ası” 5 kategoriden o luşacak  olup , yarışm a kapsam ında kazanan 
yarışm acılara  her b ir kategori için ayrı ayrı 1. 2. ve 3 /y e  verilm esi p lanlanan: Plan ve B ütçe K om isyonu 
R aporunda belirtilen  para ödüllerin in  verilm esine oylam aya katılan ların  oy  birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile toplam  59 oy 
kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya ili, K onyaaltı İlçesi, A kdam lar M ahallesinde bulunan 5.43 hek tarlık  D oyran  O rm an İşletm e 
Şefliği am enajm an planı 244  nolu bölm e içerisinde kalan A kdam lar C Tipi M esire  yerinde bulunan gelir 
getirici tesislerin  işletm e hakkı Belediye M eclisin in  14.07.2017 tarih  715 sayılı kararı doğrultusunda ve 
2886 sayılı D evlet İhale K anununun 5 l/g  m addesi gereğince 29 yıl süre ile A ntalya O rm an Bölge 
M üdürlüğünden k ira lanm ış, A ntalya O rm an Bölge M üdürlüğü ile A ntalya B üyükşeh ir B elediyesi 
arasında 31 .12 .2045 ta rih ine  kadar geçerli olm ak üzere 01.08.2017 tarih inde k ira sözleşm esi im zalanm ış: 
D oyran O rm an İşletm e Şefliği am enajm an planı 244 nolu bölm e içerisinde kalan  A kdam lar C Tipi 
M esire yerinde bulunan g e lir getirici tesislerin  işletilm ek üzere A ntalya  B üyükşeh ir B elediyesince alt 
k iracılara  kiraya verilm esi A ntalya O rm an Bölge M üdürlüğünün 02 .03 .2018 tarih  E .463185 sayılı 
yazıları ile uygun görü lm üş olup: Doyran O rm an İşletm e Şefliği am enajm an planı 244 nolu bölm e 
içerisinde kalan A kdam lar C  Tipi M esire yerinde bulunan gelir getirici tesislerin  iş letilm ek üzere: m evcut 
işletm ecilerine ayrı ayrı veya işletm ecilerin  kurm uş o lduğu dem eğe /  kooperatife  b ir bütün halinde 10  yıl 
süre ile 2886 sayılı D evlet İhale K anununun 51/g m addesine göre pazarlık  usulü ile k iraya verilebilm esi 
için B üyükşehir B elediye E ncüm enine yetki verilm esine oylam aya katılan ların  oy birliği ile karar verildi. 
(A k Parti 42 kabul oyu, C H P  8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4  kabul oyu ile toplam  59 oy 
kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya ili, K onyaaltı İlçesi, Ç ağlarca  M ahallesi, H ayıtlıgöl M evkii, D oyran  O rm an İşletm e Şefliği 
A m enajm an Planı 243, 244, 245, nolu bölm e içerisinde kalan Ç ağ larca  C T ipi M esire Y erinde yer alan 
gelir getirici tesisle rin  işletm e hakkı Belediye E ncüm eninin  14.01.2016 tarih  72 sayılı kararı 
doğrultusunda ve 2886  sayılı D evlet İhale K anununun 51/g m addesine göre A nta lya  O rm an Bölge 
M üdürlüğü ile A nta lya  B üyükşeh ir B elediyesi arasında im zalanan 10.02.2016 tarihli sözleşm e ile 29 
(y irm idokuz) yıl sü re  ile kiralanm ış: Doyran O rm an İşletm e Şefliği A m enajm an Planı 243, 244, 245, 
nolu bölm e içerisinde kalan Ç ağlarca  C Tipi M esire Yeri gelir getiric i tesislerin  iş letilm ek üzere A ntalya 
B üyükşehir B eled iyesince alt kiracılara  kiraya verilm esi A ntalya O rm an  B ölge M üdürlüğünün
02.03.2018 tarih  E .463185 sayılı yazıları ile uygun görülm üş olup: D oyran O rm an İşletm e Şefliği 
A m enajm an Planı 243 , 244, 245, nolu bölm e içerisinde kalan Ç ağ larca  C  T ipi M esire  Yeri gelir getirici 
tesislerin  işletilm ek üzere: m evcut işletm ecilerine ayrı ayrı veya iş le tm ecilerin  kurm uş o lduğu dem eğe / 
kooperatife b ir bütün halinde 10 yıl süre ile 2886 sayılı D evlet İhale K anununun 51/g m addesine göre 
pazarlık  usulü ile k iraya  verileb ilm esi için B üyükşehir B elediye E ncüm enine yetki verilm esine oy lam aya 
katılanların  oy b irliği ile karar verildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P  8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, 
B ağım sız 4 kabul oyu ile toplam  59 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a 
R apora)

A vrupa B irliği H orizon 2020  Policy-developm ent in the  ag eo f b ig  data: data-d riven  policym aking, 
policy- m odelling  andpolicy- em plem entation  p rogram ına C U TLE R  projesiy le  başvuru  yapılm ış, yapılan 
başvurum uz kabul ed ilm iş, 01/01/2018 tarih inde başlayacak olan, 36 ay sürecek , 212 .000  €  proje bütçesi 
ve 15 şehir ortağı o lan p ro jenin  tem el am acı: içinde su bulunan illerde (nehir, göl, deniz vb.) bu a lanının 
ülkenin uym ak zo runda  o lduğu yasalar çerçevesinde, ekolo jik  yapıyı tam am en koruyarak  halk ın  
kullanım ına dahil ed ileb ileceğ i yenilikçi politikalar o luşturm ak o lup: A nta lya  B üyükşeh ir B elediyesi 
proje kapsam ında D üden Ç ayı D oğal Sit A lanı K entsel Tasarım  Planı ve  bir kısım  uygulam asın ın  
yapılm ası am acıy la o rtak lık  kurulm uş: Projenin yürütm e ekib inde bulunan İm ar ve Şehirc ilik  D airesi 
Başkanı H üsam ettin  E L M A S , N azım  Plan Şube M üdürü Ö zlem  A L P A S L A N  ve Dış İlişk iler Dairesi 
B aşkanlığı AB İlişk iler ve P roje Şube M üdürlüğü personeli Proje U zm anı H afıze İLH AN  Ö Z K A N ’ın 
toplantıya katılm aların ın  gerçekleşebilm esi için: Yurtdışı görev lend irm elerle  ilgili İçişleri B akanlığı 
M ahalli İdareler G enel M üdürlüğünü  25 .10.2007 tarih  ve B 050M A H 076000/25597/50000  sayılı yazışm a 
istinaden 07-10 M ayıs 2018 tarihleri arası görevli sayılm alarına, H izm et D am galı Pasaport bedeli, 
konaklam a ile g id iş -  dönüş uçak bile t bedelleri ve yasal harcırah ların ın  (46 .07 .01 .41.01 .1 .1 .5 .03 .3 .3 .01  - 
46 .07 .0132 .06 .2 .0 .00 .5 .03 .3 .01) yurtdışı geçici görev yollukları harcam a kalem inden  ödenm esine, yasal 
harcırahlarının yurtd ışı geçici görev yollukları ödeneğinden avans o larak  verilm esine ve ayrıca  B akanlar 
K urulunun yurtdışı gündelik le rine  dair K ararın  4. m addesi 2. bendine göre  konak lam a ücretinin 
hesaplanm asında konak lam a fa turasının % 40 aşm ası halinde aşan kısm ının  % 70 fazlası ile ödenm esine 
oylam aya katılan ların  oy  birliği ile karar verildi. (A k Parti 42  kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul 
oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile toplam  59 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)
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3

A ntalya B üyükşehir Belediyesi M eclisin in  09 .02.2018 tarihli toplantısında “T.C . Batı A kden iz  
K alkınm a A jansı (B A K A )2018  M ali D estek P rogram ları kapsam ında  K üçük Ö lçekli A ltyapı M ali 
D estek Program ında, Ö ncelik  3, turizm  çeşitlendirilm esi ve a lte rn a tif turizm  olanaklarının arttırılm asına  
yönelik  altyapı inşa edilm esi ve /veya  iyileştirilm esi için A N TB İS projesin in  sunulm ası" yönünde 181 
sayılı m eclis kararı alınm ış: T.C. B atı A kden iz  K alk ınm a A jansı tarafından yürütü lm ekte o lan 2018 Yılı 
Küçük Ö lçekli A ltyapı M ali D estek Program ı kapsam ında  kurum /kuru luşum uz adına A ntalya B isik let 

09-03-2018 ^ Sistem i (A N TB İS) başlıklı b ir pro je başvurusu  sunu lm asına ve başvurunun başarılı olm ası durum unda
14:30 ~ projenin uygulanm asına, pro je kapsam ında  öngörülen  eş finansm anın  sağlanm asına, Proje kapsam ında

hibe sözleşm esi im zalam aya, sunulan  p ro jeye ilişkin olarak  kurum um uzu tem sile, ilzam a ve proje 
belgelerini im zalam aya, pro je hesabını açarak  bu hesaba para aktarm aya, bu hesaptan harcam a yapm aya 
ve/veya bu işlem leri gerçek leştirecek  kişi/k işileri ye tk ilendirm eye B irol E K İC İ’nin yetkili k ılınm asına 
oylam aya katılan ların  oy birliği ile k arar verildi. (Ak Parti 42  kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul 
oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile toplam  59 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet 
O ylam a Raporu)

2018 yılı bütçesinde yer alan projelerin aksatılmadan devamını sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir 
Belediyesi birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 36.100.000TL ve Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı 60.341.000TL ek ödenek talebine ilave olarak Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı 

09-03-2018 3 38.000.000TL, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının 1.730.000TL olmak üzere toplam 136.171.000 T L ’nin
14_30 2 güncellenerek ek ödenek temin edilmesi talep edilmekte olup Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

1 37.maddesi kapsamında 136.171.000TL ek ödeneğin borçlanma yolu ile temin edilmesine, Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, 
CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

M uratpaşa Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan “İşletme ve İştirakler 
09-03-2018 3 Müdürlüğüne bağlı Adalyabel Sosyal ve İktisadi İşletmesinin Gelir Tarifesinin” belirlenmesi hususunun

14 30 301 2 meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul
1 oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet

Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 145.maddesinde görüşülerek Plan 
09-03-2018 3 ve “ tçe Komisyonuna havale edilen: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube M üdürlüğü 2018

14 .30 ^02  2 yılı Gelir Tarifesine ekleme yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların
1 oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, M HP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu

ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, I adet Oylama Raporu)

3 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ücret tarifesinde yer alan “M anavgat Belenobası Sulama Tesisi 2018 yılı
09-03-2018 ^03 ~> Sulama Hizmet Bedelinin Plan ve Bütçe Komisyonunda belirtildiği şekilde revize edilmesine oylamaya

14:30 katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4
kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Antalya Büyükşehir Meclisinin 15.09.2017 tarih 769 sayılı kararı ile Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm 
Projesi riskli alan sınırları içerisinde bulunan hak sahipleri ile kullanmakta oldukları yapıların yıkılarak 
yerlerine günün koşullarına uygun olarak yeni bir yapı kompleksi inşası hususunda ileride imzalanacak nihai 
sözleşmeye ilişkin olarak ön protokol uygun bulunmuş olup Söz konusu riskli alanda: 2886 sayılı kanun 
kapsamında 29427 ada 1 parsel, 29428 ada 1 parsel ve 29431 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik Kat 

09-03-2018 3 Karşılığı İhale yapımı için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi, Güneş Mahallesi Kentsel
14 .30 304 2 Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine yönelik kira ve taşınma yardımının belirlenmesi, Hak sahiplerinin

1 inşaat m elerinde büyütme oranının belirmesi, Hak sahiplerinin inşaat m2 alım-satım bedelinin belirlenmesi, 
Belediyemiz ile hak sahipleri arasında yapılacak olan nihai sözleşmeyle ilgili olarak tek lif yazısı ekindeki 
sözleşmenin ve eklerinin belirlenmesi hususları hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, 
Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Sözleşme Husuları ve 
Ekleri, 1 adet Oylama Raporu)

Serik ilçesi, K aradayı M ahallesi B elek Ö zel Ç evre  K orum a A lanı sın ırları içinde kalan 1014, 1018, 1200 
parseller, 129 ada 584, 583, 582, 1331, 1330, 1329 parseller ve 129 ada 827 parselin  bir kısm ının, 
m evcut planlar ile p lan bü tünlüğünün sağlanm ası am acıy la  hazırlanan  1/25000 Ö LÇ EK Lİ Ç E V R E  
D Ü ZENİ PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İN İN , Ç evre  Şehircilik  İl M üdürlüğüne iletilm esine oylam aya 
katılan ların  oy birliği ile karar verild i. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu,

,  B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a 
09-03-2018 R aporu)

14:30 j
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09-03-2018
14:30

306

09-03-2018
14:30

307

09-03-2018
14:30

308

09-03-2018
14:30

309

09-03-2018
14:30

09-03-2018
14:30

310

311

09-03-2018
14:30

312

09 - 03-2018
14:30 313

Serik ilçesi, K aradayı M ahallesi B elek  Ö zel Ç evre K orum a A lanı sın ırları içinde kalan 1014, 1018, 1200 
parseller, 129 ada 584, 583, 582, 1331, 1330, 1329 parseller ve 129 ada 827 parselin  b ir kısm ının, 
m evcut p lan lar ile p lan bü tünlüğünün sağlanm ası am acıyla hazırlanan  1/5000 Ö LÇ EK L İ N A ZIM  İM AR 
PL A N IN IN , Özel Ç evre K orum a Alanı dışında kalan A ntalya B üyükşeh ir B elediyesi yetki alanındaki 
kısm ın  K A B U L Ü N E, Ö zel Ç evre K orum a A lanı içerisinde kalan kısm ın  ise Ç evre Şehirc ilik  İl 
M üdürlüğüne iletilm esine oy lam aya katılanların  oy birliği ile k arar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CH P
8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul oyu ile top lam  62 oy  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a R aporu)

Serik İlçesi K aradayı M ahallesi Belek Özel Ç evre K orum a A lanı sın ırları içinde kalan 1014, 1018, 1200 
parseller, 129 ada 584, 583, 582. 1331, 1330, 1329 parseller ve 129 ada 827 parselin  b ir kısm ının, 
m evcu t p lan lar ile p lan bütün lüğünün  sağlanm ası am acıyla hazırlanan  1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U LA M A  
İM A R  PL A N IN IN , Ö zel Ç evre  K orum a A lanı d ışında kalan A ntalya B üyükşeh ir Belediyesi yetki 
alanındaki kısm ın K A B U L Ü N E , Ö zel Ç evre K orum a Alanı içerisinde kalan k ısm ın ise Ç evre Şehircilik  
İl M üdürlüğüne iletilm esine oy lam aya katılanların  oy b irliği ile karar verild i. (A k Parti 45 kabul oyu, 
C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu. B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ksu B elediyesi sın ırları içerisinde. H avaiim anı-T urizm  Yolu bağ lan tısın ın  açılabilm esi am acıyla 
M andırlar M ahallesi tapu lam asındak i yaklaşık  140 hektarlık  a landa düzen lem e yap ılm asına ilişkin 
hazırlanan  1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon N azını İm ar P lan ına yönelik  itirazlardan, 3217 parsele 
yönelik  itiraza  konu 15 m etrelik  yolun devam lılık  arz etm esi neden iy le  itirazın R E D D İN E , Aksu 
B elediyesi B aşkanlığı nın ifraz  şartların ın  düşürülm esine ilişkin itirazın ın  RED D İN E, B elediyenin ve 
şahısların  d iğer itiraz ve ta leplerin in  kabulü  doğrultusunda değerlend irm e yap ılarak  yeniden hazırlanan 
1/5000 ölçekli İlave ve R evizyon N azım  İm ar Planının K A B U L Ü N E  oy lam aya  katılan ların  oy b irliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu. B ağım sız  4 kabul oyu ile 
top lam  62 oy  kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A ksu B elediyesi sınırları içerisinde, H avalim anı-T urizm  Yolu bağ lan tısın ın  açılabilm esi am acıyla 
M andırlar M ahallesi tapulam asındaki yaklaşık 130 hektarlık  a landa düzen lem e yap ılm asına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve R evizyon U ygulam a İm ar P lanına yönelik  itirazlardan, 3217 parsele 
yönelik  itiraza  konu 15 m etrelik  yolun devam lılık  arz etm esi neden iy le  itirazın R E D D İN E , A ksu 
B elediyesi B aşk an lığ fm n  ifraz  şartların ın  düşürülm esine ilişkin itirazının R ED D İN E, B elediyenin  ve 
şahısların  d iğer itiraz ve ta leplerin in  kabulü doğrultusunda değerlend irm e yap ılarak  yeniden hazırlanan 
1/1000 ölçekli İlave ve R evizyon U ygulam a İmar Planının K A B U L Ü N E , oylam aya katılan ların  oy 
birliği ile karar verildi. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul 
oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A lanya ilçesi, C ikcilli M ahallesi A laaddin K eykubat Ü niversitesi a lanın ın  p lanlanm asına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A Z IM  İM A R PLANI, üniversite  alanın ın  güney  k ısm ında tespit edilen 
m ezarlık  alanın ın  plana işlenm esi kayd ıy la  oylam aya katılan ların  oy b irliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 
45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy 
k u llan ılm ıştır.) (EKİ: I adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya  K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K uru lu ’nun 26 .12 .2017  tarih  ve 7158 sayılı kararıy la  uygun 
bulunan, E lm alı İlçesi, C am iatik  M ahallesi, 230 ada 13 (eski 4, 6, 7, 11) parselin  K am u H izm et A lanı 
o larak p lan lanm asına ilişkin hazırlanan  1/5000 Ö LÇEK Lİ K O R U M A  A M A Ç L I N A Z IM  İM A R  PLANI 
D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılan ların  oy birliği ile K A BU L edildi. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul 
oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Elm alı B elediye M ec lis i’nin 03 .03 .2017  tarih  ve 22  sayılı kararı ile A ntalya K ültür V arlık ların ı K orum a 
Bölge K u ru lu ’nun 26 .12 .2017/7158  ve 26 .02.2018/7372 tarih ve sayılı kararlarıy la  uygun bulunan, 
Elm alı İlçesi, C am iatik  M ahallesi, 230  ada 13 (eski 4, 6, 7, 11) parselin  K-2 yapılaşm a koşullu  Resm i 
K urum  Alanı o larak p lanlanm ası ve p lan notu eklenm esine yönelik  hazırlanan  1/1000 Ö LÇ EK L İ 
K O R U M A  A M A ÇLI U Y G U L A M A  İM AR PLA NI D EĞ İŞİK L İĞ İ, oy lam aya  katılan ların  oy birliği ile 
K A B U L  edildi. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4  kabul oyu ile 
toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Kaş B elediyesi sınırları içerisinde, m ülkiyeti A ntalya B üyükşeh ir B elediyesi adına kayıtlı bulunan 
Ç avdır M ahallesi 143 ada 82 parselde “B elediye H izm et A lan ı" p lan lanm asına  ilişkin hazırlanan 1/5000 
Ö LÇ EK L İ N A ZIM  İM AR PLA N I, oylam aya katılanların  oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 45 
kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) 
(EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)
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09-03-2018
14:30

09-03-2018
14:30

09-03-2018
14:30

09-03-2018
14:30

09-03-2018
14:30

09-03-2018
14:30

09-03-2018
14:30

314

315

316

317

318

319

320

09-03-2018
14:30

321

Kaş B elediyesi sınırları içerisinde, m ülkiyeti A ntalya B üyükşehir B elediyesi ad ına kayıtlı bulunan, 
Ç avdır M ahallesi 143 ada 82 parselde  “B eled iye H izm et A lan ı” p lanlanm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 
Ö L Ç E K L İ U Y G U LA M A  İM A R  PL A N I, oy lam aya katılanların  oy birliği ile K A B U L  edildi. (Ak Parti 
45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediyesi, Z ey tin lik  M ahallesi sın ırları içerisinde 3039, 3040, 3041 adalar ile 2789, 2800, 2802, 
2804 parseller çevresinde hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A ZIM  İM A R  PLA NI R EV İZ Y O N U , 
oy lam aya katılanların  oy birliği ile K A BU L edildi. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 
kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile toplam  62 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: I adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 01 .02 .2018 tarih  ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Z eytin lik  M ahallesi 
sınırları içerisinde 3039, 3040, 3041 adalar ile 2789, 2800, 2802, 2804 parseller çevresinde hazırlanan 
1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R  PLA N I R E V İZ Y O N U , oylam aya katılan ların  oy  birliği ile 
K A B U L edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, C H P  8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul oyu ile 
toplam  62 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K onyaaltı Belediye M eclisin in  01 .02 .2018  gün ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunan, S iteler M ahallesi, 
4247  A da 1 parselin  pazaryeri ku llan ım ından  B elediye H izm et A lanına (K onyaaltı B elediyesi) 
dönüştürü lm esi ve çevresin in  düzen lenm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R 
PLA N I D EĞ İŞİK LİĞ İ, B eled iyesinden  geldiği şekliyle oylam aya katılan ların  oy  b irliği ile K A B U L 
edildi. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu. B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 
oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a Raporu)

K onyaaltı Belediye M eclisin in  01 .03 .2018  gün ve 26  sayılı kararı ile uygun bulunan, Toros 
M ahallesinde bulunan park a lanındaki tah liye  kanalların ın  im ar planına işlenm esi ile Pınarbaşı 
M ahallesindeki tahliye kanallarında  düzenlem e yap ılm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ 
U Y G U L A M A  İM AR PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği şekliyle oy lam aya katılan ların  oy 
b irliği ile K A BU L edildi. (A k Parti 45 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul 
oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K onyaaltı B elediyesi sın ırları içerisinde: H urm a, L im an, Z üm rüt ve Ç ak ırlar M ahalle lerinde bulunan 
taşkın alanların ın  ka ld ırılm asına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A ZIM  İM A R PLA N  
D EĞ İŞİK L İĞ İ, DSİ 13. Bölge M ü d ü rlü ğ ü ’nün 30.10 .2017 tarih ve 749871 sayılı ve  A SA T  G enel 
M üdürlüğü ’nün 09 .11.2017 tarih  ve 41467 sayılı yazıları doğrultusunda, oylam aya katılan ların  oy birliği 
ile K A BU L edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, C H P  8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız  4 kabul oyu 
ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: I adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa  B elediye M eclisin in  01 .03.2018 tarih  ve 107 sayılı kararı ile uygun bulunan, A ntalya T abiat 
V arlık ların ı K orum a B ölge K o m isy o n u ’nun 30.01 .2018 tarih  ve 1396 sayılı kararı ile belirlenen K ırcam i 
M ahallesi 740 ada 17 parselde yer alan an ıt ağaç ve çevresindeki korum a alan  sın ırının im ar p lanlarına  
işlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygu lam a im ar planı değişik liğ in in  uygun bulunarak Ç evre Şehircilik  
İl M üdürlüğüne iletilm esine oy lam aya  katılan ların  oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, 
C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağ ım sız  4 kabul oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K onyaaltı İlçe sınırları içerisinde M uhasara  B ölgesinde yer alan ö z e l Proje A lanı (Ö PA ) o larak  
belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli N azım  İm ar Planı plan hüküm leri değişik liğ ine 
yönelik  İT İR A Z oylam aya katılanların  oy  çokluğu ile R ET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 1 kabul, 
13 ret oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağ ım sız  2 kabul, 1 ret oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

09-03-2018
14:30

322

K onyaaltı İlçe sınırları içerisinde M uhasara  B ölgesinde yer alan Özel Proje A lanı (Ö PA ) olarak  
belirlenen alana ilişkin 1/5000 ölçekli N azım  İm ar Planı plan notu değişik liğ ine  yönelik  İTİR A Z, 
oylam aya katılanların  oy çokluğu ile R ET edildi. (A k Parti 41 kabul oyu, C H P 16 ret oyu, M H P 4 kabul 
oyu, B ağım sız 2 kabul oyu ile toplam  63 oy  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 adet 
O ylam a Raporu)

09 - 03-2018
14:30 323

Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde M uhasara  B ölgesinde yer alan Özel Proje A lanı (Ö PA ) o larak 
belirlenen alana ilişkin 1/1000 ö lçekli U ygulam a İm ar Planı plan notu değişik liğ ine yönelik  İTİR A Z,

3 oy lam aya katılanların  oy çokluğu ile R ET edildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 16 ret oyu, M H P 4 kabul
2 oyu, B ağım sız  2 kabul oyu ile toplam  64 oy  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet
1 O ylam a R aporu)
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A ksu ve K epez İlçesi, A tatürk M ahallesi, 13322 A da 2 parselin bir bölüm ünde kam usal alanlar 
ay rılm asına ilişkin 1/5000 ölçekli im ar p lanı A ntalya 4. İdare M ahkem esinin 17.07.2017 tarihli, 

09-03 9018  3 E :2016/1292: K :2017/902 sayılı kararı ile iptal ed ild iğ inden  söz konusu m ahkem e kararı doğru ltusunda
‘ „ 324 2 hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK Lİ İL A V E V E R E V İZ Y O N  N A ZIM  İM AR PLA NI, oylam aya katılan ların  oy

1 çokluğu ile K A BU L edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, C H P 15 ret oyu. M H P 3 kabul oyu, B ağım sız  1 
kabul, 2 ret oyu ile toplam  64 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ksu ve K epez İlçesi, A tatürk M ahallesi, 13322 A da 2 parselin  bir bölüm ünde kam usal alanlar 
ay rılm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A  İM A R PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ, ‘Plan

09 03 2018 3 onam a sınırları içerisinde yer alan ku llan ım larda yap ılaşm a koşulları ilgili kurum un hazırlayacağı vaziyet
14  325 2 p lanına göre be lirlenecek tir.’ Plan notunun ek lenm esi kaydıyla değiştirilerek oylam aya katılan ların  oy

1 çok luğu  ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39  kabul oyu, C H P  15 ret oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağ ım sız  4 ret 
oyu ile toplam  62 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediyesi, D üzlerçam ı M ahallesi, 287 adanın  güneyindeki park a lanının, m evcu tta  m ezarlık  
-  alanı olarak  kullanılan  kısm ının “ M ezarlık  A lan ı” o larak  p lanlara  işlenm esine yönelik hazırlanan 1/5000

09-03-2018 t Ö L Ç E K L İ N A ZIM  İM A R PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oy lam aya  katılanların  oy birliği ile K A B U L edildi.
14:30 (A k Parti 41 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P  5 kabul oyu, B ağım sız 4  kabul oyu ile toplam  58 oy

ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a Raporu)

D öşem ealtı B elediyesi, D üzlerçam ı M ahallesi, 287 adanın  güneyindeki park alanının, m evcutta m ezarlık  
,  alanı o larak  kullanılan  kısm ının “M ezarlık  A lan ı” o larak  p lanlara  işlenm esine yönelik hazırlanan 1/1000

09-03-2018 3 2 7  2  Ö L Ç E K L İ U Y G U LA M A  İM AR PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılanların  oy birliği ile K A BU L
14:30 j edildi. (A k Parti 41 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile toplam  58

oy  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediyesi Y enidoğan M ahallesi s ın ırları içerisinde, A ntalya B üyükşehir Belediyesi m ülkiyetinde 
bulunan 28157 ada 8 , 9 parseller ve çevresin in  yen iden  düzenlenerek, G elişm e K onut A lanı, T icaret 

09-03-2018 3 A lanı, Park ve Yeşil A lan, Özel Eğitim  A lanı, Ö zel Sosyal T esis A lanı ve yollara  ilişkin hazırlanan
. 4.30  328 2 1/5000 ölçekli N azım  İmar Planı R evizyonuna yönelik  İT İR A ZLA R , oy lam aya katılanların  oy çokluğu

I ile R ET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, C H P  16 ret oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağım sız 4 kabul oyu ile 
top lam  67 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediyesi Y enidoğan M ahallesi sın ırları içerisinde, A ntalya B üyükşehir Belediyesi m ülk iyetinde 
bulunan 28157 ada 8, 9 parseller ve çevresin in  yen iden  düzenlenerek , K onut A lanı, T icaret A lanı, Park 

,  A lanları, Özel Eğitim  A lanı, Özel Sosyal T esis  A lan ı, T rafo  A lanları ile yollar ve raylı sistem  hattına
09-03-2018 7 ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı R ev izyonuna yönelik İT İR A ZLA R , oylam aya

14:30 j katılan ların  oy  çokluğu ile RET edildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 17 ret oyu, M H P 4 kabul oyu,
B ağım sız  4 kabul oyu ile toplam  67 oy  ku llan ılm ıştır .) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)

Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde Fatih Terim Caddesi ve çevresinde düzenleme
3 yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ UYGULAM A İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya

330 2 katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu,
1 Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: I adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karşıyaka Mahallesi Fatih 
09-03-2018 3 Terim Caddesi ve çevresinde düzenleme yapılm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR

331 2 PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11
I kabul oyu, M HP 4 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon 

Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

14:30

09 - 03-2018
14:30

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çalkaya M ahallesinde yer alan, Aksu köprülü kavşağı ve bağlantı 
yollarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliğinde, Orman olarak görünen kısmın 
ticari olarak planlanmasına yönelik kısmı Antalya 4. İdare M ahkemesi'nin 2016/753 E. ve 2017/401 K. Sayılı 
iptal edildiğinden iptal gerekçelerine göre yeniden planlanması ve orman sınırının değişmesi sonucunda söz 
konusu alanın yeni oluşan sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN KABULÜNE ve kabul edilen itiraz doğrultusunda Aksu 
Belediyesi’nin 28.02.2018 tarih ve E. 1770 sayılı yazısı ekinde sunulan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM  İMAR 
PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi (Ak Parti 40 kabul 
oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
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Özet

3

A ksu B elediye M eclis in in  01.02 .2018 gün ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ç alkaya M ahallesinde 
yer alan, A ksu köprülü  kavşağı ve bağlantı yolların ın  işlenm esine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım  im ar planı 
değişik liğ inde, O rm an olarak  görünen kısm ın  ticari o larak planlanm asına yönelik  kısm ı A ntalya 4. İdare 
M ahkem esi'n in  2016/753  E. ve 2017/401 K. Sayılı iptal ed ild iğ inden iptal gerekçelerine göre  yeniden  
planlanm ası ve orm an sın ırın ın  değişm esi sonucunda söz konusu alanın yeni oluşan s ın ırla ra  göre 
yeniden  düzen lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM A R  PLA N I 

09-03-2018  2^2  2 D EĞ İŞİK L İĞ İ, A ntalya O rm an Bölge M üdH rlüğü’nün 26.02.2018 tarih ve E .407678 ve A ntalya İl
14:30 ~ Sağlık  M üd ü rlü ğ ü ’nün 16.02.2018 tarih  ve E.38 sayılı yazıları doğrultusunda: A ksu B eled iyes i’nin

28.02 .2018 tarih  ve E. 1770 sayılı yazısı ek inde sunulan  1/1000 ö lçekli uygulam a im ar plan 
değişik liğ inde, sağ lık  tesisi a lan ında yer alan “ Y ençok:serbest” ibaresinin “ Yençok:5 kat” o larak 
değiştirilm esi, ticaret alanları arasındaki yaya yolların ın  dönüş kulbu o luşturularak  yeniden düzenlenm esi 
kaydıyla değ iştirilerek  oylam aya katılan ların  oy çokluğu ile K A B U L edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, C H P 
16 ret oyu, M H P 4 kabul oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile toplam  62 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediye M eclisin in  01 .03 .2018 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ç ıp laklı 
M ahallesi 9473 ada 1 parselde planlı Sağlık  Tesisi A lanın ın  yap ılaşm a koşulların ın  düzen lenm esi 

0 9 -0 3 -^ 0 18 3 am acıyla  hazırlanan  1/1000 Ö LÇ EK L İ U Y G U L A M A  İM AR PLA NI D EĞ İŞİK L İĞ İ, “jeo lo jik  jeo tek n ik
14 .30 334 2 e tüt raporu onay lanm adan  ruhsat verilem ez” plan notunun eklenm esi kaydıy la  değiştirilerek  oy lam aya

1 katılan ların  oy çok luğu  ile K A B U L edildi. (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M H P 4 ret oyu,
B ağım sız  3 kabul oyu ile toplam  53 oy  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)

Kaş B elediyesi s ın ırları içerisinde, G öm be M ahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK L İ N A Z IM
09 03 2 0 18  3 İM AR PL A N I R E V İZ Y O N U N U N , yeniden değerlendirilm ek üzere İm ar ve Şehircilik  D airesi

14 .30 335 2 B aşkanlığ ına gönderilm esine oylam aya katılan ların  oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40  kabul oyu,
1 C H P 16 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağım sız  3 kabul oyu ile toplam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: I

adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a R aporu)

Kaş B elediye M eclisin in  01 .12.2017 tarih  ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, G öm be M ahallesi 
0 9 -03-2018  3 1/10 0 0  Ö ^ K L İ  U Y G U L A M A  İM A R  PLA NI R E V İZ Y O N U N U N , yeniden değerlendirilm ek üzere

14 .30  336 2 İm ar ve Şeh irc ilik  D airesi B aşkanlığ ına gönderilm esine oylam aya katılan ların  oy b irliği ile karar verildi.
1 (Ak Parti 40  kabul oyu, C H P  16 kabul oyu, M H P 3 kabul oyu, B ağım sız 3 kabul oyu ile toplam  62 oy

kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu , 1 adet O ylam a Raporu)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 ve 09.03.2018 tarihli toplantılarında 
yukarıda belirtilen konularla ilgili toplam 116 adet karar alınmıştır.

BAŞKAN :Belediye meclisimizin mart ayında aldığı
kararlara ait özetler sizlerle paylaşıldı. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Olmadığına göre
ikinci maddemizi de tamamlamış oluyoruz.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:339

ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 16. maddesi gereği 1 yıl süre ile görev 
yapmak üzere gizli oy ile Büyükşehir Belediye 
Encümenine Meclis Üyesi Mesut KOCAGÖZ 69 oy. 
Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ 51 oy, Meclis Üyesi
Enver APUTKAN 64 oy, Meclis Üyesi Can
KASAPOGLU 62 oy ve Meclis Üyesi İsmail AFŞAR’ın 
56 oy alarak seçildiler.
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Gündemin 3. maddesinde yer alan; “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16. 
Maddesi gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla Büyükşehir 
Belediye Encümenine 5 üye seçilmesi hususunun Meclise havalesini arz ederim.” deyimli 
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

BAŞKAN :Üçüncü maddemizle birlikte önümüzdeki dönem
komisyon, encümen seçimleri hususu arkadaşlar. Gizli oy ile encümen üye seçimi yapılacak. 
Arkadaşlarımız öncelikli olarak parti gruplarımız önerilerimiz varsa, önerilerini bildirsinler. 
Buyurun Bahattin Bey.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz seçimi yaparken de grup konuşmalarını 
yaparız diye düşünüyorum.

BAŞKAN :İsterseniz seçimi...aynen öyle. Gündem dışını
seçimler oylama devam ediyorken filan devam ederiz.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, salonda bunu daha önce de
yapmıştık bunu. Bir uğultu, bir hareket oluyor mecburen.

BAŞKAN :Onu ben başlangıçta uyardım. Önlemeye
çalışıyorum.

Üye Cansel TUNCER :Evet, özellikle seçim sırasında oluyor da o
yüzden söylüyorum.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Önleriz, önleriz.
BAŞKAN :İnşallah.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, encümen üyeliğine Ak Parti Grubu olarak

isimlerimizi öneriyorum. Mesut KOCAGÖZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Enver APUTKAN, Can 
KASAPOĞLU ve İsmail AFŞAR.

BAŞKAN :Evet, başka bir öneri var mı gruplardan? Yok.
Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde oy pusulalarını dağıtalım. Hatta yandaki ekranı da üye 
arkadaşları, aday arkadaşlarımızın isimlerini yazalım yazabiliyorsak. Zarfları hızlı bir şekilde 
dağıtalım. Şu yan ekrana da yazarsanız aday arkadaşları kolaylık olur oy kullanacak 
arkadaşlarımız için. Yazıldı mı?

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTARıYazıldı Başkanım.
BAŞKAN :Şu yan ekranlara da yazarsanız arkadaşlar.

Yazıldı mı? Ekranda mı şu anda? Ben görmüyorum. Efendim?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Hazırlanıyor.
BAŞKAN :Hazırlanıyor. Peki. Evet değerli arkadaşlar, bu

arada sanayi esnafımız da meclisimizi ziyaret ediyor. Onlarla ilgili bir konumuz var. O 
yüzden onlarla ilgili konumuzla ilgili gündem maddesini 20.maddeye, imar maddelerinin en 
başına alabilirsek, sanayi esnafımızı da işinden gücünden alıkoymamış oluruz. Kendileriyle 
ilgili maddeyi takip ettikten sonra en azından işine gücüne arkadaşlarımız dönebilirler. O 
konuyu gündeminize arz edeceğim. Kaç, 71.madde miydi Bahattin Bey?

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, 20.gündem maddesine kadarki
gündemimiz zaten epey uzun sürecek.

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER : Faali yet raporumuz, denetim raporumuz var.

Ama yapabileceğimiz esnafımız için bu kadar. Daha da öne alabilir miyiz diye düşünüyorum 
meclisimiz takdir ederse.
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BAŞKAN :Encümen seçiminden önceye almak...
Üye Cansel TUNCER : Seçimlerden sonra ama faaliyet raporu ve

denetim kurulu raporumuz epey uzun sürecek. Zaten sonra çok oybirliği olan komisyon
raporları var. Zaten komisyon dosyaları çok daha hızlı geçecek.

BAŞKAN :Tabi aslında daha iyi olur daha öne alabilirsek.
Eğer sizlerin de itirazı yoksa daha öne alalım.

Uy e Cansel TUNCER :Yani esnafımızın takdirine. Tabi izlerlerse biz
memnun oluruz. Bu arada hoş geldiniz.

BAŞKAN : Seçimleri tamamladıktan sonra, seçimleri
tamamladıktan sonra...

Üye Bahattin BAYRAKTAR : 11 .maddeyle yerine alalım.
BAŞKAN bilgilendirmeler var. Zaten bilgilendirmelerden

sonra, seçimden sonra..
Uy e Cansel TUNCER :Faaliyet raporundan önce olabilir belki

Başkanım. Takdir meclisimizin.
Uye Bahattin BAYRAKTAR :Faaliyet raporundan önce alacaksak...
BAŞKAN :Faaliyet raporumuz kaçıncı madde ona

bakıyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR .•Denetim, faaliyetten önce. Yani 11’e almamız

lazım. Diğerlerine basmamız lazım.
BAŞKAN :Evet. 11.maddeyi 12.maddeye alacağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yok, l l ’i alacağız Başkanım. Onları bir

öteleyeceğiz.
BAŞKAN : 11 .maddeye alacağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet.
BAŞKAN :Evet, kaçıncı maddeydi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :70.madde Başkanım. 11.maddeyi...
BAŞKAN :70.maddeyi. E olabilir eğer uygun görüyorsanız

değerli arkadaşlar 70.maddenin 11.maddeye alıııması ve 1 l ’den sonraki diğer tüm maddelerin
bir sıra aşağıya kaydırılması hususunu oylarınıza arz edeyim. Kabul edenler? Kabul 
edilmiştir.

SÖZLÜ ÖNERGE; “Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR’ın sözlü önergesine 
istinaden “Gündemin 70. maddesinin gündemin 10. maddesinden sonra görüşülmesi hususu 
oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.”  (AK Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, 
MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Böylelikle 70.maddeyi 11.maddeye alarak,
11.maddeyle birlikte sırasıyla 12-13 diye 11 maddeyi birer sıra aşağıya kaydırmış olacağız.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet. Başkanım oy pusulalarını toplayabilirler.
BAŞKAN :Efendim? Toplayalım ama bana zarf gelmedi.

Ben oy atmayacak mıyım acaba? Nerede? Evet, burada. Hadi arkadaşlarımız o zaman zarfları 
toplamaya başlasınlar. Evet divan katiplerimizi sayım komisyonu olarak öneriyorum 
arkadaşlar. İtiraz olmadığına göre divan katiplerimiz sayım komisyonu olarak görev 
yapacaklar.
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Değerli arkadaşlar, sayım devam ediyorken önümde bir yazıyı sizlerle paylaşmak 
isterim. Eğer sükûnet olursa, salondaki uğultuyu kesersek sayım devam ediyorken belki de 
gündem dışı konuşmaları da tamamlarız. Zamanı iyi değerlendirmiş oluruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü’nden 8 Mart tarihli gelen
yazı.

“Vatanımıza ve ulusumuzun güvenliği huzuru veren refahı için canlarını hiçe sayarak 
şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla 
yükümlü olduğu yakınlarıyla, gazi ve engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek 
sağlamayı, çocuklarını üniversite seviyesi dahil okutmayı gaye edinen...” Ben gözlüğümü 
taksam rahat okusam daha iyi olacak.

“Gücünü yüce milletimizin üstün insanlık ve yardımlaşma duygusundan alan Türk 
Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na meclis üyeleriniz adına yaptığınız 20 bin 53 lira 09 
kuruş Türk Lira bağışınızla önemli katkıda bulundunuz. Bu yüce davranışınız dolayısıyla 
Mehmetçiklerimiz adına şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. Türk Silahlı Kuvvetleri 
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü, Emekli Tümgeneral Genel Müdür Yaşar BAL.” 
Arkadaşlar, biliyorsunuz bir huzur hakkını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayalım noktasında bir 
kararımız olmuştu. O yapılan desteğe karşılık Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü de bize 
teşekkür mektubu yazmış. Bunu bütün meclis üyeleriyle paylaşmış bulundum.

Evet değerli arkadaşlar sayım devam ediyor. Encümen seçimleri devam ediyorken, 
grup sözcülerimiz gündem dışı konuşmalarını yapabilirler. Buyurun Bahattin Bey.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyesi
arkadaşlarımız, değerli hazirun, hepinizi Ak Parti Grubu adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum. Toplantımızın ve alacağımız kararların halkımıza hayırlı hizmetlere 
dönüşmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Tabi geçtiğimiz günlerde hiç şüphesiz ki en 
önemli unsurlardan birisi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin Afrin’deki 
başarısıdır ve Afrin'deki yapmış oldukları mücadeledir. Allaha hamdolsun ki hayırlısıyla 
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu süreçte yaklaşık dört bini aşkın teröristin...

BAŞKAN :Bahattin Bey bir saniye. Değerli arkadaşlar,
bundan sonra konuşan arkadaşları ismen ikaz edeceğim. Kusura bakmasınlar. Genel ikazımın 
üçüncüsünü yaptım. Bundan sonra kim konuşuyorsa ismen ikaz edeceğim. Lütfen sükunet. 
Buyurunuz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sağ olun Başkanım. Bu operasyonda yaklaşık
dört bini aşkın teröristin etkisiz hale getirilmesi sürecinde tabi ki hiç şüphesiz bizim de 
şehitlerimiz olmuştur. En son Antalya şehidimiz Muhittin Talha ÇALIŞKAN kardeşimiz ve 
bu süreçte ve bugüne kadar bu memleket, bu millet için şehit olmuş bütün aziz şehitlerimizin 
ruhu için bir Fatiha okuyalım. Diğer yandan Suriye’de yine kimyasal silahla bir saldırı 
yapılmıştır. Çoğu çocuk olmak üzere 80 sivil hayatını kaybetmiştir. Aslında Afrin’de ve 
Suriye’deki iki tablo Türkiye’nin ve diğerlerinin ortaya koymuş oldukları duruş ya da ortaya 
sergilemiş oldukları tavır, Türkiye’nin ne denli barışçıl bir mücadele, haklı olduğu noktada 
mücadele yaptığını, öte yandan haksız yere işgalci olarak durdukları ve hiç şey olmayan, suçu 
olmayan kim çocukları orada sivil katliam yaparak, kimyasal silah kullanarak bunların 
ahilerinin de desteğini alan bu Suriye’yi, Suriye’deki Esat rejimini esefle kınıyoruz. Tabi 
bunun yanında çok önemli bir yatırım Türkiye’miz için Akkuyu Nükleer Enerji Santrali. 
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçen devletimize ve 
hükümetimize gerçekten Ak Parti Grubu olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Akkuyu Nükleer 
Santrali aslında şu demek oluyor. j
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Türkiye'nin yüzde 20 enerjisini karşılayacak çok devasa büyük bir yatırım olduğunun 
özellikle altını çizmek istiyorum. Antalya’mız olarak geçtiğimiz hafta çok başarılı bir 
haftamız oldu. Zaferli bir haftamız oldu ki Süper Lig’de Antalyasporumuz Akhisarsporu 3-1 
yenerek, Alanyasporumuz da.... Evet, yanlış not vermişler. Neticede şöyle her ikisi de bizim, 
her ikisi de bizim. Mücadele eden bütün yöneticilerinden futbolcularına kadar hepsinden 
Allah razı olsun. Başarılarını daim eylesin inşallah. Tebrik ediyoruz. Gerçekten Antalya için, 
bizler için motivasyon olmuştur. Diğer yandan önümüzdeki süreçte önemli günler var. Bunları 
başlık olarak geçiyorum, toplu olarak kutlamak istiyorum. 7 Nisan Dünya Kanser Haftası. 
Rabbim bütün kanser olan hastalara şifalar versin. 4 ve 10 Nisan Polis Haftası. Polis 
güçlerimize, polislerimize Rabbim başarılı, sağlıklı ve hayırlı vazifeler yapmalarını nasip 
eylesin. Yine 5 Nisan Avukatlar Günü. Avukatlarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi ve 
hayırlı çalışmalarını diliyoruz. 10 Nisan Polis Haftasını kutladık. 13 Nisan bizim için çok çok 
önemi olan mübarek günlerden birisi, Miraç Kandili. İnşallah Miraç Kandili ümmet olarak 
miracımız olsun, kurtuluşumuz olsun ve bütün kötülüklerin yok olması noktasında ülke 
olarak, millet olarak miraç gecesinde duamız Ümmeti Muhammed’in kurtuluşuna vesile olsun 
diliyorum. Yine 15-21 Nisan Malazgirt Zaferi. Türklerin Anadolu’ya gelişi, yani 1071 
Malazgirt Zaferi’ni de şimdiden kutluyorum. İnşallah Rabbim bu ülkeyi bir daha böyle 
zaferlerle baş başa bırakmaz. Ama bıraktığı zaman da her bir ferdi canını verme pahasına 
olsun o zaferi de almak için mücadele edeceğini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Diğer 
yandan 15-21 Nisan Dünya Turizm Haftası. Turizm haftası da Antalya’mız için çok çok 
önemli. Hemen geçtiğimiz günlerde zaten Antalya’da Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
yapılan fuarda bunun çok önemli bir altı çizilecek hususudur. Turizm haftası vesileyle, 
vesilesiyle Antalya’mıza gelen bütün yerli yabancı turistlerimizi sevgiyle dostça bekliyoruz. 
Antalya’mıza turizm sektöründe ticaret yapan hemşerilerimize de hayırlı bereketli başarılar 
diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. O da çocuklarımız, 
geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan eden Atatürk’ü ve bütün silah arkadaşlarını bir kez 
daha rahmetle yad ediyorum. Çocuklarımızın hayırlı, vatana, millete faydalı bireyler olması 
noktasında yetişmesini de Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Son olarak 30 Nisan Beraat 
Kandili. Şimdiden Beraat Kandilinizi kutluyorum. Beraat Kandili ülkemiz için, milletimiz için 
ve İslam alemi için hayırlara vesile olması noktasında Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum diyor, 
hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımız ve alacağımız kararlar 
Antalya’mıza hayırlı hizmetlere dönüşmesine Cenabı Hak’tan bir kez daha niyaz ediyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Evet teşekkür ediyorum. Sayım bitti mi
arkadaşlar? Evet, az kaldı. O zaman buyurunuz.

Üye Cansel TUNCER .'Konuşmamın bölünmemesi açısından...
BAŞKAN :Yok bölmeyeceğiz.
Üye Cansel TUNCER :Bölmeyeceğiz mi?
BAŞKAN :Bölmeyeceğiz.
Üye Cansel TUNCER :Peki efendim. Bitmek üzere gibi, kontrol

yapılıyor gibi geldi de Başkanım.
BAŞKAN :Eğer bitmek üzereyse...
Üye Cansel TUNCER :Evet, o yüzden söylüyorum. Takdir sizin.
BAŞKAN :Bir dakikaya biter. O zaman bir dakika

bekleyelim. Peki.
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:Evet. Başkanım zaten başka aday yoktu. Hayırlı 

:Yani meşhur laftır biliyorsunuz. Sandıkta son oy 

:Başkanım en son yine söylersiniz yine. Bence

Üye Cansel TUNCER 
olsun diyelim encümen üyesi.

BAŞKAN 
sayılmadan seçim bitmez derler.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
devam etsin.

BAŞKAN :Sonuçları açıklayalım. Herhalde arkadaşlar
topluyorlar. İsimleri yeniden yansıtalım ekrana, aday olan isimleri. Evet değerli arkadaşlar, 
toplamda 85 oy kullanılmış, bir oy geçersiz, 14 de boş oy var. Buna göre Mesut KOCAGÖZ 
69 oy, İsmail AFŞAR 56 oy, Can KASAPOĞLU 62 oy, Enver APUTKAN 64 oy, Ruhi 
BEŞİKTAŞ 51 oy ile encümen üyeliğine seçilmişler. Aday olmayan Emin HATİPOĞLU’na 
da bir oy çıkmış. Dolayısıyla Mesut Bey, İsmail Bey, Can Bey, Enver Bey ve Ruhi Beyi 
tebrik ediyoruz. Yeni dönemde başarılar temenni ediyoruz. Allah utandırmasın, mahcup 
etmesin, güzel hizmetlere vesile kılsın inşallah. Buyurunuz Cansel Hanım.

OYLAMA:
Meclis Başkanı Encümen üyeliği seçimi için grupların aday önerilerini istedi.
Encümen Üyeliğine grup sözcüleri tarafından;
AK Parti grubu; Meclis Üyesi Mesut KOCAGÖZ, Ruhi BEŞİKTAŞ, Enver 

APUTKAN, Can KASAPOĞLU ve İsmail AFŞAR'ı önerdi.
CHP ve MHP Grubu Encümen Üyeliğine aday önermedi.
Gizli oylama için oy pusulaları dağıtıldı ve yapılan gizli oylama sonucunu tespit etmek 

üzere Meclis Başkanı tarafından oy pusulaları tasnif komisyonunun Meclis Başkanlık 
Divanından oluşturulması önerilmiş, Meclis tarafından tasnif komisyonunun Meclis Başkanlık 
Divanınca oluşturulması kabul edilmiştir.

Gizli oylamada tasnif komisyonunca oy sandıklarından 85 adet oy pusulası çıktığı, 14 
adet oy pusulasının boş olduğu, 1 adet geçersiz oy olduğu, kalan 70 adet oy pusulasının 
geçerli olduğu tespit edilmiştir. Geçerli olan oy pusulalarının sayımı sonucunda; Encümen 
üyeliğine aday gösterilen Meclis Üyesi Mesut KOCAGÖZ'e 69 oy, Meclis Üyesi Ruhi 
BEŞİKTAŞ’a 51 oy, Meclis Üyesi Enver APUTKAN'a 64 oy, Meclis Üyesi Can 
KASAPOĞLU’na 62 oy, Meclis Üyesi İsmail AFŞAR'a 56 oy, grup tarafından aday 
gösterilmeyen Meclis Üyesi Emin HATİPOĞLU’na 1 oy çıkmıştır.

Meclis Başkanı tarafından Büyükşehir Belediye Encümenine, Meclis Üyesi Mesut 
KOCAGÖZ 69 oy, Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ 51 oy, Meclis Üyesi Enver APUTKAN 
64 oy, Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU 62 oy ve Meclis Üyesi İsmail AFŞAR’ın 56 oy 
alarak seçildikleri ilan edilmiştir.

Üye Cansel TUNCER :Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli
meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli hazirun, değerli sanayi esnafımız, başta çok büyük bir 
yoğunlukla onları görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi grubum ve 
şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Evet bugün Nisan ayı meclis toplantımız için 
buradayız. Alacağımız kararların Antalya’mıza hayırlı olmasını ben de temenni ediyorum. 
Konuşmama ben de Afrin’le ilgili olarak başlamak istiyorum. Zeytin Dalı harekatımızla ilgili. 
Biraz önce siz de paylaştınız. Mehmetçik Vakfımızdan sanıyorum gelen bir mektubu 
okudunuz. Öncelikle burada tüm parti gruplarımızın oybirliğiyle aldığı kararla bu şekilde çok 
değerli bir bağışta bulunmanın manevi gururunu ve huzurunu yaşıyoruz.
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Gerçekten yerine ulaştığının da rahatlığıyla çok teşekkür ediyoruz. Bütün meclis üyesi 
arkadaşlarıma bu konuda, başta da bu teklifi veren Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup 
sözcümüzdü. Çok teşekkür ediyorum ve bir kez daha Afrin’de canı pahasına bizler için, bizim 
buradaki huzurumuz ve sınırdaki huzurumuz için savaşan askerimize, tüm askerlerimize 
başarılar diliyorum. Allah onlara güç kuvvet versin. Gerçekten muvaffakiyetlerinin devamını 
diliyorum. Bu arada Kemer Belediye Başkanımız biraz önce bilgi verdiler, onu da iletmek 
istiyorum. Afrin’e komutanlarımızın talebi üzerine bugün on bin adet, her birinin içinde 
yedişer paketten 70 bin adet temizlik malzemesi yardım paketleri bugün Kemer Belediyemiz 
öncülüğünde yola çıktı, askerlerimize doğru gönderiliyor. Kemer Belediye Başkanımıza ve 
yine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün meclisimizde gündemimizde hayli 
yoğun konularımız var. 2017 yılı faaliyet raporunu görüşeceğiz, komisyonlara üye seçimlerini 
yapıyoruz. Ancak ben de nisan ayıyla ilgili önemli konuları ve yine kentimizi ilgilendiren 
birkaç önemli konuyu burada gündem dışı konuşmamızda dile getirmek istiyorum. 3 Nisan 
kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88.yılı idi. Yerel 
yönetimlerde bu meclis sıralarında görev yapan seçilmiş kadınlar olarak ki üç kişiyiz 103 
kişiden, Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan, 
cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü, tüm 
şehitlerimizi bu vesileyle onun şahsında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Belediye 
meclislerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadınlarımızı çok daha fazla sayıda 
görmek istiyoruz. Çok daha fazla söz sahibi olmalarını temenni ediyoruz. Bu arada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne de bir selamımız var. Biz kadınları meclis sahnesinden kimse 
indiremez diyoruz. İnşallah daha fazla orada her mecliste görev alacağımıza inancımız tam. 5 
Nisan Avukatlar Günü’ydü. Adaletin yılmaz savunucuları, bağımsız yargının olmazsa olmaz 
bir öğesi olarak, mensubu olmaktan da büyük gurur duyduğum bir baro mensubu olarak, bir 
avukat olarak tüm meslektaşlarımın gününü hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının var 
olduğu günlerde bu mesleği icra edebilmek temennisiyle kutluyorum. 10 Nisan polis 
teşkilatımızın kuruluşunun 173.yıldönümü, güvenliğimizi ve huzurumuzu sağlayan, canı 
pahasına görevini yerine getiren tüm polislerimizin ve emniyet teşkilatımızın güç, günlerini 
yine kutlamak istiyorum burada. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 
98.yıldönümü. Ulusal egemenliğimizin, demokrasimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza 
dek daim olması temennisiyle ulusumuzun ilk milli bayramı olan ve tek çocuklarımıza, dünya 
çocuklarına da armağan edilmiş olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutluyoruz. Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Evet arkadaşlar, soldan sağa. Gündoğmuş
Belediye Başkanımız Sayın ÖZEREN, Sayın Adil ÇELİK. İsmen ikaz bu tarafa gelinceye 
kadar, bu sefer de sağdan sola doğru başlayacağım konuşanları ismen ikaz etmeye. Bilginiz 
olsun. Evet.

Üye Cansel TUNCER :Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 1-7 Nisan
Kanserle Savaş Haftası, 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününü ve 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü 
de kutlamak istiyoruz. Ve 15-22 Nisan’da Turizm Haftası Antalya için en önemli haftalardan 
bir tanesi. Temel geçim kaynaklarımızı oluşturan, son iki yıldır da can çekişmekte olan bir 
turizm sektörümüz var. İnşallah bu sezon iyi geçmesi dileklerimizle turizm haftamızı 
kutluyoruz. ATSO’nun kuruluşunun 136.yıldönümüydü. Geçtiğimiz hafta kutlandı ve 7 Nisan 
tarihinde yapılan seçimlerde seçilen tüm meclis üyelerini bu vesileyle tebrik etmek istiyoruz.

T.C.
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Yine Konyaaltı Antalyaspor ve Alanyaspora ilişkin sportif başarılarından dolayı 
takımlarımızı gururumuz, çok güzel sonuçlar aldılar son haftalarda. Özellikle Antalyaspor’un 
çok ihtiyacı vardı. Onu da bir cümleyle tebrik etmek istiyorum.

Sayın Başkanım, birkaç konuda sizden biraz sonra bir yanıt rica edeceğim. Özellikle 
Konyaaltı sahil projesiyle ilgili bir konu var. Gündemi teşkil etti, meşgul etti geçen hafta. 
Burada bir açıklama rica ediyorum. Çünkü ben de incelediğimde bir hata mı yapılıyor diye 
acaba burada dikkatinize çekmek istiyorum. Yine Alanya Belediyemizle ilgili bir özellikle 
mahallemiz bazında dile getirmek istediğim toplu taşıma ilişkin bir konumuz var sizden yanıt 
beklediğimiz. Konyaaltı sahil projesini geçen hafta veya bir önceki haftaydı herhalde, zaman 
çok çabuk geçiyor. Yapmış olduğumuz üçüncü ihalesiydi. Sadece işletmeyi ihaleye çıkardınız 
ve bir firma, bir ortaklık, iş ortaklığı ihaleyi kazandı. Sanıyorum sekiz yıl süreyle 8,5 milyon 
bedelle işletmesini elde etti. Şimdi tabi onları da faaliyet raporunu görüşürken Konyaaltı sahil 
projesiyle de ilgili bir açıklama yapacağınızı umuyorum. Onu da dile getireceğiz. Ancak ihale 
şartnamesinde öncelikle ihaleye tek firma katıldı ve sanıyorum çok cüzi bir artış yapmak 
suretiyle ihaleyi verdiniz. Tabi ihaleye katılımda ihale katılımcısı olan, katılmak isteyen şirket 
ya da şahısları ciddi şekilde sınırlandıran, sınırlandırabilecek nitelikte bir madde eklediniz 
ihale şartnamesinde. Şöyle ki, son on yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, 
toplamda en 1.500 yataklı, beş yıldızlı otel yahut birinci sınıf tatil köyü işletmeciliğini ve 
bunun yanı sıra yine son on yıl içinde A grubu seyahat acentesi işletmeciliği yapmış olanların 
teklif verebileceği hükmünü öngördünüz. Yeterlilik için bu iki koşulun birlikte sağlanması 
gereklidir dediniz. Normalde ihaleye iş ortaklığıyla katılma durumunda ortaklardan birisinin 
her iki şartı da yerine getirmesi uygundur denilebilir ama, sizin ihale şartnamenizde bir de 
şöyle bir hüküm var.

İhale iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığında ortaklardan en az 
birisinin az önce okuduğum iki şartı, yani “6.1.K maddesindeki” yazılı yeterlilik kriterini tek 
başına sağlaması ve iş ortaklığının yarısından fazla hissesine sahip olması hükmü de yer 
alıyor şartnamenizde. Daha doğrusu şartname para ile alınıyor. Bu ilandan okuyorum, ilan 
metninden okuyorum belediyeniz internet sitesinde yayınlamış olan.

Dolayısıyla tabi bu adrese teslim ya da kişiyi işaret eden bir ihale gibi görünüyor. 
Çünkü tek kişi katıldı. Serbest rekabet ortamını karşılayıp karşılamadığını da bizlere 
açıklarsınız. Çünkü tek kişi katıldığı için, neredeyse hiç artış yapılmadığı için muhammen
bedel üzerinden bu gibi sorular akıllarda soru işareti bıraktı. Kaldı ki Tünektepe gibi bir
konaklama tesisini bile ihaleye çıkarırken bile gerçi alıcı çıkmadı, ihaleye giren olmadı daha 
doğrusu. Ancak orada bile böyle bir 1.500 yataklı, beş yıldızlı otel, birinci sınıf tatil köyü 
işletmeciliği şartı aranmazken, Konyaaltı sahil projede...

BAŞKAN :Arandı, orada da arandı.
Üye Cansel TUNCER :Ben baktım göremedim ama Başkanım. Orada

aranmış olması zaten normali. Bu anormali. Çünkü burada bir konaklama tesisi ihale 
etmiyorsunuz. Yani ihaleyi alacak şirket bir konaklama tesisi işletmeyecek. Onun yerine 
parklar, yürüyüş yolları, sosyal ve kültür tesisleri diye biz biliyoruz sizlerin bize aktardığınız 
kadarıyla. Dolayısıyla bu şartı neden öngördüğünüzü, bunun katılımcı sayısını çok ciddi 
oranda azalttığını, dolayısıyla serbest rekabet ortamını engellediğini düşünüyoruz. Bu konuda 
bir açıklama rica ediyoruz. Bir de az önce okuduğum gibi iş ortaklığı olarak giren firmaların 
isimlerini tam bilemiyorum. Ama bir tanesi zaten mevcut işletmeci Senatalya, diğer firmanın 
adını bilemiyorum.

T.C.
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Her ikisi de her iki koşulu da ortaklardan birisi taşıyor mu, taşımıyor mu onu 
öğrenmek istiyorum. Çünkü sizin şartnamenizde bu kriterin tek başına bir ortak tarafından 
sağlanacağı, sağlanması gerektiği ifade edilmiş. Yani tahmin ediyorum Senatalya A grubu 
seyahat acentesi işletmeciliği taşıyorsa, diğer firma da 1.500 yataklı tatil köyü şartını yerine 
getiriyor diye düşünüyorum. Her iki şart da ortaklardan birinde var mı onu öğrenmek 
istiyorum.

Diğer bir konu var Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Antalya için yapılan her 
yatırıma, işte istemezük gibi bir şeyiniz de var. Ben onu okuyorum ve gerçekten hayret 
ediyorum. Siz böyle yakıştırmaları seviyorsunuz. Ancak bu bir istemezük değil. Konyaaltı’na, 
Antalya'ya yapılan her türlü yatırımın, her zaman söylüyoruz biz de elimizin altına taşı 
koyuyoruz. Biz de meclis kararlarımızla borçlanmaya ya da plan değişikliklerine beraber 
karar veriyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür bir yaklaşımla değil. Ben tamamen hukuki ve 
teknik bir soru soruyorum size. Bu şekilde bir cevap rica ediyorum. Çünkü yapılan her 
yatırımın biz de yanındayız. Sonuçta çok geç kalınmış bir yatırım zaten.

BAŞKAN :Siz cevabı merak etmeyin. Gelecek en güzel
şekilde. Siz devam edin.

Üye Cansel TUNCER ıMutlaka yani mutlaka. Siz medyadan da
geldiğiniz için medyatik başlıkları da bulmak suretiyle bir yanıt veriyorsunuz. Ama ben tekrar 
söylüyorum. Çok teknik bir açıklama rica ediyorum ve ....

BAŞKAN :Ben sizin sorularınıza karışmıyorum. Siz de
benim cevabıma karışmayın müsaadenizle.

Üye Cansel TUNCER .-Karışmıyorum. Sadece niyetimi...
BAŞKAN :Çok güzel cevap vereceğimden emin

olabilirsiniz.
Üye Cansel TUNCER :Tabi ki. Çünkü Antalya için önemli, bizler için

önemli. Diğer bir konu var Sayın Başkanım Alanya’yla ilgili. Ama Alanya özelinde
bahsedeceğim, tüm Antalya ilçelerimizi kapsar şekilde yanıt rica ediyorum. Büyükşehir yasası 
çıkarken yasayla birlikte içme suyu yatırımlarının, toplu ulaşım sisteminin ve imar 
konularının tek elden yönetilmesiyle kent bütününde en büyük optimum faydayı 
sağlayacağımız ve verimliliğin artacağı ifade edilmişti biliyorsunuz. Bu kapsamda Alanya 
ilçesinde toplu ulaşım sistemine ilişkin yükselen tepkiler var. İlgili meclis üyesi arkadaşım 
beni bilgilendirdi. Ben de burada dile getiriyorum. Mahmutlar Mahallesi özelinde, ama yine 
geneli de kapsayacak şekilde size bildirmek istiyorum. Alanya Mahmutlar Mahallesi, TUİK 
kayırlarına göre kış nüfusu olarak 30, yaklaşık 35 bin nüfusa sahip. Yaz aylarında ise nüfus 60 
bin kişiye ulaşıyor. Mahalle merkezinden ilçe merkezine ulaşım 36 kişiye ait olan 18 adet 20 
kişilik özel halk otobüsüyle gerçekleştiriliyor. Söz konusu otobüslerin modelleri çok eski, 
çoğunda klima bile yok. Sıcak yaz günlerinde ayakta aldıkları yolcularla birlikte tek seferde 
yaklaşık 40 kişi taşıyorlar bu otobüsler. Hem otobüs sayısı yetersiz geliyor hem de otobüslerin 
eski olması sebebiyle konforlu toplu taşımacılık hizmeti verilememekte. Şöyle ki, Mahmutlar 
nüfusu on bin kişi iken de 18 olan otobüs sayısı, nüfus 35 bin kişiye çıkmasına rağmen halen 
18. Değişiklik yok. Nüfus ikiye katlıyor ama otobüs sayımız değişmiyor. İlçe genelinde
büyükşehir yasasının uygulanmasından bu yana dört yıl geçti. Ancak buna rağmen Alanya
ilçesi genelinde güzergahlarda esaslı hiçbir değişiklik yapılmadığı ifade edildi, söylendi. 
Halen 16 belde belediyesi ve bir adet ilçe belediyesi döneminde kurgulanan toplu taşıma 
sistemi, birkaç küçük değişiklik dışında aynen devam ediyor.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

Bu sistemin artık yetersiz olduğu açıkça hepimiz tarafından, zaten siz de ilgili 
birimlerden bilgi alıyorsunuzdur, apaçık ortada. Konu hakkında daha önce gerek mahalle 
muhtarlığı, gerekse yurttaşlar tarafından defalarca büyükşehir belediyemize müracaat edilmiş, 
ancak toplu taşıma sistemine ilişkin sorunların en kısa zamanda çözümleneceği şeklinde genel 
bir bilgi verilmiş ve geçiştirilmiş konu. Büyükşehir yasasının verdiği yetkiyle büyükşehir 
belediyesinin bu konuya acilen el atmasını ve orada yaşayan hemşerilerimizin feryadını 
duyulmasını istiyoruz. Toplu taşımacılık hizmeti bildiğiniz gibi yasayla belediyelere verilen 
zorunlu bir görev olup kâr amacı gütmüyoruz. Bunu zaten siz de daha önceki birkaç toplantı 
dile getirdiniz. Gerekirse belediye kaynaklarından sübvanse edilerek yerine getirilmesi 
gereken zorunlu bir görev. Bu kapsamda Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan toplu taşıma 
sorununun çözümüne yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, yapıldı? Eğer çalışma varsa, 
bu çalışmaların ne zaman hayata geçeceğini ki dört yılı bitirdik. Bir yılımız kaldı. Son viraja 
girdik Sayın Başkanım. Bu konuda bir bilgi rica ediyorum ve yine Antalya genelinde toplu 
taşıma güzergahlarının yeniden tespit edilmesine ilişkin kırsal mahallelerimizden ilçe 
merkezimize kadar aynı mahalle içinde bir noktadan yine aynı mahalle içerisinde diğer 
noktaya, bir mahalleden diğer mahalleye gibi toplu taşıma güzergahları belirlediğinize ilişkin 
bir bilgi rica ediyorum. Bu konu çok büyük önem arz ediyor. Hepimizin...

BAŞKAN :Neyle ilgili? Onu son kaçırdım.
Üye Cansel TUNCER :Güzergahların belirlenmesi. Yani...
BAŞKAN :Antalya toplu ulaşım mı?
Üye Cansel TUNCER :Antalya genelinde bir mahalleden, özellikle

kırsal mahallelerimizden merkezi mahallelerimize, yani bir mahalleden diğer mahalleye 
geçişlerdeki güzergah tespitine ilişkin bir çalışmanız var mı? Bu konuda da yine bilgi rica 
ediyorum. Evet, sanıyorum şimdilik bu kadar. Faaliyet raporunda da yine görüşeceğimiz 
konular olacak. Pardon bir konumuz daha var. Onu da dile getirmek istiyorum. Geçen hafta 
haberdar olduğumuz, zaten gündeme de sanıyorum alındı. Ben çok iyi, yarım duyabildim ama 
meclis üyemiz Sayın Songül BAŞKAYA’nın açmış olduğu bir dava vardı. TRT Antalya 
Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve stüdyo binası inşasıyla ilgili bir plan tadilatı yapmıştık. 
Kamu kurum alanı ve hizmet alanı olarak planlanmış olan alanı, turizm, ticaret ve konut 
alanına dönüştürmüştü meclisimiz. Bu konudaki planlamalara ilişkin açılan davada, dava 
meclis kararımızın iptaline ilişkin olarak bir karar verdi mahkeme ve bunda da, mahkemenin 
gerekçesinde dava konusu işlemin planlama tekniklerine ve şehircilik ilkelerine uygun 
olmadığı, özellikle TRT Antalya Müdürlüğü hizmet binası ve stüdyo binasının inşa 
edilmesiyle, açık amfi ve çevre düzenlemesi yapılmasının, yapı yoğunluğunun artmasına yola 
açacağından kamu yararına ilişkin bulmadı sayın mahkeme ve emsali, eski emsali iki katma 
çıkarmıştık. Yapı yüksekliğini de serbest olarak belirlemişti meclis. Kentin getirilen yoğunluk 
anlamında ihtiyaçlarına ve silüetine olumsuz etkiler yaratacağı düşüncesiyle ve gerekçesiyle 
bir iptal kararı verdi. Bu konuda az önce önerge girdiği için soruyorum. Ben tam önerge 
metnini duyamadım. Bu konuya ilişkin bir önerge ama bir o konuda da bir bilgi rica 
ediyorum. Ne gibi bir düzenleme yapmayı planlıyoruz? Önergenin konusu neydi duyamadım. 
Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Alacağımız kararların tekrar hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Selçuk Bey buyurunuz. Bu
arada Selçuk Bey’e geçmeden komisyon gündemimizi devam edelim isterseniz. Seçimlerini 
bir taraftan yapalım.

Üye Cansel T1JNCER :Açık oyla olacağı için.
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BAŞKAN :Onlar açık oyla değil mi?
Üye Cansel TUNCER :Evet. Gizli oy değil.
BAŞKAN :Peki. O zaman Selçuk Bey buyurun efendim.
Üye Selçuk SENİRLİ :Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan,

sayın meclis üyeleri, değerli sanayi esnafımız, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Milliyetçi Hareket 
Partisi grubu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle birkaç gün önce, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitemizde Türk Milleti’nin 4 değerli evladı öğretim üyemizin katledilmesini 
nefretle kınıyorum. Cani ruhlu bir kripto tetikçinin yaptığı katliam, titizlikle tüm boyutlarıyla 
araştırılmalı, eyyamcılık yaparak bu menfur hadisenin oluşmasına fırsat veren yetkililer de, 
saldırganla birlikte ivedi şekilde cezalandırılmalıdır. Sayın Başkan, Sayın meclis üyeleri, 
Geçtiğimiz ay 18 Mart günü: Çanakkale Deniz Zaferimizin 103.Yıldönümüydü. Bir asır önce, 
Türk Milleti’nin bekası için; vatanını ölüm pahasına savunan şehit şühedanın ruhu Türk 
Ordusu’nun Afrin zaferi ile bir nebze huzur buldu. Türk Milleti’ne Afrin zaferini yaşatan 
kahraman Mehmetçikleri gönülden kutluyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. 
Rabbim bizleri onlara layık eylesin. Türk’ün Zafer günü 18 Mart ta ‘’Milli duruş, Şühedaya vefa, 
Millete beka” temalı gerçekleştirdiğimiz kurultay; Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül verenler 
için zafer coşkusuyla vuku bulmuştur. “Önce ülkem” şiarıyla, tarihe, millete, geleceğe karşı 
sorumluluklarını her türlü ikbal ve menfaatten üstünde tutan Sayın Devlet BAHÇELİ’yi, 
Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi münasebetiyle tebrik ediyor 
ve kutluyorum. Değerli meclis üyeleri, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Mart ayı 
içerisinde 2 büyük devlet ve siyaset adamını ebediyete yolcu etti. Birisi bizzat tanımaktan, 
defalarca evimizde ağırlamaktan, engin sohbet ve muhabbetinden faydalanma şansım bulduğum; 
bir dönem Devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı, siyasi parti genel başkanlığı da yapmış olan Sayın 
Haşan Celal GÜZEL. Diğeri, büyük siyaset adamı Osman BÖLÜKBAŞl’nın oğlu, emekli gazi 
büyükelçi, Milliyetçi Hareket Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Sayın Deniz 
BÖLÜKBAŞI. Niteliklerini yazmakla yeterli kifayette kelimeler bulamayacağımız münevver bir 
şahsiyet. Benim için 20 yıllık kadim bir dost, her gün olmasa da haftada birkaç kez görüştüğüm, 
yazmış olduğu "Siyaset İskelesi” kitabında şahsıma da birkaç sayfada yer vererek onurlandıran bir 
ağabey. Devlet ve millet aşkıyla hizmet yapanlar; tarihe mal olacak ve milletin gönlünde yer 
tuttukları gibi, ebedi istirahatgahlarında huzurla uyuyacaklardır. Bu iki büyük devlet ve millet 
adamına; Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Yine Manavgat’ta evimizden askere giderken yanında olduğum, düğününde bulunmaktan 
şeref duyduğum, 9 yıl önce 24 Martta şüpheli bir helikopter kazasında vefat eden değerli 
büyüğüm, Ülkü Ocaklarımızın efsanevi başkanı, memleket sevdalısı Sayın Muhsin 
YAZICIOGLU’nu da aynı duygu ve düşüncelerle rahmetle anarken, bu kaza hakkındaki 
karanlıkların bir an önce aydınlatılmasını diliyorum.

Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Türkiye’nin en önemli yaylarından biri olan, 
Antalya’mızın göz bebeği Gömbe yaylamızın imar planlanmasında hususunda gösterilen 
hassasiyet ve duyarlılık için; başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes 
TÜREL, Kaş Belediye Başkanımız Sayın Halil KOCAER ve parti farkı gözetmeksizin Antalya 
Büyükşehir Meclisimizin çok kıymetli üyeleri olan sîzlere çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum 
ki Gömbe yaylasının planlamasını ekolojik dengeye uygun, doğal çevrenin korunup 
geliştirilmesini azami ölçüde gözetecek bir anlayışla yapabileceklerinden ve yetkinliklerinden 
emin olduğum, Büyükşehir Belediyemizin bürokratlarına ve uzmanlarına şimdiden teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli meclis üyeleri, “Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir” diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açan Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK’Ü rahmetle ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı 
şimdiden kutluyorum. J
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Bilindiği üzere, 4 Nisan; Milliyetçi Hareket Partimizin kumcu genel başkanı, cennet 
mekân Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ’in yaratana kavuştuğu gün. Ebediyete intikalinin
21.senesinde; bizlere vatan, millet devlet sevgisini aşılayan Başbuğumuzu da rahmetle ve 
özlemle anıyoruz. Alparslan TÜRKEŞ, Türk milliyetçiliği mefkûresi uğruna, büyük bedeller 
ödedi. Yurdundan sürüldü, tabutluklarda işkenceye uğradı, 12 Eylül darbe mahkemelerince 
yıllarca tutsak edildi. Çıkılan kutlu yolda; haksızlıklar ve zorluklar; ne Başbuğumuzu 
yıldırabildi, nede evladı olan bizleri. Rahmetli Başbuğumuz cezaevinde çıkınca, bir müddet 
ailesi ile birlikte Manavgat’ta konuğumuz oldu. Bu şeref babamdan bana, bendende 
çocuklarıma bırakacak en büyük gurur mirası olarak her daim nesilden nesile aile nişanı 
olarak yaşayacaktır. Tehlikenin ve ihanetin kol kola gezdiği, askeri vesayetin korkusunun 
yurdumuzu ve vatandaşlarımızı çepeçevre sardığı o zor zamanda; Side’deki otelinin kapılarını 
Başbuğumuza ve ailesine yakışır bir şekilde açan, Side’mizin unutulmaz muhtarı, Belediye 
Başkanı Turgut ŞEN abimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum. Başbuğumuzun emaneti 
olan; doğduğumuz, büyüdüğümüz, vasıflandığımız Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket 
Partisi, var olduğumuz müddetçe, vaz geçilmezimiz olacaklardır. Türk Milleti’ne mal ettiği, 
özgürlük ve bağımsızlığın sembolü bozkurt işareti, sadece ülkücü gençlik tarafından değil, 
başta terörle mücadele edilen her yerde, El Bab’da, Afrin’de kahraman güvenlik 
kuvvetlerimizce; inanç ve imanla can pahasına elde edilecek zaferler için kullanılmaktadır. 
Ayrıca; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakanımız Sayın Binali 
YILDIRIM ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 
bile bozkurt işareti ile kalabalıktan zaman zaman selamlamışlardır. Kanaatimce 
Başbuğumuzun ruhu ziyadesiyle şad olmuştur. Bu vesileyle; üzerimize farz olan gecikmiş bir 
teşekkürü dile getirmeyi borç biliyorum Geçen yıl Alparslan TÜRKEŞ Parkı açan değerli 
Gazipaşa Belediye Başkanımız Sayın Adil ÇELİK Bey’i de bu vefalı hizmetinden dolayı 
kutluyorum. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Alacağımız kararların da 
Antalya’mıza hayırlı olsun diyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok değerli
belediye başkanlarımız, değerli belediye meclis üyelerimiz, grup sözcülerimizin başta Afrin 
zaferi olmak üzere dile getirdiği bütün kanaatlerini, görüşlerini ben de aynen katılıyorum. 
Çanakkale destanımızın seneyi devriyesinde Afrin’de gerçekten bu ülkenin güvenlik 
güçlerinin, askerinin, polisinin, Mehmetçiğinin yine çok büyük bir destana, kahramanlık 
destanına imza attığını görmek hepimizi onurlandırdı, gururlandırdı. Elbette bu mücadelede 
şehadet mertebesine ulaşan bütün askerlerimize güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum, sabırlarına, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Onun dışında yine taziye 
dilekleriyle ilgili ortaya konulan bütün kanaatleri ben de paylaşıyorum.

Değerli arkadaşlar, öncelikle Cansel Hanım’ın sorduğu Konyaaltı sahil işletme 
ihalesinden müsaade ederseniz bahsederek başlayayım konuşmama. Bildiğiniz gibi Konyaaltı 
Antalya’nın pırlanta gerdanlığı. Bizim tabirimizle böyle ve biz Konyaaltı sahilini sadece 
Antalya’nın değil, aynı zamanda Türkiye’nin, hatta hatta dünyanın gözbebeği olduğunu 
biliyoruz vc adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle burada adımlarımızı atıyoruz. Projemiz 
bildiğiniz gibi Mimarlar Odası ile yapılan bir yarışma neticesinde elde edildi. O proje aynen 
uygulanıyor ve başlangıç itibarıyla kamuya, idaremize, belediyemize bir yük, mali bir yük 
oluşmadan, yap-işlet-devret formülüyle bir ihale yöntemi denendi. Ancak katılımcısı olmadı. 
Biz de iş başa düştü'/Cö van,rı'7 L ı̂io»-, on/oz-iıU
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Konyaaltı’nın tabi değerli arkadaşlar şöyle birkaç sene öncesine gittiğimizde ne 
durumda olduğunu çok iyi hatırlıyoruz ve çok üzülüyoruz. Maalesef Konyaaltı sahili o 
dönemde kriminal bütün olayların adresiydi. Maalesef Antalya’nın en önemli uyuşturucu 
merkezlerinden bir tanesiydi. Maalesef içerisinde insanlar kadın cinayetleri işlemek kaydıyla 
birbirini öldürüyorlardı. Dolayısıyla böylesine adli vakaların geliştiği bir sahili, takdir 
edersiniz ki işletmesini cebine parasını koyup gelen ve trilyonları bastıran herkese emanet 
edemezsiniz. Aksi takdirde Konyaaltı’nı kaybedersiniz. Biz kuyumcu hassasiyeti der iken 
bunu ifade ediyoruz, tabi Cansel Hanım ihale şartnamesiyle ilgili, şartlarıyla ilgili bazı 
hususlara “böyle olduğunu düşünüyorum” diye dile getirdi. Aslında kendiniz hukukçusunuz, 
okusaydınız, duyumlarla gelmeseydiniz o maddelerin ne olduğu çok iyi anlaşılırdı. 
Maddelerin içerisinde ne olduğunu şimdi ben tabi ki anlatacağım. Dolayısıyla biz Konyaaltı 
sahilini bir turizm işletmesi gibi yönetilmesi gerektiğini düşünerek bir yönetim modeli 
meclisimizden geçirdik ve ihalesini bu şekilde hazırladık. Çünkü Konyaaltı hem 
AntalyalIların, hemşerilerimizin hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin fevkalade 
itibar ettiği bir sahilimiz. O yüzden burasının bir turizm mantığıyla işletilmesi gereği 
kaçınılmaz. O yüzden burada Tünektepe’de olduğu gibi Konyaaltı’nda şartlar biraz daha açık 
konuşmam gerekirse yoğunlaştırdık. Ama Tünektepe’de de bir galiba 1.500 yatak konaklama 
mecburiyeti var ihalesinde ki oraya katılımcı çıkmadı. Burada da özellikle 1.500 yatak en az 
olmak kaydıyla, beş yıldızlı turizm bakanlığından turistik yatak kapasitesi olma şartı ve 
beraberinde A grubu seyahat acentesi olma şartını aradık. Ve bunların iki ayrı ortak tarafından 
değil, bir firmanın nezdinde olması gerektiğini, o bir firmanın da ortaklık yapısı gelecekse, 
ortak gelecekse yüzde 51’ine sahip olması gerektiğini koyduk. Neden? Geçmişte maalesef bu 
acı tecrübeleri de yaşadık. Oralardan da biraz ders alarak bütün bunları düşündük. Diyelim ki
1.500 yatak şartı koyuyorsunuz, birlikte A grubu seyahat acentesi şartını da koyuyorsunuz, 
yüzde beş ortaklık alıyorlar yanlarına. Açıkçası oranın işletilmesinden, yönetilmesinden bir 
haber bir ortaklık yapısı karşınıza geliyor. E ne oldu o zaman turizmle ilgili koyduğunuz 
yeterlilikler? Hani burayı turizm mantığıyla işletecektik? O yüzden değerli arkadaşlar, 
Konyaaltı sadece adli vakaların değil, maalesef geçmişte yaşadığımız, onları burada dile 
getirmek istemiyorum, başka talihsiz olayların da olduğu bir merkezimiz, bir sahilimiz. O 
yüzden buradaki işletmeyi öyle herkese teslim edebilme şansımız mümkün değildi. Rekabet 
koşulları fevkalade güçlü bir şekilde oluşturuldu. Yani söylediğimiz şartlar Türkiye’de veya 
Antalya’da bir tek firmaya haiz şartlar değildi. Sadece Antalya’da ben turizmle ilgili sivil 
toplum örgütlerimizin başkanlarıyla bunları önceden hep konuşarak değerlendirdim. Bu 
şartlara haiz sadece Antalya’da 15 firma var en az. Sadece tek tek isimlerini saymayayım. 
Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Türkiye’de 50 ila 150 arasında firma var. Şimdi Türkiye’de 150 
firmanın bu şartlara haiz olduğu bir ortamda hangi akıl ve mantıkla bir firmayı tarif ediyor 
diye iddialar söz konusu oluyor. Ve bunları söyleyenler güya siyasetin içerisinde yer etmiş, 
geçmişte de ticaret ve sanayiyle meşgul olmuş insanlar. Yazık. Yani ben söylüyorum hep. 
Biraz ayıp oluyor, öğren de gel dememiz lazım. Tavlayı koltuğunun altına sıkıştırıp yenileni 
göndeririz ya. Bugünlerde tavla sayısı Antalya’da artmaya başladı. Onu da bu arada ifade 
edeyim. Öğren de gel diyeceğiz yani. Ya insan bir sorar. Bizden kim bilgi istedi de vermedik. 
Kim bilgi istedi de vermedik. Ama kulaktan dolma çalakalem bilgilerle sadece ve sadece 
arkadaşlar bakın, Antalya’da yaptığımız hizmetlerin kafa karıştırılarak itibarsızlaştırılması 
amacı dışında bu söylenenlerin hiçbir amacı yok. Bu kadar basit. Ya keşke şu söylenenlerin 
içinde hakikaten benim istifade edeceğim bir harf çıksa. Hepsi hikaye, hepsi iftira, hepsi 
yalan. İhaleden birsgün önce yedi firma, altı firma mı, yedi firma mı ne dosya alıyor.

T.C.
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Bedelini ödeyerek alıyor. Bir kere demek şartname bedelini ödeyerek eğer dosya 
alınıyorsa, en az altı, yedi firma bu şartları karşılıyordur diye düşünüyorum. Veya şartnameyi 
aldılar karşılamadıkları için gelmediler. O da ayrı bir konu. İkinci konu, şimdi ben de çok 
isterdim birden fazla firma katılsın. Antalya’da iki şartı sağlayan çok firma var. Bize niye 
acaba bir firma geldi diye soranlar, Antalya’daki o firmalara niye bu ihaleye, Antalya’nın bu 
değerine sahip çıkmadınız diye sormuyorlar. Hepsi benim dostum, arkadaşım. Yalan yanlış 
yok. Biz bu ihaleye kim gelmek istemiş de sen gelme demişiz. İki kişi arasındaki hiçbir şey 
gizli değildir. Allah şahit. Kim gelmek istiyorsa buyursun gelsin. Peki şimdi bu şartlara haiz 
Antalya’da 15, Türkiye’de 40-50, hatta 150 firma olduğu söyleniyor. 40-50’sini eminim ben 
biliyorum. Listesi var elimde. Bu firmalara niye gidip sormuyorlar acaba tek firma, adrese 
teslim ihale yapıldı diyenler, niye katılmadınız diye. Oradan bir tanesini yakalasalar deseler ki 
“aaa bak şu firma katılacakmış, sokmamışlar.” O zaman benim burada tek söz söyleme 
hakkım olmaz. Değerli arkadaşlar, daha önce de bu mecliste konuştuk. Biz yap-işlet-devret 
formülüyle ihale ettiğimizde, ben değerli Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’i 
örnek verdim. Çünkü geçmişte Konyaaltı’nda bu modelle bir ihale yaptı. Hatta bizi şimdi yap- 
işlet-devretle eleştiriyorsunuz ama geçmişte siz yaptınız, biz sizden öğrendik dedim. Ben hiç 
kesmedim. Ne istiyorsanız söyleyin bitireyim. Dolayısıyla geçmişte sizin yap-işlet-devret 
yaptığınız aynı yerdeki ihaleye kaç kişi katıldı? Başkanım kaç kişi katıldı? Dokuz firma 
katıldı. O dönemde. Sekiz firma katıldı. Peki o firma en son senesinde Konayaaltı’yla ilgili 
devlete kaç para ödedi? 62 bin lira. Kuruşuna kadar var önümde. Bakın Baki İnşaat’ın 
efendim 2012 senesinde, son senesi ödediği toplam kira bedeli. Konyaaltı Belediyesi’ne 
affedersiniz. Baki İnşaat’m işlettiği 2012 senesinde 62 bin lira 873 lira 97 kuruş. Kuruşuna 
kadar. Doğru mu? Doğru. Resmi rakamlar. 62 bin lirayı beş sene önce Konyaaltı Belediyesi 
bütün bir sahile kira bedeli ödüyor iken biz kaça ihale ettik? sekiz buçuk milyon Türk 
Lirasına. Hadi bunun hesabını verin. Benim hesap makinesi şaşırıyor kaç misli arttığına 
bedelin. Dolayısıyla şimdi, şimdi burada rekabet koşulları oluşmamış, cüzi bir arttırım 
yapılmış diyerek geçmişle bir mukayese yaptığımızda bunun hesabını görmemiz gerektiğinde 
62 bin lira nerede, sekiz buçuk milyon lira nerede. Konyaaltında yapmış olduğumuz proje 
kapsamında değerli arkadaşlar, her yer halka açık. Her yer ücretsiz. Sadece ücretli işletme ben 
yuvarlık olsun diye rakam yüzde on söylüyordum. Alanın tamamının yüzde altısında var. 
Yüzde 94’ü tamamen halka açık. Ücretli işletmelerden de çay, kahve içerseniz, meşrubat 
içerseniz, bir şeyler yerseniz bedelini ödeyeceksiniz. Ama onun dışındaki alanlarda gidip 
istediğiniz gibi havlunuzu, hasırınızı serin. İstediğiniz gibi denizden istifade edin. Kimse 
sizden bir kuruş para isteyemez. Elbette. Biz ne diyorsak o. O yüzden bir de bunun arkasından 
çıkıp da sanki Konyaaltı halka kapatılıyormuş vaveylası koparmak yani ne diyorum, ne 
diyeyim ki. Söyleyecek söz bulamıyorum. Abesle iştigalden başka bir şey değil. Yani 
Konyaaltı’nın tamamı halka açık. Ücreti mukabil hizmet alacağınız yerlerden de ücretsiz 
istifade edebilirsiniz onu da söyleyeyim. Oradan bir hizmet almazsanız, oranın önünden 
denize girersiniz. Şezlonguna oturmazsanız, şemsiyesini kiralamazsanız elbette. Hayır, kendi 
şemsiyem, şezlongla geldim, o zaman tamamen halka açık bölümle var. Oralardan istifade 
edin, ki sahili yüzde 94’ü. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bugün ihale kanunlarımızda bir 
ihaleyi tek firma girdiği için ihale gerçekleşmez diye bir hüküm filan yok. Kanun maddesi, 
yönetmelik filan yok. Bütün belediyelerimizin tek firmanın katılımıyla yaptığı ihalelerin 
listesini dökerim. Şimdi dökmüyorum. Gerekirse dökerim.

T.C.
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Konyaaltı Belediyesinin de, Muratpaşa Belediyesinin de, efendim bizim kendi 
belediyelerimizin, Ak Partili belediyelerimizin de. Bu gayet normaldir. Bütün belediyeler tek 
firmanın katıldığı birçok ihaleyi onaylıyor. Onlar da mı adrese teslim ihale? Yani arkadaşlar 
bazı şeyleri konuşuyorken biraz çuvaldızı kendinize batırın ya. Ben tek firmanın katılmış 
olmasından ve ihalenin onaylanmasından dolayı bir suçlamada bulunmuyorum. Yanlış 
anlamayın. Ama siz bunu suçluyorsanız, eğer bu bir suçsa, o suçu siz defalarca işlediniz, 
işliyorsunuz. Böyle bir suç yok. Hukukta olmayan şeyleri varmış gibi uydurmayalım. 
Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz Konyaaltı ihalesini tamamen büyük bir hasssiyetle ve 
Konyaaltı’nın en iyi şekilde işletilmesi adına ve halkımızın, halkımızın memnuniyetinin en 
yüksek düzeyde olacağı bir fikri düşünce içerisinde gerçekleştirdik. Yapılan iş ve işlemler 
tamamen hukuka uygundur. Zaten hukuka uygun olmadığınızı düşündüğünüz bir husus varsa, 
arkadaşlar niye konuşuyorsunuz ya? Gereğini yapın. Hemen yapın. Bir dilekçe bu. İçişleri 
Bakanlığıma, savcılığa. Siz gereğini yapmıyorsunuz, çamur at izi kalsın. Bu çok açık 
söylüyorum bir kere siyasi, bizim hizmetlerimizi itibarsızlaştırmak isteyebilirsiniz ama bunu 
yapıyorken kendi bindiğiniz dalı da kesiyorsunuz, siyaset kurumunu da 
itibarsızlaştırıyorsunuz. Biz yaptığımız her işin arkasındayız. Bugüne kadar hakkında tek bir 
soruşturma izni verilmeyen, hakkında tek bir dava dahi açılamayan bir sürü suç duyurusuna 
rağmen, hem de 2009’daki yargıda bir sürü suç duyurusu yapılmasına rağmen. 2009 
yargısının o dönemde kimlerin hakimiyetinde olduğu malumunuz. Ama o dönemler de dahil 
hakkında tek bir dava dahi açılmamış, hakkında tek bir soruşturma izni dahi verilmemiş belki 
Türkiye’deki tek belediye başkanı veya birkaç belediye başkanından biriyim. Meyveli ağaç 
taşlanır, soruşturma izni de verilebilir. Hiç sorun yok. Dava da açılabilir. Beraat edersiniz. 
Soruşturma izni açılır. Neticesinden bir şey çıkmaz. Ama onları dahi şahsıma yapabilmek söz 
konusu olmadı. Hep söylüyorum. Bütün meclis üyelerimizi onun tedirginliği içerisinde 
görüyorum. Çünkü sütten ağzı yanmış bazı arkadaşlarımızın. 2009-14 arasındaki kararlar 
yüzünden hala zimmetler geliyor. Hala sarı zarflar geliyor. Ama 2004-09 arasında bir tane sarı 
zarf yok. Allah’ın izniyle 2014-19 arasında da bir tane sarı zarf olmaz. Hiç merak etmeyin, 
biz yaptığımız işten eminiz. Biz Antalya’yı gözümüz gibi koruyoruz. Bu Antalya’yı gözümüz 
gibi koruyorken, Antalya’yı bu kadar büyük bir hassasiyetle hizmet etmeye çalışırken, bize 
karşı bu iftiraları atanlar neticesinde kendi bataklığında batarlar. Teşekkür ediyorum. Evet, 
bunun dışında Mahmutlarla ilgili toplu ulaşım konusunda bir konu vardı. Tabi biz burada 
Mahmutlar, Alanya’nın doğusu. Bir de batısında ayrı bir durum var toplu ulaşımda. Biz 
bunları birleştirmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar bakın Antalya’da yeni toplu ulaşım 
sistemimizi uygulamaya geçirdik ve daha bir iki haftada müthiş bir memnuniyet söz konusu ki 
daha ek seferlerimizin 12’sinden ikisini koyabildik. Esnafımızla da burada çok güzel bir 
işbirliği sergiliyoruz. Ama üç senemizi, dört senemizi aldı. Toplu ulaşım bir tahterevallidir. 
Buradan basarsanız bu taraf kalkar. Bir bütün içerisinde değerlendirmeniz lazım. O yüzden 
Mahmutlar’da 18 arabaya, hadi büyütün. E öbür taraf ne olacak? Öbür tarafı da büyütünce bu 
sefer ne olacak? Pasta payı azalacak. O büyütelim diyenler bana yeniden gelecek şikayet 
cdecek kârımız düştü, kazancımız düştü diye. Bunların hepsinin bir ilmi çalışması yapılması 
gerekiyor. Alanya’da da biz bunu fevkalade bir titizlikle ve dikkatle yapıyoruz. İnşallah 
Alanya’nın sadece Mahmutlar değil, tamamına yönelik bir toplu ulaşım planını bitirdiğimizde 
hep birlikte bunu Alanya’da da düzenleyeceğiz ve oradaki söylediğiniz sıkıntıları çözeceğiz. 
Bunun üstünde de çalışıyoruz. TRT’yle ilgili Songül Hanım’ın açtığı dava doğrudur, 
mahkeme tarafından iptal edildi yapmış olduğumuz plan değişikliği. Songül Hanım birçok 
dava açıyor. Neyse, bir tanesini kazandı daha bugüne kadar.

T.C.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

Diğerlerini, tabi siz mahkeme yerine kendini koyuyorsanız neticelerini bilirsiniz. Biz 
bilemiyoruz. Dolayısıyla yargının kararı karşısında boynumuz kıldan incedir. Siz gerisi de 
geliyor dediğinize göre, elbette bir bildiğiniz belki de vardır. Ama ben inanmam bir bildiğiniz 
olduğuna. Çünkü yargı kararlarında bağımsızdır. Dolayısıyla orada da yapmış olduğumuz 
planlar, biz TRT’ye bir Antalya’da da TRT’nin güçlü bir merkez stüdyoları olsun, işte 
Ankara’daki ARI stüdyoları gibi büyük çekimleri, büyük stüdyolarda yapılsın diye. Devlet 
kurumu da olduğu için, devlet televizyonu da olduğu için bir imar hakkı tanıyarak orayı 
TRT’nin yapması için bir plan değişikliği gerçekleştirmiştik. Yargı hayır dedi. Amenna. Biz 
de her zaman söylüyoruz. Yargının kestiği parmak acımaz. Gereğini yapacağız, mahkeme 
kararına uyacağız. Dolayısıyla bizim iyi niyetle çıkmış olduğumuz bir husustu. Ama yargı 
orada teknik olarak böyle bir karar vermiş olabilir. Şunu da söyleyeyim, işte zaman zaman 
yargıyı özellikle iktidar olarak etkilediğimiz hususunda bazı iddiaların da ne kadar gereksiz ve 
saçma olduğu bu kararla ortaya çıktı. Demek ki yani yargı bağımsız Türkiye’de. Bunun da en 
güzel teyidi bu oldu. Biz de gereğini yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan söz 
istediniz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR ıBaşkanım, esnafları daha fazla bekletmemek
adına bu seçimleri yapsak, onların maddesini geçsek.

BAŞKAN :Ama şimdi burada bir şey tartışıyorken
kesemeyiz. Arkadaşlara cevap hakkı doğdu. Onun için...

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Cevaplarını ondan sonra verseler diyorum yani.
Üye Cansel TUNCER :Esnafımız da bilgilensin Sayın Başkanım.

Buraya kadar gördüler zaten. Devam edelim.
BAŞKAN :Buyurun efendim.
Üye Muhittin BÖCEK :Sayın Başkanım, kıymetli belediye başkanı

arkadaşlarım, büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarım, misafir sanayici esnafımız ve kıymetli 
hazirun, ben de hepinizi şahsım ve Konyaaltımız, Antalya’mız adına sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum. Genelde söz almamaya çalışırım. 19 yılı, 18 Nisan’dan sonra 20.yılıma 
gireceğim. Beş yıl da siyasi parti başkanlığım. 24 yılımıza girdik. Bugüne kadar siyasi 
nezaket kurallarını hiç aşmadan, halkımızın seçtiği bütün başkanlarımıza siz de olduğu gibi 
herkese saygı duyarak bugünlere gelmiş bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak. Konu Konyaaltı 
sahili olması sebebiyle söz almış bulunuyorum. Konyaaltı sahilini ben göreve geldiğim gün 
itibarıyla vatandaşımızın denize giremediği, tuvaletlerinin denize aktığı bir yerden, tabiri 
caizse mafya dedikleri insanları ben görmedim ama, tehditler oluşmuştu. Ben önce Allah’ıma, 
sonra polislerime altı ay tam 24 saat beni korudular ve oğlumu polis arabasıyla gönderdim. 
Konyaaltı sahili o kadar basitçe anlatılacak, siyasi karşılıklı konuşmalar içerisinde geçilecek 
bir konu değildir. İlçe olarak adını Konyaaltı sahilinden almıştır. 124 gün süreyi ilk koyan bir 
belediye başkanı arkadaşınız olarak, o gün söylediğinizde sizinkiyle bizim ihale farklı. Biz 
yap-işlet-devretti. Siz yaptınız, şimdi işletmesini ihale ediyorsunuz. Bunu bir ayıralım. Ayrıca 
o gün bütün emlakçı ve bankacı dostlarımız da, sizler, herkes bilir ki faizler yüzde 150 iken 
iki trilyon 250 milyara ihale edilmiştir orası. Yani oralarda birilerini bulup yatırımla ilgili, 
yatırım yapsın diye her yerlere afişler asarak bir ihale gerçekleştirdik ve dokuz kişi katıldı 
ihaleye. Basının önünde, meclis üyelerinin önünde, bize rakip olan siyasi partilerin önünde bir 
ihale yapılmıştır. Şeffaflıktan kimse korkmasın. Hep siz kazanırsınız. Bu eleştiriler de sizin 
lehinizedir arkadaşlarımızın söylediği. Şimdi hatasıyla, sevabıyla Konyaaltı’nda Türkiye 
birinciliği aldığımız bir sahil tamamlanmış, işletmeye açılmış, Türkiye birinciliği ödülüne 
layık görülmüştür. Tuvaletler denize akmaz ve kanalizasyona bağlanan ilk sahil projesidir.
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Ayrıca bütün vatandaşımızın da ücretsiz gelip yararlandığı yerdir, otopark da dahil 
olmak üzere. Şimdi oraları geçtik. 2012 yılına geldik. Siyasetin neden yapıldığını da 
bilmiyorum, onu siz daha iyi biliyorsunuz. Kapanacak olan özel idareye verildi biliyorsunuz. 
Devlet iki yılda zarar da etti. Daha sonra siz kazandınız. Belki o dönemde başka arkadaşlar 
kazanmış olsa bu sahil Konyaaltı ilçemize de verilebilirdi ve Konyaaltı Belediyemize diğer 
ASAT’ta yapmıştık meclis toplantısını. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın da, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların desteğiyle önce Konyaaltfnm lehine gelişmişti, daha 
sonra siz bunları kendi lehinize dönüştürdünüz. Orada bir siyaset yapıldı. Dolgu imar 
planlarında yanlışlık oldu. Çok oralara girmeyeceğim Sayın Başkanım. Biliyorsunuz o 
döneminizde 2004-2009 yılları arasında sadece Beach Park’ı dolgu imar planı olarak 
gördünüz. Liman’a kadar da yapılmasını rica etmiştim. Nedense yapılmadı, yapmadınız. 
Sonra işte o ihalelere onun için katılmazlar. Çünkü kıyı kenar yasası içerisinde altı 
metrekareyi geçmeyen büfeler yapılıyor. Şimdi sonu nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Ve 
ücretsiz şezlong yazdınız, hatta sizin o dönemde genel müdürünüz bunu gazetelerde çıktı 
biliyorsunuz. İki büyüğümüz, yaşlımız sabah erken sahile geliyor. Akşamüstü de giderken 
şezlongu, şemsiyeyi almış arabanın arkasına koymuş. Sonra da peşinden polisler gitmiş ve 
demişler ki şemsiye aldınız. E biz bilbordlarda ücretsiz deyince aldık getirdik demişler. Bu da 
yani o sayın genel müdürünüzün söylediğiydi. Gazetelerde çıkmış Sayın Başkanım. O 
bakımdan şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım, çok da uzatmadan. Konyaaltı sahiliyle 
ilgili o benim bir gazete ziyaretinde de söylediğim, ben her sözü üzerime alınmadım. Çünkü 
ben söylediklerimle sorumluyum. Ancak gerçekten rekabet koşullarının oluşmadığını 
düşündüğüm için, içimden geldiği için, siyaseten size engel olmak gibi bir düşüncem 
olmadığı için söyledim ve bizim Konyaaltı’nda Porto Bello, Crown Plaza, Harrington, Sea 
Life oteller bine yakın yatakları var ama giremiyorlar. Örnek veriyorum. Yani bunlar belki 
daha iyi olurdu. Yani 1400 yataklı oteli varsa girebilirdi de. E 600 bin yatak kapasitemiz var 
bir gecede. Antalya burası. O bakımdan bunlarda kızılacak veya siyaset yapılacak bir durum 
olmadığını düşünüyorum. O bakımdan söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, bu konu kapanmadan iki
konuyu düzeltmem gerekiyor. Songül Hanım sanıyorum diğer kendi yargı kararıyla ilgili 
görüşecek. Ben müsaade ederseniz iki konuyu düzelteyim. Çünkü yanlış bilgi verdiniz ya da 
yanlışlık yaptınız. Hukukçularınıza da danışabilirsiniz arzu ederseniz. Şimdi birincisi ben 
grup sözcüsü olarak kendi konuşma metnimi ya da konuşmalarımı ben belirliyorum. Siz 
sanıyorum başka bir arkadaş veriyor sizin grup sözcünüze. Bana not iletilmedi dedi çünkü 
Bahattin Bey az önce.

BAŞKAN :Yok talepleri topluyor.
Üye Cansel TUNCER :Ben hiç kimsenin adına ya da hiç kimsenin

söylemini burada dile getirmiyorum. Özellikle de burada belirttim. Bakın şartnameniz, daha 
doğrusu ilan metninizden okudum. İki konuda yanlış bilgi verdiniz ya da bir yanlış 
değerlendirme yaptınız. Şöyle ki, az önce dediniz ki 62 bin lira bedelle Konyaaltı sahili, yanlış 
rakam almamışsam...

BAŞKAN :Hayır, Konyaaltı Belediyesinin 2012’de
mâliyeye ödediği bedel.

Üye Cansel TUNCER :Maliyeye ödediği bedeli söylediniz. Şimdi 8,5
milyona ihale ettim. Ne kadar arada büyük bir fark var. Bunu niye takdir etmiyorsunuz 
dediniz. Öncelikle bu iki ihaleyi birlikte kıyaslayamazsınız Sayın Başkanım.
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Çünkü en önce yüzölçümleri bir değil. Siz müzeden başladınız, şeye kadar, sonuna 
kadar sahilin, marinaya kadar, pardon marinayı da geçiyor hatta. Sonuna kadar ihaleye 
çıktınız. Biz az önce orada ihalede Sayın Başkanım da ifade etti. Beach Park dahil değil, 
Olbia Çarşısı dahil değil, yani sonuçta kapsamı farklı. İki ve daha önemlisi, yap-işlet-devret 
modeliyle verilmiş olan bir ihalede kira bedeli daha sembolik belirlenir. Bunu siz de 
biliyorsunuz. Zaten bu yöntemi uyguluyoruz belediyeler olarak. Ancak burada siz milyon, şu 
anda rakamı da lütfen hatırlatın ilk iki ihale de 180 milyon mu bedelle mi çıkılmıştı, ilk iki 
ihalede?

BAŞKAN :Yüz milyon civarı.
Üye Cansel TUNCER :Yapımı artı işletmesini ihale etmiştiniz, alıcı

çıkmadı iki kere. Şimdi tam da sormak istiyorum. İlk iki ihalede işletmeci açısında bu şartlar 
aranıyor muydu acaba? Onu da öğrenmek istiyorum. Ama burada ise esas para tutan yeri, esas 
sıkıntıyı ANTEPE A.Ş. olarak belediyeniz yerine getiriyor. Yani ihaleyi yapımı siz 
yapıyorsunuz, tamamlıyorsunuz. İşletmeyi kiraya verirken o iki bedeli kıyaslayamazsınız 
Sayın Başkanım. Birisinde yap-işlet-devret olduğu için, bütün işletmeyi de hayata geçiren 
alan firma, yapımcı firma. Dolayısıyla sembolik bir kira ödemesi veya daha az oranda kira 
ödemesi zaten hukukun olağan bir sonucu. Şimdi Sayın Başkanım, ben size bir soru sordum. 
Siz çok güzel gene aldınız, herhalde başkalarına cevap verecektiniz. Bu vesileyle buraları da 
fırsat bildiniz. Benim söylemediğim konularda...

BAŞKAN :Ben bir burada konuşuyorum herkesin yüzüne.
Arkasından söylemiyorum.

Üye Cansel TUNCER :Ama benim hiç söylemediğim konularda dile
getirerek bir cevap verdiniz bana. Ben size çok basit bir soru sordum Sayın Başkan, cevabını 
alamadım. Dedim ki, iş ortaklığı az önce sizin de söylediğiniz zaten metinden okuyorum, 
okusaydınız dediniz ya. Burada en az yüzde 51, yani yarısından fazla hissesine sahip olduğu 
iş ortaklığı bu iki şartı yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Ben bunu sordum size.

BAŞKAN :Getiriyor. Getirmese nasıl vereceğiz.
Üye Cansel TUNCER :İşte yani onu öğrenmek istiyorum. Çünkü bizde

bilgi ve belgeler yok. Biz duyumla hareket etmiyoruz.
BAŞKAN : Getirmese veremeyiz. Bu kadar bürokrat

yapıyor. Ben ihalelerle meşgul değilim. Yani ihaleleri teknik arkadaşlarımız yapıyor.
Üye Cansel TUNCER :Ben söz almak istiyorum, siz nerelere getirdiniz.

Hiç söylemediğim konuları burada...
BAŞKAN :Eyvallah. Yani ihaleyi alan yüzde 51’e sahip

firmanın her iki yeterliliği de var.
Üye Cansel TUNCER :Her iki firmanın da var. Tamam.
BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Zaten bunun takipçisi oluruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN :01un zaten olun.
Üye Cansel TUNCER :Bunda da bir sorun yok. Ama hani bu iki hususu

dile getirmek istiyorum. Konyaaltı sahiliyle ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. 
Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Peki. Bahattin Bey bir müsaade edin. Şimdi
öncelikle Muhittin Bey’e teşekkür ederim. Tabi geçmişte Konyaaltiyla ilgili yapmış olduğu 
düzenleme çalışmalarını ben gazetecilik hayatımda da her zaman söylemişimdir gayet güzel 
olmuştur. /A
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Sonra siyaset hayatımda, ticaret sanayi odası başkanlığım dönemimde söylemişimdir. 
Hakikaten cesaret isteyen işti. Güzel oldu. Ama tabi artık Antalya değişiyor, Türkiye 
değişiyor, Antalya gelişiyor, Konyaaltı gelişiyor. Geçmişteki artık o yapılan düzenlemeler 
bugün için çok daha güzelini hak ettiğini düşünerek biz bir farklı mantıkla yola çıktık ve 
geliştirilmesi gerekiyordu. Onun için yaptık. Dolayısıyla bu rekabetin sağlanması hususunda 
biz aynı Sayın BÖCEK'in yaptığı gibi elimizden gelen her şeyi yaptık. Otelciler birliklerine 
sirküle ettirdik, seyahat acentelerine sirküle ettirdik. O zaman bu imkanlar yoktu. Şeffaf bir 
şekilde yapılmış geçmişte. Öyle söylüyor ki öyledir. E biz canlı yayında kameralar önünde 
yaptık. Daha nasıl şeffaf olacak yani? Dolayısıyla biz burada rekabet koşullarının oluşmasıyla 
ilgili, yani sağır sultan duyacak şekilde bütün gayretlerimizi gösterdik. İhale kanunu gereği 
biri ulusal, biri yerel iki gazetede ilanlarımız çıktı. Yeterli görmedik ikişer defa bülten 
çıkardık bu ihaleyi yapıyoruz diye. Ben bütün açıklamalarımda gittim otelciler birliğine 
kendimi brifingler verdim, onları davet ettim bu ihalelere katılın diye ve dediğim gibi onların 
resmi sitelerinde bunların duyurulması hususunu sağladık. Tabi ki sizin söylediğinize 
katılıyorum. Şu anda ihaleye çıkan alanla geçmişteki Konyaaltı Belediyesinin ihale ettiği 
alan arasında fark var. Geçmişte 24 büfe vardı, bugün 33 büfe var. Sekiz tane fazla büfe var. 
Yani Konyaaltı Belediyesinin yaptığı büfede 24 ihale vardı. Bugün de 33 büfeyi biz 
işletmenin olduğu bir sahili ihale ediyoruz, tabi tabi. Beach Park’la beraber ediyoruz, yani 
şunu söylemeye çalışıyorum. Tabi ki aralarında fark var ama arada meblağda da ciddi fark 
var. Ben onu söylemeye çalışıyorum yani. Dolayısıyla ben Sayın Başkan bakın, ben ikisini 
aynı kefeye koymuyorum. Bir daha söylüyorum. Sonuçta orası bir yap-işlet-devret modeliyle 
yapılmış. Ama, ama, ama ben burada kendi adımıza yapılan eleştirilere cevaben yapıyorum. 
Yani şimdi siz yaptınız ya. Yani az bir miktar arttırıldı diyerek sanki az bir gelir elde 
ediliyormuş gibi bir imada bulundunuz. Ben de o yüzden 2012 senesinde devletin kazandığı 
62 bin liraydı, şimdi 8,5 milyon oldu diyorum. Aynı alan olmayabilir. Ama aradaki alan 
büyüklüğü farkına bakın, aradaki rakam farkına bir bakın. Neyse. Dolayısıyla sistem de farklı. 
Ben sadece bunu eleştirmek değil, mukayese adına ifade ettim. Bunun da altını özellikle 
çizmek isterim. Dolayısıyla dediğim gibi burada atılan bütün adımlar, yapılan bütün iş ve 
işlemler halkın kamuoyunun canlı yayınlarda gözü önünde cereyan etmiştir ve fevkalade 
şeffaf bir ihale yapılmıştır. Devlet kaynakları itibarıyla da oldukça iyi bir gelir sağlanmıştır. 
Dediğim gibi bu konularda en ufak bir itirazı olana da yargı yolu her zaman açık. O yolu da 
denerseniz, biz orada da hesabımızı aslanlar gibi veririz. Yaptığımız işten eminiz. Hiçbir 
korkumuz da Allah'tan başka kimseden yok. Bunların da alnımız açık Antalya’ya bu 
hizmetlerin kazandırılmasında da bu kuru gürültüye de pabuç bırakmayız. Antalya için doğru 
bildiğimizi evvelallah yaparız. Bahattin Bey buyurun. Başkan size söz vereceğim.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım Cansel Hanım kısmen sataştı gibi oldu
da. Tabi ki biz, biz grup adına burada konuşuyoruz. Tabi aldığımız bilgileri bilgisayardan 
çıkartı yaparken arkadaşlarımız sehven karıştırmış olabilir. Ama herhalde Cansel Hanım 
kendi adına hazırladığı için diğer üyeleri de grup sözcüsü gibi çok defa konuşmuşlardır.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, ben grubum adına
konuşuyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Biz yani benim ne demek istediğimi siz anladınız. 
Bahattin Bey de çok sevdiğimiz bir meclis üyemiz.

BAŞKAN .-Aslında aradaki farkı ben de anladım. Bahattin
Bey bizim gruba sorarak notlarını belirliyor. Siz gruba sormadan yazıyormuşsunuz. Onu 
anladık yani. Bu gerçek çıktı o arada.

T.C.
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Üye Cansel TUNCER :Hayır, ben de grubuma sorarak belirliyorum.
Ama siz grubumun, Sayın Başkanım, grubumun hiç söylemediği, şu anda dile getirmediğim 
hususları dile getiriyorsunuz. Ben onu söylemek istedim.

BAŞKAN :Tamam, peki.
Üye Cansel TUNCER :Bize bizimle ilgili konuşun lütfen.
BAŞKAN :Estağfurullah. Estağfurullah. Songül Hanım,

Konyaaltı değilse, herhalde başkan Konyaaltı’yla ilgili bir cümle söyleyecek. Müsaade. 
Başkanım bir söz isterseniz önünüzden, mikrofonunuzu hemen açıyorum. Buyurun Başkanım, 
buyurun.

Üye Şükrü SÖZEN :Sayın Başkanım, şahsınızda tüm meclisimiz ve
konuklarımızı ben de saygıyla selamlıyorum. Ben söz alma taraftarı değildim ama o sarı 
zarflara ben de takıldım. Biraz komplekse girdik.

BAŞKAN :Ha yok. Sizinle ilgili söylemedim.
Üye Şükrü SÖZEN :Biz her hafta birkaç tane...
BAŞKAN :Ben geçen dönem meclis üyelerimizle ilgili

söyledim.
Üye Şükrü SÖZEN :Her hafta birkaç tane sarı zarf alan bir

kardeşinizim. Ama kendimi başarılı addediyorum. Sarı zarf alan belediye başkanlarımızı 
başarısız gibi, sıkıntılı gibi...

BAŞKAN :Yo yo, öyle demedim. Estağfurullah.
Üye Şükrü SÖZEN :Göstermek doğru olmadı. Aksine sarı zarf almak

bu dönemde başarıdır diye ifade etmek istedim. Saygılar sunarım.
BAŞKAN :Sayın Başkanım, aynen onu söyledim. Gelir sarı

zarf, hesabı verilir ve neticesinde bir şey çıkmaz zaten eğer bir şey yoksa diye özellikle ifade 
ettim. Sizi de kastetmedim. 2009-2014 arasındaki büyükşehir meclisine gelen sarı zarfları 
kastettim yani. Belediye değil, belediye değil. Sayıştay istiyor, biz değil. Evet Songül Hanım 
buyurun. Biz başkan olsaydık olmazdı bunlar. Buyurun efendim, açtım mikrofonunuzu.

Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim ve çok
değerli katılımcılar, hepinizi şahsım adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce 
gündem dışı konuşmalarda grup sözcümüzün de ifade ettiği ve meclisin başlangıcında 
zannediyorum 11 .maddeden gündeme alman bir konuya ilişkin. Sizin de paylaşımlarınız 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Bir kere şunu tekrarlamakta fayda var. Biz iktidar ya da 
muhalefet hangi parti olursa olsun burada Antalya’yı temsilen vatandaşlarımızı temsilen, 
kamu yararına uygun, doğru kararların alınması için çaba harcıyoruz. Bizim her eleştirimiz 
muhalefet olarak, siyasi bir amaca dönük eleştiri olmadığını, zaman zaman az da olsa siz pek 
çok dava açtığımı ama bir tanesini kazandığımı ifade ettiniz. Evet, kolay olmuyor iktidar 
belediyesiyle davalı, davacı konumunda mücadele vermek ve çok sayıda dava konusu konu 
var. İdarenin yükü de, idari yargının yükü de çok fazla. Kararlar belki kimi zaman geç çıkıyor 
ama kamu yararı ve vicdanı rahatlatan doğru kararlar çıktığına inanıyoruz. Eğer, yargı yolu 
açık zaten. Şu ana kadar kaybettiğim bir dava yok. Çünkü temyiz yolu açıktı önceki davalarda 
da. Onları da bir üst mahkemeye intikal ettirmiştik. Söz konusu konuya geldiğimizde, yargı 
tescil etmiş oldu. Biz daha önce uyarmıştık ama burada dinletemedik. TRT’ye ayrılmış olan, 
kamu alanı olarak tahsisli, resmi kurum alanı olarak tahsisli bir alanda yaratılan turizm, ticaret 
ve konut alanının artı bir yoğunluk sağlayacağı, bu yoğunluğu karşılayacak nüfus 
yoğunluğunu karşılayacak sosyal ve teknik donatı alanlarının oluşmadığını hem imar 
hukukuna hem kamu yararına uygun bir karar olmadığını söylemiştik.
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Yargı da bunu tescil etti. Ama ben bir üzüntümü ifade etmek istiyorum bu vesileyle 
de. Şimdi eğer incelemeye fırsatınız varsa ya da olduysa yargının kararındaki davalı savunma 
özetine bakıldığında bir meclis üyesi olarak benim bu davayı açmamda hiçbir kamu yararı 
bulunmadığı ve anayasaya ve kanunlara da aykırı olduğu vurgulanıyor. Şimdi bu kararları 
alman meclisin karar organının bir üyesi olarak, artı bir Antalya’da yaşayan vatandaş olarak 
kamusal alana ilişkin ya da resmi alanlara ilişkin böyle önemli konularda alınan kararlara 
karşı yargı hakkımızı kullanmamızın bu şekilde ifade edilmesi beni son derece üzdü. Bugüne 
kadar ben görev yapmadım İl Genel Meclisi dışındaki idarelerin, ilçe belediyelerinin 
kararlarına da dava açtım. Ne orada tapulu bir mülküm vardı, ne başka bir şeyim. Ama kamu 
yararı vardı. Bir vatandaş olarak beni ilgilendiriyordu ve hiçbir zaman da açtığımız davalarda 
bu şekilde bir savunmayla karşılaşmamıştım. Bunu da ifade etmek istiyorum. Teşekkürler.

BAŞKAN :Biz iyi savunuruz. Merak etmeyin. Kazanırız
kaybederiz o yargının bileceği bir şey. Ümit Başkanım buyurunuz efendim.

Üye Ümit UYSAL :Evet Sayın Başkanım, bir cümleyle tarihi bir tabi
tartışma oluyor Konyaaltı sahili konu olunca. İki yapıcı eleştirim var, önerim daha doğrusu.

BAŞKAN :Sağ olun.
Üye Ümit UYSAL :İki çağrım var. Birincisi 41 ticari alan

öngörmüşsünüz bildiğim kadarıyla. 34’ü büfe. Öbür tarafa da yat limanı yapmak istediğiniz 
için, batı tarafa da ...

BAŞKAN :Evet.
Üye Ümit UYSAL :Bu alanda, planladığınız alanda, tamam hukuken

vatandaşımızın girmesine bir engel yok. Ama eğer büfeler büfe olarak kalırsa ve proje 
disiplinini uygulamadan sonra da tesis edebilirseniz. Yani kamu müstecirlerinin bir kısmının 
umumi ekseriyesinin hal ve tavırlarını siz benden daha iyi bilirsiniz. Eğer orada idari bir 
disiplin çok net koymazsanız, milletin hukuken değil ama fiilen yararlanamadığı bir tablo 
ortaya çıkabilir. Bu hususta zapta geçecek bir uyarı yapmak isterim kamu yararına, 
Antalya’nın yararı için. İkinci husus da şu Başkanım. Otoparkların yetersiz olduğunu 
düşünüyorum. Orada yenilikçi çözümler üzerine düşünülebilir, bir çaba gösterilebilir. Mevcut 
plan, mevcut projede AİK’te de sunumu olmuştu, otoparkların genellikle yetersiz olduğunu 
düşünebiliriz. Yani bu zaaf noktaları konuşulmazsa sonradan milletimiz mağdur olabilir, 
insanlarımız mağdur olabilir. Bu iki hususun altını çizmek istedim. Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tabi o
söylediğiniz endişeler bizde de hasıl olduğu için bizde, özellikle meclisimizden yönetim 
planımızı geçirdik. Yani artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Çünkü maalesef altı metrekarelik 
büfeler geçmişte 200 metrekarelik gazinolara döndü. Bunu hepimiz yaşadık biliyoruz. O 
yüzden bu konuda fevkalade dikkatli olacağız ve çok ciddi bir denetim yapmamız gerektiğini 
bildiğimiz için de yönetim planımızı meclisten geçirdik. İkinci söylediğiniz husus otoparklarla 
ilgili. Geçmişteki otopark kapasitesinden fazla otopark kapasitemiz var. 2500 araç civarında. 
Bahadır Bey’de net rakamlar var. Geçmişte kaçtı, şimdi, 2300 toplam diye hatırlıyorum sanki. 
Şeyi de koyun, 700 tane Minicity’nin orayı da koyun. Ben yanlış söylemem. Dolayısıyla, 
dolayısıyla ceplerde otoparklarımız var. Yani aşağı yukarı 2300’e yakın bir otoparkımız 
olacak. İki; hemen Minicity’nin yanında bir otopark alanına çevirdiğimiz bir bölgemiz var. Bu 
sene orayı büyükşehir belediyesi olarak hemzeminde bir otopark olarak kendimiz işleteceğiz. 
Hatta galiba tahsisi de belediyemizden bir şirketimize geçti. 300 küsur da orada var bu 
söylediğimin üzerine. Yani geçmişe göre çok daha fazla bir otopark kapasitesi var. Ama 
eldeki mevcut imkanlara göre otopark alanları maksimum düzeyde değerlendirild'
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Gene her şeye rağmen yetmeme ihtimali var. Onu söyleyeyim. Orada da dediğim gibi 
hemzeminde 300 araç sığan şu anda yerde katlı otopark da yapabiliriz. Yani tedbir 
alınabilecek otoparkla ilgili gerekli sigortalar şu anda söz konusu. Bunları zaten zaman 
içerisinde değerlendireceğiz. Ama o endişeyi biz de taşıdık. O yüzden de en iyi şekilde 
çözmeye çalıştık otopark sorununu çözeceğimiz düzeyde. Evet Reşat Bey.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, ben projeyle ilgili birkaç soru
soracağım. Birincisi Konyaaltı-Kemer istikametinde veyahut da tersi istikamette trafiğin 
çalışacağı bilgisi var bende. Doğru mudur?

BAŞKAN :Konyaaltı sahilinde mi?
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet, evet.
BAŞKAN :Şöyle söyleyeyim, eskiden Varyant’tan

indiğimizde o nizamiyeyle veya otoparkla son bulan trafiği, şimdi Liman’a kadar açıyoruz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Tek yön mü?
BAŞKAN :Ama bu bir gidiş, bir geliş. Orası transit amaçlı

kullanılmaz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY ıTamam.
BAŞKAN :Ama o yolda gezinti amaçlı aracıyla gitmek

isteyen Varyant’tan iner, koruluğun içerisinden geçer, Minicity’nin önünden Liman’a kadar 
tek gidiş, tek geliş ulaşabilir.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :İki; fizibilite görüldükten sonra, yani uygulama
görüldükten sonra bu yol iptal edilme olasılığı var mı?

BAŞKAN :Çok düşünmüyoruz. Çünkü bu bir gezinti yolu
yani.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet.
BAŞKAN :Zaten o yolda süratli trafik imkanı yok. Soşe taş

olacak. Biliyorsunuz o gibi konforlu değildir. Yani o gezinti yolları özellikle biraz daha 
konfordan uzak planlanıyor ki varış amaçlı trafik amaçlı yapılıyor.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Üçüncüsü Başkanım, burada aracı olmadan gelen
vatandaşların projenin giriş alanlarında...

BAŞKAN :Otopark var.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sahilin kesiminde çalışacak minyatür bir kabul

edilebilecek bir taşıma aracı ücretsiz...
BAŞKAN :Var. Antbis koyuyoruz. Bisikletle boydan boya

galiba üç, dört istasyon da koyuyoruz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ücretsiz çalışacak değil mi bunlar?
BAŞKAN :Yok, Antbis’in bir belli bedeli var.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yok Antbis’i sormadım. Mesela bilirsiniz böyle

bir hafif tek raylı küçük bir traktör gibi bir şey vardır.
BAŞKAN :Hayır. O şu anda o tarz bir şey yok. O tarz bir

şey yok, hayır.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi...
BAŞKAN :Ama artık bisiklet toplu ulaşım olmaya başladı

dünyada biliyorsunuz. O da bir nevi toplu ulaşım aracı.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yok, şimdi vatandaşlarımızın araç yükünü oraya

taşımaması, aracın giriş, projenin giriş noktalarında oluşacak otoparklara koyduktan sonra 
proje alanının başı ile sonu arasında...
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BAŞKAN :İleride düşünülebilir. Bakalım. Şu anda yok.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Tamam. Dördüncü soru Sayın Başkanım; bu

alanda ihale alan firma, çünkü projenin tüm altyapısını biz yaptık. O bahse konu büfe, adını 
ne koyarsanız, o ticari ünitelerin fiziki yapılarını kazanan firma mı yapacak, yoksa onu da mı 
biz yapıyoruz?

BAŞKAN :Biz kaba inşaatlarını yapıyoruz ve bırakıyoruz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Tamam. Beşinci soru Başkanım...
BAŞKAN :Di mi, doğru söyledim di mi? Daha doğrusu

geldi.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Tamam. Sayın Başkanım, bu özellikle büfe

dediğimiz noktaları ve ticari üniteleri, bu ihaleyi alan firma netice itibarıyla kendisi bizzat 
kuracağı bir şirket vasıtasıyla mı işletecek, yoksa başka, başka, başka insanlara kiraya verecek 
mi?

BAŞKAN :Tabi, üçüncü şahıslara kiralama hakkı var.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Peki bu...
BAŞKAN :Ama şunu söyleyeyim, değerli arkadaşlar tabi

burada aslında iyi oldu söylediğiniz. Atladığımız bir konu var. 8,5 milyon en az olmak 
kaydıyla, yüzde iki cirodan bir kiralama bedeliyle ihale edildi.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet.
BAŞKAN :Yani yüzde iki, 8,5 milyonu geçerse, biz o zaman

o bedeli tahsil edeceğiz. Ama yüzde iki 8,5 milyona kadar sabit alınacak.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Tamam. Son soru Başkanım. Bura, son ve ek bir

soru. Buralarda hizmet alacak vatandaşlarımızın hizmet kalitesi açısından tek bir standardı ve 
fiyatı yakalama olasılığı nedir?

BAŞKAN :Her ihtiyaca göre bir fiyat skalası, hizmet
sunulması özellikle şu anda bizim de düşüncemiz. Elbette her keseye göre bir hizmet 
sunulması gerekir. Biz de onunla ilgili gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Denetimleri yapacağız.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Teşekkür ederim.
Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, çok önemli olduğunu

düşündüğüm için bir Reşat Bey’in söylemiş olduğu bir konuda bir sorum da benim olacak. 
Şimdi anladığım kadarıyla alt kiraya verme yetkisi olacak kiracının.

BAŞKAN :Var, evet.
Üye Cansel TUNCER :Peki siz az önce uzun uzun açıkladınız. Bir

kuyumcu edasıyla burayı herkese veremezdik. Herkesten bu tür sınırlandırmalar getirdik diye. 
Alt kiraya verdiği kişileri nasıl takip edeceksiniz Sayın Başkanım? Yani bu işletmeci bir 
başkasına kiraya verdiği zaman aynı şartları taşıyan insanlara mı verecek? Bunları 
belediyeden bir muvafakatname mi alacak? Nasıl takip edeceksiniz kiracıyı?

BAŞKAN :Şartnamemizde elbette zannediyorum kiralama
şeyleri, ne derler, sözleşmeleri, belediyeye teslim edilmek zorunda. Doğru söylüyorum değil 
mi arkadaşlar? Teyit de alayım da.

Üye Cansel TUNCER :Yani çelişki doğmasın.
BAŞKAN :Elbette, hayır.
Üye Cansel TUNCER :Alt kiracı kirayı veremediği durumda takip

edeceksiniz?
BAŞKAN 

mukavelelerini bize sunacaklar tabi ki.
.'Elbette. Alt kiracılarla yaptığı kira
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Üye Cansel TUNCER :Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN :Bütün sigortaları arkadaşlar koydular. Merak

etmeyin. Evet gündem dışı bitti mi? Hepinize teşekkür ediyoruz. Esnafımızdan özür diliyoruz. 
Böyle bizim meclisimizin yoğun zamanına denk geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin 
maddeye hemen komisyon seçimlerini tamamlayarak mı geçecektik? Öyle mi konuşmuştuk?

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet.
BAŞKAN :Öyle konuşmuştuk değil mi? Hemen değerli

arkadaşlar, böylelikle encümen seçimimiz tamamlandı. Plan ve bütçe komisyonu 
seçimlerimizle ilgili maddeye geçiyoruz. Grupların önerileri. Encümeni söyledik hayırlı olsun 
diye.

ıSöyledik Başkanım.
:Oyları da açıkladık.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu 
olan Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediye Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına 
göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı 
geçmemek üzere; Meclis Üyesi Bahattin 
BAYRAKTAR, Meclis Üyesi Mustafa Erkan 
ERSOY, Meclis Üyesi Halit ÇİLİNGİR, Meclis Üyesi 
Halil KARATAŞ, Meclis Üyesi Mustafa EROGLU, 
Meclis Üyesi Süleyman ACAR, Meclis Üyesi 
SamiALTUN, Meclis Üyesi Faik ÇITAK, ve Meclis 
Üyesi Mehmet BALIK’m Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (AK Parti 42 kabul oyu, CHP 
16 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 66 oy kullanılmıştır.)

Gündemin 4. maddesinde yer alan; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre “görev süresi bir yılı geçmemek üzere”, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 15. Maddesi gereğince “her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
Büyükşehir Belediye Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması 
suretiyle” kurulması zorunlu olan “Plan ve Bütçe Komisyonuna” üye seçilmesi hususunun
karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Yazı İşleri ve Kararlar
Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

gerekiyor mu?
BAŞKAN 

da onu oylayacağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR

:Evet, buyurun.
:Komisyon sayılarıyla ilgili bir karar almamız 

:Önce tabi komisyon sayılarıyla ilgili öneri. Sonra 

:Dokuz kişiden oluşmasını öneriyorum.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

GÜNDEMİN 4. MADDESİ 
KARAR N0:340
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BAŞKAN :Uygun mu?
Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Bütçe komisyonunun dokuz kişiden oluşması

hususunu oylarınıza arz ediyorum. Uygun görülmüştür.

(AK Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 67 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Önerileri alayım dokuz kişiye göre parti
gruplarının.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ak Parti olarak plan bütçe komisyonuna Bahattin
BAYRAKTAR, Mustafa Erkan ERSOY, Halit ÇİLİNGİR. Halil KARATAŞ, Süleyman ACAR, 
Mustafa EROGLU.

Üye Cansel TUNCER :Faik ÇITAK, Sami ALTUN.
Üye Selçuk SENİRLİ :Mehmet BALIK.
BAŞKAN :Başka aday olan arkadaşımız var mı? Olmadığına

göre önerilen arkadaşları oylarınıza arz ediyorum plan ve bütçe komisyonuna seçilmeleri 
hususunda. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Plan bütçe 
komisyonumuzun yeni döneminde hepsine gönülden başarılar.

OYLAMA:
Meclis Başkanı, ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun kaç üyeden oluşması istenildiği 

yönünde gruplara görüşlerini sormuş olup, Ak Parti Grup Sözcüsü Plan ve Bütçe Komisyonunun 
9 kişiden oluşmasını önermiş, CHP ve MHP Grup Sözcüleri bu öneriye katılmış olup, Meclis 
Başkanı Plan ve Bütçe Komisyonunun 9 üyeden oluşmasını oylamaya sunmuştur. Elektronik 
oylama sistemi çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun 9 kişiden 
oluşmasına Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 67 kabul oyu kullanılarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı gruplara Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek üyeleri önermelerini
istemiş;

AK Parti Grup Sözcüsü; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye olarak Meclis Üyesi Bahattin 
BAYRAKTAR, Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY, Meclis Üyesi Halit ÇİLİNGİR, Meclis 
Üyesi Halil KARATAŞ, Meclis Üyesi Mustafa EROGLU ve Meclis Üyesi Süleyman ACAR'ı 
önerdi.

CHP Grup Sözcüsü; Meclis Üyesi Sami ALTUN ve Meclis Üyesi Faik ÇITAK’ı önerdi.
MHP Grup Sözcüsü; Meclis Üyesi Mehmet BALIK’ı önerdi.
Meclis Başkanı Plan ve Bütçe Komisyonuna başka aday olmak isteyen olup olmadığını 

sormuş, başka aday olmak isteyen olmadığı tespit edilmiş olup; Grup Sözcüleri tarafından 
önerilen Meclis Üyeleri için yapılan elektronik oylama sonucunda; AK Parti Grubu 42 kabul oyu, 
CHP Grubu 16 kabul oyu, MHP Grubu 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplamda 66 oy 
kullanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR, Meclis 
Üyesi Mustafa Erkan ERSOY, Meclis Üyesi Halit ÇİLİNGİR, Meclis Üyesi Halil KARATAŞ, 
Meclis Üyesi Mustafa EROGLU, Meclis Üyesi Süleyman ACAR, Meclis Üyesi Sami ALTUN, 
Meclis Üyesi Faik ÇITAK ve Meclis Üyesi Mehmet BALIK seçildiler.
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GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:341

ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan 
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Belediye Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 
üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere; 
Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Meclis Üyesi Esat 
GÖYÜK, Meclis Üyesi Ahmet BÜYÜKAKÇA, Meclis 
Üyesi Kerim BAŞKAPTAN, Meclis Üyesi Cenk Halil
BAYAZ, Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN, Meclis Üyesi
Erkan DEMİRCİ, Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ve 
Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ’nin İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 18 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 75 kabul oyu kullanılmıştır.)

Gündemin 5. maddesinde yer alan; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre “görev süresi bir yılı geçmemek üzere”, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 15. Maddesi gereğince “her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle” 
kurulması zorunlu olan “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna” üye seçilmesi hususunun karara
bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Başkanlığının teklif yazısı.

BAŞKAN 
bayındırlık komisyonu.

Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN 

ediyorum.

(Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 73 kabul oyu kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ve isimleri okuyorum Başkanım. Abdurrahman
YILMAZ, Esat GÖYÜK, Kerim BAŞKAPTAN, Cenk Halil BAYAZ, Haşan Ali İRBAN, Ahmet 
BÜYÜKAKÇA.

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İmar ve Bayındırlık

Komisyonu için Erkan DEMİRCİ, Songül BAŞKAYA.
Üye Selçuk SENİRLİ :Selçuk SENİRLİ.
BAŞKAN :0ylarımza arz ediyorum önerilen arkadaşları.

Başka aday herhalde yok. Kabul edilmiştir arkadaşlarımız İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzu 
seçilmişlerdir. Önerilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. 6.madde Çevre sağlık komisyonu.

:Evet, imar komisyonumuzun seçim. İmar ve

:Yine dokuz kişi olmasını öneriyoruz.
:Evet, dokuz kişi olması hususunu oylarınıza arz
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OYLAMA :
Meclis Başkanı, ilk olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunun kaç üyeden oluşması 

istenildiği yönünde gruplara görüşlerini sormuş olup, Ak Parti Grup Sözcüsü İmar ve 
Bayındırlık Komisyonunun 9 kişiden oluşmasını önermiş, CHP ve MHP Grup Sözcüleri bu 
öneriye katılmış olup, Meclis Başkanı İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 9 üyeden 
oluşmasını oylamaya sunmuştur. Elektronik oylama sistemi çalıştırılarak yapılan oylama 
sonucunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 9 kişiden oluşmasına Ak Parti 47 kabul oyu, 
CHP 17 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 73 kabul 
oyu kullanılarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı gruplara İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilecek üyeleri 
önermelerini istemiş;

AK Parti Grup Sözcüsü İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üyeliğine aday olarak; 
Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Meclis Üyesi Esat GÖYÜK, Meclis Üyesi Ahmet 
BÜYÜKAKÇA, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ ve 
Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN'ı önerdi.

CHP Grup Sözcüsü İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üyeliğine aday olarak; Meclis 
Üyesi Erkan DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA’yı önerdi,.

MHP Grup Sözcüsü İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üyeliğine aday olarak; Meclis 
Üyesi Selçuk SENİRLİ'yi önerdi.

Meclis Başkanı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna başka aday olmak isteyen olup 
olmadığını sormuş, başka aday olmak isteyen olmadığı tespit edilmiş olup; Grup Sözcüleri 
tarafından önerilen Meclis Üyeleri için yapılan elektronik oylama sonucunda Ak Parti 47 
kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplamda 75 oy 
kullanılarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, 
Meclis Üyesi Esat GÖYÜK, Meclis Üyesi Ahmet BÜYÜKAKÇA, Meclis Üyesi Kerim 
BAŞKAPTAN, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ, Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN, Meclis 
Üyesi Erkan DEMİRCİ, Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ve Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ 
seçildiler.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:342

ÖZÜ: 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince 
kurulması zorunlu olan Çevre ve Sağlık Komisyonunun, 
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. 
Fıkrasına göre 9 kişiden oluşmasına ve görev süresi bir yılı 
geçmemek üzere; Meclis Üyesi Serdal ÇAVUŞOGLU, 
Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Meclis Üyesi Hüseyin 
ÖZBEK, Meclis Üyesi İsmail TOSUN, Meclis Üyesi Kemal 
SARIYILDIRIM, Meclis Üyesi Ercan MERTHATUN, 
Meclis Üyesi Seyfî ARIKAN, Meclis Üyesi İsmet TOK, 
Meclis Üyesi Zihni ASİLTÜRK'ün Çevre ve Sağlık 
Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların 
oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 48 kabul oyu, CHP 19 
kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 78 oy kullanılmıştır.)
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Gündemin 6. maddesinde yer alan; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre “görev süresi bir yılı geçmemek üzere”, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 15. Maddesi gereğince “her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması 
suretiyle” kurulması zorunlu olan “Çevre ve Sağlık Komisyonuna” üye seçilmesi hususunun 
karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Yazı İşleri ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yine dokuz kişi olmasını öneriyorum Başkanım.
BAŞKAN :0ylarımza arz ediyorum.

(AK Parti 43 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ve isimleri okuyorum. Serdal ÇAVUŞOGLU,
Ali KURŞUNLU, Hüseyin ÖZBEK, Kemal SARIYILDIRIM, Ercan MERTHATUN, İsmail 
TOSUN.

Üye Cansel TUNCER :Çevre ve Sağlık Komisyonu için İsmet TOK,
Seyfı ARIKAN.

Üye Selçuk SENİRLİ :Zihni ASİLTÜRK.
BAŞKAN :Başka aday olmak isteyen var mı? Olmadığına

göre ben önerilen arkadaşları oylarınıza arz ediyorum. Evet, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonumuzda görev alan arkadaşlarımıza, seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. 
Oybirliğiyle önerilen arkadaşlar seçildiler.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım bir öncekini seçtik. Şimdi onu
seçeceğiz.

BAŞKAN :Efendim?
Üye Cansel TUNCER :Çevre ve Sağlık Komisyonunu seçmiştik. Ama

siz eğitime de başarılar dilediniz. Onu daha seçmedik.
BAŞKAN :Öyle mi? O zaman çevre sağlık komisyonuna

başarılar dileyelim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet.
BAŞKAN :Şimdi eğitime de dileriz. Eğitimle ilgili sayı?

OYLAMA:
Meclis Başkanı, ilk olarak Çevre ve Sağlık Komisyonunun kaç üyeden oluşması 

istenildiği yönünde gruplara görüşlerini sormuş olup, Ak Parti Grup Sözcüsü Çevre ve Sağlık 
Komisyonunun 9 kişiden oluşmasını önermiş, CHP ve MHP Grup Sözcüleri bu öneriye 
katılmış olup, Meclis Başkanı Çevre ve Sağlık Komisyonunun 9 üyeden oluşmasını oylamaya 
sunmuştur. Elektronik oylama sistemi çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda, Çevre ve 
Sağlık Komisyonunun 9 kişiden oluşmasına Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 
8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 kabul oyu kullanılarak oy birliği ile karar 
verilmiştir.

Meclis Başkanı, gruplardan Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerini önermelerini 
istemiş,
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AK Parti Grup Sözcüsü Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis 
Üyesi Serdal ÇAVUŞOGLU, Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, 
Meclis Üyesi İsmail TOSUN, Meclis Üyesi Kemal SARIYILDIRIM ve Meclis Üyesi Ercan 
MERTHATUN'u önerdi.

CHP Grup Sözcüsü Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi 
Seyfî ARIKAN ve Meclis Üyesi İsmet TOK'u önerdi.

MHP Grup Sözcüsü Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi 
Zihni ASİLTÜRK'ü önerdi.

Meclis Başkanı Çevre ve Sağlık Komisyonuna başka aday olmak isteyen olup 
olmadığını sormuş, başka aday olmak isteyen olmadığı tespit edilmiş olup; Grup Sözcüleri 
tarafından önerilen Meclis Üyeleri için yapılan elektronik oylama sonucunda; Ak Parti Grubu 
48 kabul oyu, CHP Grubu 19 kabul oyu, MHP Grubu 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 78 kabul oyu kullanılarak Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi Serdal 
ÇAVUŞOGLU, Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis 
Üyesi İsmail TOSUN, Meclis Üyesi Kemal SARIYILDIRIM, Meclis Üyesi Ercan 
MERTHATUN, Meclis Üyesi Seyfı ARIKAN, Meclis Üyesi İsmet TOK, Meclis Üyesi Zihni 
ASİLTÜRK seçildiler.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:343

ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun, Belediye 
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1.
Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir 
yılı geçmemek üzere; Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis 
Üyesi Musa YÜCEL, Meclis Üyesi Erol DEMİRHAN, 
Meclis Üyesi Erdeniz YAVUZ, Meclis Üyesi Emin 
HATİPOGLU, Meclis Üyesi Orhan AVCI, Meclis Üyesi 
Erdal Ramazan ALTACA, Meclis Üyesi Arzu YILDIRIM, 
Meclis Üyesi Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ’in Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine
seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (AK Parti 50 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 
7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 77 oy 
kullanılmıştır.)

Gündemin 7. maddesinde yer alan; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre “görev süresi bir yılı geçmemek üzere”, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 15. Maddesi gereğince “her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması
suretiyle” kurulması zorunlu olan “Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna” üye
seçilmesi hususunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Yazı 
İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Dokuz kişiden olmasını öneriyorum.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Ben sayfayı biraz

erken, arkadaşlar yanlış not vermiş. Evet, dokuz kişiyle olması kabul edilmiştir. Önerileri 
alayım.

(AK Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 68 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Halit AKAR, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN,
Erdeniz YAVUZ, Orhan AVCI, Emin HATİPOĞLU.

Üye Cansel TUNCER :Arzu YILDIRIM, Erdal Ramazan ALTACA.
Üye Selçuk SENİRLİ :Cengiz BÜYÜKGEBİZ.
BAŞKAN :Oylarınıza... Başka var mı aday olmak isteyen

arkadaşımız? Olmadığına göre önerilen arkadaşları oylarınıza arz ediyorum. Evet önerilen 
arkadaşlar Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliğiyle seçilmişlerdir. Hayırlı 
uğurlu olsun. Ulaşım Komisyonu.

OYLAMA:
Meclis Başkanı, ilk olarak Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun kaç üyeden 

oluşması istenildiği yönünde gruplara görüşlerini sormuş olup, Ak Parti Grup Sözcüsü Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 9 kişiden oluşmasını önermiş, CHP ve MHP Grup 
Sözcüleri bu öneriye katılmış olup, Meclis Başkanı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun 9 üyeden oluşmasını oylamaya sunmuştur. Elektronik oylama sistemi 
çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 9 
kişiden oluşmasına Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 
kabul oyu ile toplam 68 kabul oyu kullanılarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı, gruplardan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerini 
önermelerini istemiş,

AK Parti Grup Sözcüsü Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine aday 
olarak; Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Musa YÜCEL, Meclis Üyesi Erol 
DEMİRHAN, Meclis Üyesi Erdeniz YAVUZ ve Meclis Üyesi Emin HATİPOĞLU, Meclis 
Üyesi Orhan AVCI'yı önerdi.

CHP Grup Sözcüsü Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine aday 
olarak; Meclis Üyesi Erdal Ramazan ALTACA ve Arzu YILDIRIM’ı önerdi.

MHP Grup Sözcüsü Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine aday 
olarak; Meclis Üyesi Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ’i önerdi.

Meclis Başkanı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna başka aday olmak 
isteyen olup olmadığını sormuş, başka aday olmak isteyen olmadığı tespit edilmiş olup; Grup 
Sözcüleri tarafından önerilen Meclis Üyeleri için yapılan elektronik oylama sonucunda; Ak 
Parti Grubu 50 kabul oyu, CIIP Grubu 17 kabul oyu, MHP Grubu 7 kabul oyu, Bağımsız 3 
kabul oyu ile toplam 77 kabul oyu kullanılarak Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Üyeliğine Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Musa YÜCEL, Meclis Üyesi Erol 
DEMİRHAN, Meclis Üyesi Erdeniz YAVUZ, Meclis Üyesi Emin HATİPOĞLU, Meclis 
Üyesi Orhan AVCI, Meclis Üyesi Erdal Ramazan ALTACA, Meclis Üyesi Arzu YILDIRIM, 
Meclis Üyesi Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ seçildiler.
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GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO:344

ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu 
olan Ulaşım Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 
üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek 
üzere; Meclis Üyesi Ramazan ETLİ, Meclis Üyesi Yaşar 
SÖZEN, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ, Meclis Üyesi Ercan 
AK, Meclis Üyesi Muhammet URAL, Meclis Üyesi 
Sadullah BAYAR, Meclis Üyesi Sami ALTUN, Meclis 
Üyesi Yusuf KUMBUL ve Meclis Üyesi Emin 
ÇAGLAR’m Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilmelerine 
oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK 
Parti 47 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 7 kabul 
oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 75 oy 
kullanılmıştır.)

Gündemin 8. maddesinde yer alan; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre “görev süresi bir yılı geçmemek üzere”, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 15. Maddesi gereğince “her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması 
suretiyle” kurulması zorunlu olan “Ulaşım Komisyonuna” üye seçilmesi hususunun karara 
bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının teklif yazısı.

Üye Bahattin BAYRAKTAR
Üye Cansel TUNCER
BAŞKAN 

edilmiştir. Önerileri alayım.

(AK Parti 48 kabul oyu, CHP 19 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 78 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ramazan ETLİ, Yaşar SÖZEN, Rasim ELÇİ, 
Ercan AK, Muhammet URAL, Sadullah BAYAR.

Üye Cansel TUNCER : Yusuf KUMBUL, Sami ALTUN.
Üye Selçuk SENİRLİ :Emin ÇAĞLAR.
BAŞKAN :Oylarmıza arz ediyorum. Evet, önerilen

arkadaşlarımız Ulaşım Komisyonuna oybirliğiyle seçilmişlerdir. Başarılar diliyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun. İsim Verme Komisyonu.

:Dokuz kişi olmasını öneriyorum.
: Uygundur.
:Dokuz kişiyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

OYLAMA:

Meclis Başkanı, ilk olarak Ulaşım Komisyonunun kaç üyeden oluşması istenildiği 
yönünde gruplara görüşlerini sormuş olup, Ak Parti Grup Sözcüsü Ulaşım Komisyonunun 9 
kişiden oluşmasını önermiş, CHP ve MHP Grup Sözcüleri bu öneriye katılmış olup, Meclis 
Başkanı Ulaşım Komisyonunun 9 üyeden oluşmasını oylamaya sunmuştur. Elektronik oylama 
sistemi çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda, Ulaşım Komisyonunun 9 kişiden oluşmasına 
Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 19 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 
78 kabul oyu kullanılarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı, gruplardan Ulaşım Komisyonu üyelerini önermelerini istemiş,
AK Parti Grup Sözcüsü Ulaşım Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi 

Ramazan ETLİ, Meclis Üyesi Yaşar SÖZEN, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ, Meclis Üyesi Ercan 
AK ve Meclis Üyesi Muhammet URAL, Meclis Üyesi Sadullah BAYAR’ı önerdi.

CHP Grup Sözcüsü Ulaşım Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi Sami 
ALTUN ve Meclis Üyesi Yusuf KUMBUL’u önerdi.

MHP Grup Sözcüsü Ulaşım Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi Emin 
ÇAGLAR’ı önerdi.

Meclis Başkanı Ulaşım Komisyonuna başka aday olmak isteyen olup olmadığını 
sormuş, başka aday olmak isteyen olmadığı tespit edilmiş olup; Grup Sözcüleri tarafından 
önerilen Meclis Üyeleri için yapılan elektronik oylama sonucunda; Ak Parti Grubu 47 kabul 
oyu, CHP Grubu 18 kabul oyu, MHP Grubu 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 75
kabul oyu kullanılarak Ulaşım Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Ramazan ETLİ, Meclis
Üyesi Yaşar SÖZEN, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ, Meclis Üyesi Ercan AK, Meclis Üyesi 
Muhammet URAL, Meclis Üyesi Sadullah BAYAR, Meclis Üyesi Sami ALTUN, Meclis 
Üyesi Yusuf KUMBUL, Meclis Üyesi Emin ÇAĞLAR seçildiler.

GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO:345

ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 15. maddesi gereğince İsim Verme 
Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 
üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek 
üzere; Meclis Üyesi Yusuf GÖVEN, Meclis Üyesi 
Hüseyin TORUN, Meclis Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU, 
Meclis Üyesi Halil ARIKAN ve Meclis Üyesi Ali Baki 
SARICA’nın İsim Verme Komisyonu üyeliğine 
seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar 
verildi. (AK Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, 
MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 71 
oy kullanılmıştır.)



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

Gündemin 9. maddesinde yer alan; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre “görev süresi bir yılı geçmemek üzere”, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 15. Maddesi gereğince “her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması 
suretiyle” kurulacak olan, “İsim Verme Komisyonuna” üye seçilmesi hususunun karara 
bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının teklif yazısı.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN 

oluşması kabul edilmiştir. Öneriler.

:Sayı?
:Beş kişiden oluşmasını öneriyorum.
:Evet, beş kişi.
: Uygundur.
:Beş kişiyi oylarınıza arz ediyorum. Beş kişiden

(AK Parti 43 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 68 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
İbrahim KÖSEOĞLU.

Üye Cansel TUNCER 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

:Okuyorum. Yusuf GÖVEN, Hüseyin TORUN,

:Halil ARIKAN.
:Ali Baki SARICA.
:Oylarınıza arz ediyorum başka aday olmadığına 

göre. Önerilen arkadaşlar seçilmişlerdir oybirliğiyle. Başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. 
Onuncu madde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu.

OYLAMA:
Meclis Başkanı, ilk olarak İsim Verme Komisyonunun kaç üyeden oluşması istenildiği 

yönünde gruplara görüşlerini sormuş olup, Ak Parti Grup Sözcüsü İsim 
Verme Komisyonunun 5 kişiden oluşmasını önermiş, CHP ve MHP Grup Sözcüleri bu 
öneriye katılmış olup, Meclis Başkanı İsim Verme Komisyonunun 5 üyeden oluşmasını 
oylamaya sunmuştur. Elektronik oylama sistemi çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda, İsim 
Verme Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 
7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 kabul oyu kullanılarak oy birliği ile karar 
verilmiştir.

Meclis Başkanı, gruplardan İsim Verme Komisyonu üyelerini önermelerini istemiş,
AK Parti Grup Sözcüsü İsim Verme Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi 

Yusuf GÖVEN, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN ve Meclis Üyesi İbrahim KÖSEOGLU'nu 
önerdi.

CHP Grup Sözcüsü İsim Verme Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi 
Halil ARIKAN’ı önerdi.

MHP Grup Sözcüsü İsim Verme Komisyonu Üyeliğine aday olarak; Meclis Üyesi Ali 
Baki SARICA’yı önerdi.
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Meclis Başkanı îsim Verme Komisyonuna başka aday olmak isteyen olup olmadığını 
sormuş, başka aday olmak isteyen olmadığı tespit edilmiş olup; Grup Sözcüleri tarafından 
önerilen Meclis Üyeleri için yapılan elektronik oylama sonucunda; AK Parti Grubu 45 kabul 
oyu, CHP Grubu 16 kabul oyu, MHP Grubu 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 71 
kabul oyu kullanılarak İsim Verme Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Yusuf GÖVEN, 
Meclis Üyesi Hüseyin TORUN, Meclis Üyesi İbrahim KÖSEOGLU, Meclis Üyesi Halil 
ARIKAN ve Meclis Üyesi Ali Baki SARICA seçildiler.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO:346

ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 15. maddesi gereğince Kadın-Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 
üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek 
üzere; Meclis Üyesi Ali Rıza ZORLU, Meclis Üyesi 
Fırat DEMİRCİ, Meclis Üyesi Mehmet UYAR, Meclis 
Üyesi Arzu YILDIRIM, Meclis Üyesi Rasih ŞAHİN’in 
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine 
seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar 
verildi. (AK Parti 45 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 
6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 71 oy 
kullanılmıştır.)

Gündemin 10. maddesinde yer alan; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre “görev süresi bir yılı geçmemek üzere”, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 15. Maddesi gereğince “her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması 
suretiyle” kurulacak olan “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna” üye seçilmesi 
hususunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

DEMİRCİ.
BAŞKAN 

Evet, öneriler.

T.C.

(AK Parti 41 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 66 oy kullanılmıştır.)

:Yine beş kişiden oluşmasını öneriyoruz. 
lOylarınıza arz ediyorum.
:Ve isimleri okuyorum. Ali Rıza ZORLU, Murat 

:Beş kişi. Beş kişiden oluşması kabul edilmiştir.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Mehmet UYAR.
BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER : Arzu YILDIRIM.
BAŞKAN :Birisi mi? O zaman bir çekimserle kabul ediyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Rasih ŞAHİN.
BAŞKAN :Evet, öyle mi? O zaman İsmet UYSAL’ınki de

kabul diye düzeltelim kayıtlarda arkadaşlar. Yanlış bir çekimser oy kullanmış. Evet, önerilen 
arkadaşların dışında aday olmadığına göre oylarınıza arz ediyorum önerilen arkadaşları. Evet, 
önerilen arkadaşlar seçilmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın.

OYLAMA :

Meclis Başkanı, ilk olarak Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kaç üyeden 
oluşması istenildiği yönünde gruplara görüşlerini sormuş olup, Ak Parti Grup Sözcüsü Kadın- 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 5 kişiden oluşmasını önermiş, CHP ve MHP Grup Sözcüleri 
bu öneriye katılmış olup, Meclis Başkanı Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 5 üyeden 
oluşmasını oylamaya sunmuştur. Elektronik oylama sistemi çalıştırılarak yapılan oylama 
sonucunda, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına Ak Parti 41 kabul 
oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 kabul oyu 
kullanılarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclis Başkanı, gruplardan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyelerini 
önermelerini istemiş,

AK Parti Grup Sözcüsü Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine aday olarak; 
Meclis Üyesi Ali Rıza ZORLU, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Mehmet UYAR'ı 
önerdi.

CHP Grup Sözcüsü Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine aday olarak; 
Meclis Üyesi Arzu YILDIRIM’ı önerdi.

MHP Grup Sözcüsü Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine aday olarak; 
Meclis Üyesi Rasih ŞAHİN’i önerdi.

Meclis Başkanı Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna başka aday olmak isteyen olup 
olmadığını sormuş, başka aday olmak isteyen olmadığı tespit edilmiş olup; Grup Sözcüleri 
tarafından önerilen Meclis Üyeleri için yapılan elektronik oylama sonucunda; Ak Parti Grubu 45 
kabul oyu, CHP Grubu 17 kabul oyu, MHP Grubu 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 
71 kabul oyu kullanılarak Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Ali Rıza 
ZORLU, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ, Meclis Üyesi Mehmet UYAR, Meclis Üyesi Arzu 
YILDIRIM ve Meclis Üyesi Rasih ŞAHİN seçildiler.

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar, gündemimizin 11.maddesini
malumunuz değiştirmiştik. 70.maddeyi 11 ’e almıştık. İmar komisyonuyla ilgili bir raporumuz var. 
Ben raporlara geçmeden önce tüm komisyon raporlarının okunmuş kabulü hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edilmiştir. 11.madde.

(AK Parti 44 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 68 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 70. MADDESİ
KARAR NO:347

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Ünsal 
Mahallesinde yer alan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi 
alanında 3624 ada 1 ve 2, 10502 ada 1, 10503 ada 1 ve 
10506 ada 1 parsel çevresinde düzenleme yapılmasına 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 15 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 160. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde yer alan Akdeniz Küçük Sanayi 
Sitesi alanında 3624 ada 1 ve 2, 10502 ada 1, 10503 ada 1 ve 10506 ada 1 parsel çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Unsal Mahallesinde yer alan Akdeniz Küçük 
Sanayi Sitesi alanında 3624 ada 1 ve 2, 10502 ada 1, 10503 ada 1 ve 10506 ada 1 parsel 
çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Spor alanlarının ve park alanının 
kaldırılarak kamusal bir zorunluluk olmamasına rağmen k.sanayi alanı olarak planlanması, 
spor alanları açısından sosyal donatı alanlarının azalmasına yol açtığından uygun değildir.’ 
şerhli imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Görüş ve öneriler.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, şu anda Akdeniz Sanayi

esnafları da burada. Komisyon raporumuz uygundur. Akdeniz Sanayi esnaflarına hayırlı 
uğurlu olsun inşallah.

Üye Cansel TUNCER : Sayın Başkanım, gündemimizin bu maddesinde
birkaç adada plan tadilatı yapıyoruz. Bu plan tadilatı yapılan birkaç adada spor alanlarının da 
sanayi sitesine dönüşmesi söz konusu. Normal şartlarda bizler biliyorsunuz her zaman spor 
alanlarının korunması gerektiği noktasında uyarılarda bulunuyoruz ve uygun görüş 
bildirmiyoruz. Ancak burada sanayi esnafımızın mağdur olmaması için ve onların da burada 
yanında olduğumuzu göstermek adına bizler de bu plan tadilatını uygun buluyoruz ve 
komisyondan geldiği şekliyle kabul ediyoruz. Sanayi esnafımıza hayırlı uğurlu olsun.

BAŞKAN :Teşekkür ederiz, sağ olun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur. Sanayi esnafımıza

hayırlı uğurlu olsun.
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BAŞKAN :Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet teşekkür
ediyorum değerli arkadaşlar. Ben de öncelikle Akdeniz Sanayi Sitemizin hakikaten yılan 
hikayesine dönen çok uzun senelerdir beklediği önemli bir sorununun çözülmesi hususunda 
özellikle Kepez Belediye Başkanımızla birlikte önemli bir gayret ortaya koyduk ve inşallah 
sanayinin çok önemli bir sorununu da bundan öncekilerde olduğu gibi bu vesileyle çözüyoruz. 
Zaten Sayın Başkanla kongrede de inşallah meclisimizde bu konuyu gündeme getirip 
oylayacağımızı paylaşmıştım. Ben de oylamadan önce oylamanın rengi nasılsa belli oldu. 
Esnafımıza şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. Onlara, onlara bol kazançlar, 
esnafımıza bol kazançla diliyoruz. Bir kere daha sözde değil özde Mehmet ÖZTÜK başkan da 
orada, sözde değil özde esnaf dostu olduğumuzu hep birlikte göstermiş olduk. Ben esnafımıza 
da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bugün işlerinden çok alıkoyduk onları. 
Hepinize, hepinize sağ olun. Tabi Mehmet ÖZTÜRK başkanın da burada önemli katkıları 
oldu. Ona da esnafımız adına, tüm esnafımızla, bütün kardeşlerimizle birlikte, ahilerimizle, 
dostlarımızla birlikte tebrik ediyoruz hepinizi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet oylarınıza 
arz ediyorum maddeyi. Evet 11.madde oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(AK Parti 45 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu 
ile toplanı 72 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Söz mü istiyorsun Mehmet Bey? Peki. Oradan
hemen şu mikrofon, misafir mikrofonu. Şiir var mı şiir?

Akdeniz San. Sit. Koop. Bşk. M.ÖZTÜRK: Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, Ak 
Partili meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz, Milliyetçi Hareket 
Partisi meclis üyelerimiz ve belediyemizin çok kıymetli bürokratları, Akdeniz Sanayi Sitemiz
2.500 işyeri, 15 bine yakın çalışanı ile Antalya’mızın en önemli iş alanlarından bir tanesi. Bu 
yeni planla birlikte bine yakın oradaki çalışanımıza, Antalya’daki bine yakın insanımıza iş 
imkanı sağlayacak. Bu konuda bize her türlü desteği sağlayan Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ye de huzurlarınızda 
bugün bize destek olan Ak Partili, Cumhuriyet Halk Partili ve Milliyetçi Hareket Partili 
meclis üyelerimize Akdeniz Sanayi Sitesi esnaflarımız adına, çalışanlarımız adına çok çok 
teşekkür ediyorum ve buradaki meclis üyelerimizin ve belediye başkanlarımızın şehrimiz 
adına faydalı çalışmalarında Allah yar ve yardımcıları olsun. Ben teşekkür ediyorum. 
Sözlerime Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu planda yapıldığı takdirde onun için 
yazdığım bir şiir vardı. Onu da burada izninizle okumak istiyorum.

BAŞKAN :Mehmet Bey’in şairlik durumu vardır yani. Boşa
söylemedik. Beni mahcup edecek, beni mahcup edecek bir şiirse onu sonra söyle istiyorsan 
Başkan.

Akdeniz San. Sit. Koop. Bşk. M.ÖZTÜRK:Hayır.
BAŞKAN :Bazen o kadar...
Akdeniz San. Sit. Koop. Bşk. M.ÖZTÜRK:Benim esnafım da bir alkış yapsın orada 

da. Alkışlayın bir.
BAŞKAN :0  kadar teveccüh hak etmediğimiz düzeyde, çok

yüksek düzeyde bize güzel şiirler yazdığı için mahcup oluyorum bazen sizin 
teveccühlerinizden.

Akdeniz San. Sit. Koop. Bşk. M.ÖZTÜRK:Akdeniz Sanayi Sitemize hizmet eden her 
yetkiliye, her siyasetçiye, her zaman başımızın üstünde yeri var.

BAŞKAN :Teşekkür ederiz.

T.C.
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Akdeniz San. Sit. Koop. Bşk. M.ÖZTÜRK:Her zaman sahip çıktık. Bundan sonra da 
esnaf ve sanatkarımız gelen, bizlere destek olan her siyasetçimize, devlet yetkilimize sahip 
çıkacaktır.

BAŞKAN :Teşekkür ederiz.
Akdeniz San. Sit. Koop. Bşk. M.ÖZTÜRK:Ben müsaadenizle şiirimi okuyayım.
BAŞKAN :Peki, okuyacaksın artık belli oldu. Peki.

Buyurun.
Akdeniz San. Sit. Koop. Bşk. M.ÖZTÜRK:Antalya’ya kucak açan / Gönüllere sevgi 

saçan / Kavşaklar yapıp yollar açan / Teşekkürler Menderes Başkan. / Kepez, Aksu, Tramvay 
yolu / Vagonlar sevgi, muhabbet dolu / Bitmez bu hizmetlerin sonu / Teşekkürler Menderes 
Başkan. Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN :Ben de, ben de bu teşekkürleri bütün meclisimiz
adına, bütün başkanlarımız, meclis üyelerimiz adına büyük bir mutlulukla, elbette ki onurla 
kabul ediyorum. Teşekkür ediyoruz Mehmet ÖZTÜRK Başkan. Sizin, sizin adınıza da 
teşekkür... sizin adınıza da teşekkür ettim ben onlara. Eyvallah. Sağ olun. Valla tribünlerden, 
tribünlerden korkmayın. Tribünler bizim canımız ciğerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Sağ 
olun arkadaşlar. Evet, gündemimizin 11 .maddesini oylarınıza arz etmedik galiba. Ha arz ettik, 
oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 12.madde arkadaşlar.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR

ilgili.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 

Sayın Başkanım.
BAŞKAN

Tamam.
Üye Bahattin BAYRAKTAR

:Buyurunuz. Değerli başkanlar hızlanabiliriz.
:Bitti bitti. 12.gündem maddesi faaliyet raporuyla

:Ha faaliyet raporu var daha doğru.
:Ondan önce denetim raporumuz var. İsterseniz...
: Denetim, denetim raporu var.
.'Denetim raporu var evet.
:İsterseniz madde konuları değişmesin. Karışacak 

:Aynen. Değişecek mi? Artık biz 11 diye gidelim. 

:Tamam denetim o zaman. Evet.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ 
KARAR NO:348

ÖZÜ: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
22. maddesinin 5. fıkrasında "...Komisyon, çalışmasını 
45 iş günü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu 
Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. 
Başkan Nisan ayı Meclis Toplantısında Denetim 
Raporunu okutmak üzere meclise bilgi verir..." hükmü 
gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2017 
- 31.12.2017 Dönemine ait Denetim Komisyonu Raporu 
okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.
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5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesinin 5. Fıkrası “ Komisyon, çalışmasını 45 
iş günü içerisinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis 
Başkanlığına sunar.” hükmü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 5. 
Fıkrasında "... Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle 
meclise bilgi verir.” hükmü gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 
tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile oluşturduğu Denetim Komisyonu üyeleri tarafından 
hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasını kapsayan 2017 yılı Denetim Komisyonu 
Rapora hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim." deyimli Yazı 
îşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklif yazısı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN
01.01.2017 -  31.12.2017 DÖNEMİ 

DENETİM KOMİSYON RAPORU

"Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile Mesut 
KOCAGÖZ, Halit ÇİLİNGİR, Mustafa EROGLU, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa 
Reşat OKTAY’dan Denetim Komisyonu oluşturulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği kurulan Denetim Komisyonu ilk 
toplantısını 10/01/2018 tarihinde Başkanlık hizmet binasında gerçekleştirmiş, ilk toplantıda 
yapılan görev bölümünde Komisyon Başkanlığına Mesut KOCAGÖZ, Başkan Vekilliğine 
Halit ÇİLİNGİR, Üyeliğe Mustafa EROGLU, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ ve Mustafa 
Reşat OKTAY getirilmiştir.

Toplantıda Denetim Komisyonunun görev ifasında uygulayacağı işlem ve çalışmalar 
belirlenmiş olup Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aylık 
periyodlar halinde kurum ödemelerinin gerçekleştirildiği ödeme emirleri, fiyat soruşturmaları, 
ihaleler ve hizmet alımlarını gösteren belgeler istenerek incelemeye alınmıştır.

Yapılan çalışmada Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında bulunan 12 aya ait 17412 
adet ödeme emri belgesi incelenmiş, Komisyonumuzun yaptığı inceleme sonucunda hesap 
sisteminin düzgün olarak çalıştırıldığı görülmüştür.

Komisyonumuzda hizmet alımlarında olması gereken ve pazarlık esasını içeren fiyat 
soruşturma evraklarının ve yapılan ödemeler de olması gereken fiyat soruşturma belgelerini 
gösteren cetvellerin bulunduğu ve firmaların yapmış olduğu tekliflerin değerlendirildiği fiyat 
araştırma tutanağının mevcut olduğu görülmüştür.

Komisyonumuz yapılan ihaleler ile ilgili ödeme evraklarında (2886 - 4734 sayılı 
kanunlar) gerekli ihale şartlarına uyulup uyulmadığına; yapılan işin evrak ve belgelerinin 
bulunup bulunmadığına, fiyat soruşturmalarının çeşitliliği hakkındaki incelemesini 
tamamlamıştır.

Ödeme Emirleri içeriğinin Fiyat Soruşturması -  Araştırmayı gösteren belgelerle 
hizmet alımına esas belgelerin bulundurulması yönündeki tavsiyeye uyulduğu, böylece ödeme 
emirlerinin içeriğinin istenen şekilde tamamlanmaya çalışıldığı görülmüştür.

Komisyonun dikkatle incelediği bir başka konu da ödeme emirleri üzerindeki 
bilgilerin mevzuatlara uygunluğunun eksiksiz olup olmadığıdır. Ödeme emirleri üzerinde 
eksiklik tespit edilmemiştir.

Komisyonumuzun Gelir- Gider Bütçesinin üzerinde yapmış olduğu detaylı 
incelemede ;

T.C.
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A - GELİR BÜTÇESİ

01- Vergi Gelirleri,
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04- Alınan Bağış ve Yardımlar
05- Diğer Gelirler
06- Sermaye Gelirleri
08- Alacaklardan Tahsilat
09- Red ve İadelerden oluşmaktadır.

2017 yılı Gelir Bütçesi 1.850.000.000,00 TL bütçeye göre gerçekleşme oranı % 73,04 
olup, 1.351.369.560,11TL dir.

KOD GELİR TÜRÜ BÜTÇE İLE 
TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN

GELİRE
ORANI

%

01 v e r g i  g e l ir l e r i 59.000.000,00 47.658.444,49 3,53

03
TEŞEBBÜS VE 

MÜLKİYET 
GELİRLERİ

109.652.150,00 172.234.129,85 12,75

04 ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIM 0 54.613.852,30 4,04

05 DİĞER GELİRLER 921.897.850,00 1.013.859.215,17 75,02

06 SERMAYE
GELİRLERİ 760.050.000,00 66.627.094,15 4,93

TAHSİLAT TOPLAM 1.850.600.000,00 1.354.992.735,96
09 RED VE İADELER (-) -600.000,00 -3.623.175,85

TOPLAM 1.850.000.000,00 1.351.369.560,11

1. Net tahsilâtın Bütçeye göre gerçekleşme oranı %73,04
2. 2016 Tahsilâtı 1.097.638.904,48 TL, 2017 tahsilatı 1.354.992.735,96 TL’dir. Bu 
duruma göre 2016 yılına göre 2017 yılında tahsilât oranı % 23,44 artmıştır.

3. Bağış ve Yardımlar ;
-YİKOB ( Kent Güvenlik Kaleiçi Genişleme Projesi) 1.087.370,00TL 
-YİKOB (Cumhuriyet Meydanı Düzenleme)8.327.999,96TL 
-YİKOB (Demre Noel Baba Kilisesi, Müzesi Cad. Düzenleme)4.141.800,00TL 
-YİKOB (Kırdes Projesi)600.000,00TL 
-YİKOB (Öncelikli Yollar Projesi)597.625,11TL 
-YİKOB (Manavgat İmar Sınırı Yayla Dikmen) 1.254.115,81TL 
-YİKOB (Kemer-Çıralı Asfalt Yapımı)2.500.000,00TL 
-YİKOB (Demre Köşkerger Kaş Dirgenler )2.630.896,43TL
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-YİKOB (Serik Çandır İlt.Pınarcık Zırla) 1.158.856,00TL 
-YİKOB (Kaş Hava Radar Komutanlığı)3.386.541,89TL 
-YİKOB (Aspendos Expo Hesabı Turz.Md. İle) 1.915.429,00TL 
-Avrupa Birliği Bakanlığı (Volfıre Projesi )714.616,40TL 
-Avrupa Birliği Bakanlığı (Kültür Köprüsü Projesi)22.231,39TL 
-TOKİ (Serik Kocayatak Ot Bedeli)749.552,33TL
-Hazine Dış Ekonomik İlişkiler Genel Miid. (Antalya’nın Deniz Kıyılarının İklim 

Değişikliğine Adaptasyonu)433.127,33TL
-BAKA (GES Projesi, KİGGEM ile Güçlü Kadınlar Projesi) 124.184,82TL
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(Kepez Santral Mh.) 10.562.000,00TL
-TEV (Kamile Cephanecioğlu Yatılı Bakım Merkezi Projesi)2.500.000,00TL
-Antalya Camii Yaptırma ve Yaşatma Demeği5.250.000,00TL
Diğer Bağışlar, Vezne Tahsilatlarıö.657.505,83TL
2017 Yılı Gelir Bütçesi 1.354.992.735,96 TL tahsilat yapılmışken;
Bu tahsilattan -3.623.175,85 TL iade yapılmıştır.

İadelerin içinde;
-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri, 95.105,71 TL
-Harçlar, 148.163,35TL
-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.165.021,59TL
-Kurumlar Hasılatı 345,00TL
-Kira Gelirleri, 237.038,86TL
-Kurumlardan ve Kişilerden Alman Yardım ve Bağışlar, 1.368.022,58TL
-Faiz Gelirleri, 46.339,20TL
-Kişi ve Kurumlardan Alman Paylar 23.280,29TL
-Para Cezaları, 45.588,92TL
-Kepez Santral Mah. Kentsel Dönüşüm Arsa Satış Bedeli 299.851,61TL 
-Diğer İadeler, (Kazı Tahrip-İşyeri Devir vs.) 194.418,74TL 
Ödendikten sonra yılsonu tahsilat toplamı 1.351.369.560,11 TL ye ulaşmıştır.

GELİR BÜTÇESİNİN 2016-2017 YILI MUKAYESESİ ANA 
BAŞLIKLARI;

-2016 yılında 1.095.373.928,99TL gelir elde edilmiş olup,
-2017 yılında 1.351.369.560,11TL gelir elde edilerek %23 oranında artış sağlanmıştır. 

GELİR BÜTÇESİ ANA BAŞLIKLAR
-2016 yılında ışıklı ve ışıksız İlan ve Reklam Vergisinden 11.250.315,67 TL gelir elde 

edilmişken,
-2017 yılında 12.405.592,60TL gelir elde edilerek % 10 oranında artış sağlanmıştır. 
-2016 yılında Hal Rusüm, Hal kira, Taşıma için 44.816.127,17 TL gelir elde 

edilmişken,
-2017 yılında 56.196.929,22 TL gelir elde edilerek %40 oranında artış sağlamnıştır. 
-2016 yılında Diğer Kira Gelirlerinden 48.189.957,34TL gelir elde edilmişken,
-2017 yılında 75.316.844,73 TL gelir elde edilmiştir
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B- GİDER BÜTÇESİ

2017 Mali Yılı bütçe ile verilen 2.260.000.000,00TL 2016 yılından 2017 yılına devam 
eden projeler için 199.114.000,00 TL ve yılı içerisinde ek olağanüstü ödenek 355.524.546,16 
TL ile 2017 yılı Bütçesinde bütçe ödenek toplamının 2.814.638.546,16 TL olduğu, kesinleşen 
bütçe giderinin ise 1.945.056.343,13 TL olarak tespit edildiği görülmüştür.

Gider Bütçesinin Ekonomik düzeylerde açıklaması aşağıdaki tabloda belirtildiği şekli 
ile dağılımı yapılmıştır.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA
CETVELİ

KOD GİDER TÜRÜ BÜTÇE İLE 
VERİLEN

NET BÜTÇE 
ÖDENEĞİ

KESİNLEŞEN
BÜTÇE

GİDERLERİ
%

01 + 
02

PERSONEL
GİDERLERİ 196.267.326,00 208.160.169,96 186.164.687,83 10

03
MAL VE 

HİZMET ALIM 
GİDERLERİ

552.626.628,00 729.840.706,08 605.135.021,44 31

04 FAİZ
GİDERLERİ 54.000.000,00 31.910.537,00 31.821.828,04 2

05 CARI
TRANSFERLER 117.343.000,00 52.007.514,74 42.864.348,88 2

06 SERMAYE
GİDERLERİ 1.167.413.046,00 1.783.981.538,38 1.070.356.572,56 55

07 SERMAYE
TRANSFERLERİ 0 4.600.000,00 4.575.804,38

08 BORÇ VERME 0 4.138.080,00 4.138.080,00 0

09 YEDEK
ÖDENEK 172.350.000,00 0 0 0

TOPLAM 2.260.000.000,00 2.814.638.546,16 1.945.056.343,13 0

2.814.638.546,16 TL ödeneğin %69 oranı karşılığı 1.945.056.343,13 TL si 
harcanmıştır.

GİDER BÜTÇESİNİN ANA BAŞLIKLAR HALİNDE AÇIKLAMASI;

-472

Personel Giderleri;
Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı bütçesinin Personel Giderleri olarak ayrılan 

196.267.326,00TL ödeneğin %10(bütçeye oranı) karşılığı 186.164.687,83 TL harcanmıştır.
31.12.2017 tarihi itibariyle;
-1097 memur personel iç in ............ 79.745.851,52TL
-403 sözleşmeli personel iç in ............ 23.855.232,86TL

iç in ............ 73.510.140,79TL
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-Geçici personel............7.915.365,87TL
-Diğer Personel Ödemeleri............1.138.096,29TL harcanmıştır.

2017 mali yılı sonuna kadar 27 memur, 107 işçi emekli olmuştur. İşçi Kıdem 
Tazminatları için 12.608.040,00 TL ödeme yapılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri;
Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı bütçesinin incelemesinde Mal ve Hizmet Alım 

giderleri için toplam 729.840.706,08 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibariyle 
605.135.021,44 TL harcama yapılmıştır. Bütçe giderine oranı %31’dir.
Mal ve Hizmet al imlan giderlerinden ;

-Elektrik Giderleri ............ 11.621.763,88TL
-Su ve Temizlik Giderleri ................ 4.406.736,47TL
-Kırtasiye -  Büro Malz. A lım ları............ 11.727.015,48TL
-Diğer Özel Malzeme Alımları.............. 11.497.291,72TL
-Bahçe ve Diğer Tüketim M alzemesi............ 14.883.220,14TL
-Personel Servisi Kiralama.............. 1.618.728,72TL
-Diğer Kiralamalar............55.202.509,10TL
-Yol Bakım Onarım Giderleri............ 3.098.809,76TL
-İş Makinesi Kiralama iç in .............. 2.417.636,31TL
-Taşıt Kiralama iç in ............17.023.654,00TL

Hizmet Alımlarında 5355 kişi için 258.004.159,41 TL harcama yapılmıştır.

Faiz Giderleri Değerlendirmesi;
Büyükşehir Belediyesinin genel borç tablosu değerlendirildiğinde;

2017 YILINDA ÖDENEN KREDİ TOPLAMI TOPLAM
IÇ BORÇ ANAPARA 51.989.495
IÇ BORÇ FAİZ 18.196.640

IÇ BORÇ TOPLAMI 70.186.135
DIŞ BORÇ ANAPARA 28.669.961
DIŞ BORÇ FAİZ 13.625.188

DIŞ BORÇ TOPLAMI 42.295.149
GENEL TOPLAM 112.481.284

ANAPARA TOPLAMI 80.659.456
FAİZ ÖDEME TOPLAMI 31.821.828

2017 yılı içinde 31.821.828,04 TLfaiz gideri ödemesi yapılmıştır. 2017 yılında 
257.471.271,81 TL borçlanma yapılmıştır.
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-İlbank (Sahilkent Toptancı Hal Kompl.).......13.000.000,00TL
-İlbank (Düden Kavşağı ve Sakarya Kavşağı Arası Katlı Kavşak Yol
Yapım)........... 34.209.087,88TL
-İlbank (Doğu Garajı Kültür ve Tic.Merkz. Yapımı) ......... 14.662.187,67TL
-İlbank (Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı Yapımı) .......... 14.409.976,38TL
-İlbank (Altyapı,Yama ve Yol Yapımı) .....0.000.000,00TL
-İlbank (Muhtelif Yol Yapım Malzeme Alımı) ............ 6.866.789,10TL
-TEB (Çevre İş Mak. Alımı) .........11.877.204,00TL
-TEB ( Otobüs Alımı) ........13.122.796,00TL
-Vakıf Katılım (Otobüs Alımı) ..........49.323.230,78TL
-TEB (Nakit) ...............10.000.000,00TL
-Vakıfbank (Nakit)

........60.000.000,00TL

TOPLAM257.471.271,81TL Kredi kullanılmıştır.

Sermaye G iderleri (Yatırım Bütçesi) Değerlendirmesi;
Sermaye Giderlerine yıl sonu ödeneği.... 1.783.981.538,38TL
Harcamatoplamı.........1.070.356.572,56TL
2018 yılında ödenmek üzere.........12.568.758,00 TL’si devretmiş
Sermaye Giderleri toplamı..........1.082.925.330,56 TL’dir.
Yapılan bu giderlerin içinde ana başlıklar olarak değerlendirildiğinde;

-Akaryakıt Yağ Alımları........ 31.986.703,76TL
-İş Makinesi Alımları........ 7.130.905,71TL
-Asfalt Alımı.........124.143.206,00TL
-2.Aşama Meydan Havaalanı Raylı Sistem Araçları Temini........60.078.039,11TL
-Finike Sahilkent Hal Yapımı.......... 24.531.195,12TL
-Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi..... 24.449.133,40TL
-Antalya Camii ve İslam Esr.Müz. Yap........17.007.985,66TL
-Alanya Türkler Toptancı Hal Kompleksi Yap.... 16.215.798,54TL 
-Kepez Düden kavşağı ve sakarya kavşağı arası katlı kavşak yol

yapımı..... 38.182.999,10TL
-Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı Yapımı.... 32.375.418,24TL
-Konyaaltı Sahili Projesi(l .-2.-3.Kısım).....23.801.964,98TL
-Kara Taşıtı ve Diğer Taşıt Alımları.......56.909.583,86TL
gibi projelere harcama yapılmıştır.

2017 mali yılında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 19 İlçede ; 
-397,60 Km Asfalt Sathi Kaplama,
-150,70 Km. Sıcak Asfalt,
-436,10 Km. Stabilize,
-2.498,50 Km. Greyderli bakım,
-3.408,81 ton Asfalt Yama,
-1.203 Km. Kar Mücadele,
-56 Km Bakım Onarım,
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-23,30 Km yeni yol,
-35 Km Heyelan Çalışması,
-1.452 M. Verilen Büz,
-22 Adet sanat yapısı yapılmış olup harcamalar sermaye giderlerinin içinde yer 
almaktadır.

Taşıt Alımlarına yapılan 116.987.622,97 TL harcama ile;
-Mobil Sahra Mutfak (TREYLER) Dorse Alımı,
-2 Adet Roley Tankı Alımı,
-1 Adet Kamyon Alımı,
-Antalya 2. Aşama Raylı Sistem Araçları Temini,
-19 Adet 8,5 m Bmc Alçak Tabanlı Otobüs Alımı,
-100 Adet 12 m Bmc Neocıty Alçak Tabanlı Otobüs Alımı,
-50 Adet 5,5 m Karsan Jest Minibüs Alınmıştır.
İş Makinesi alımlarına yapılan 7.130.906,00 TL harcama ile;
-Hidromek Marka 102 S Alpha A5 4*4*4* Kazıcı Yükleyici İş Makinası,
-Iveco Euro Cargo Şasi Kamyon,
-30 Adet 2016 Model Bmc Pro 1144acx 4x2 Euro 5 Çekici Semitreyler alınmıştır.

Borç Verme Değerlendirmesi (Sermaye Artırımı);
2017 mali yılı bütçesinde Büyükşehir Belediyesi,
ANET A.Ş Sermaye Artırımı, 3.938.080,00 TL
Antalya Zeytinpark A.Ş Pay Ödemesi 200.000,00 TL,
Toplam 4.138.080,00 TL ödeme yapılmıştır.

6111 VE 6552 SAYILI KANUNLAR GEREĞİ YAPILANDIRMALAR;
Geçmiş yıllardan kaynaklanan borçlar 6111 ve 6552 sayılı Kanunlar gereği 

yapılandırılarak Muratpaşa Vergi Dairesi, Üçkapılar Vergi Dairesi, Doğu Emlak, S.G.K., 
Akdeniz EDAŞ, ASAT Genel Müdürlüğü vb. kurumlara olan borçlara ait 60.469.493 TL 
yapılandırma yoluna gidilmiş ve 2017 yılında kalan 2.306.698TL nin ödenerek yapılandırma 
borcu kalmamıştır.

Buna göre Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı gelir-gider bütçesi incelendiğinde;
2017 yılı Gelir Kesin Hesabı.1.351.369.560,11 TL olup,
Gerçekleşen Gider............ 1.945.056.343,13 TL’dir.
Başlangıç bütçesi............2.260.000.000,00 TL
2016 yılından ödenek devri......................199.114.000,00 TL
Tahsisli ödenek............34.147.235,16TL
Ek Ödenek............321.377.311,00TL
Yılı ödenek toplamı............2.814.638.546,16 TL den
2017 yılı içinde harcanan..............1.945.056.343,13 TL
2017 sonu itibariyle im ha............... 857.013.445,03 TL
2018 yılına devreden ödenek.............. 12.568.758,00 TL dir.

2017 yılı gider bütçesini ekonomik kodlama itibariyle incelediğimizde sermaye 
giderlerindeki harcama toplamı 1.070.356.572,56 TL olarak görülmektedir
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2017 yılı gider bütçesi incelenirken aşağıda belirtilen hususlara ayrıca dikkat 
edilmiştir;

1. Amatör Spor Kulüplerine;
5216/ 7. Maddesi - 5393 14/ b bendi “ ...sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları 

nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden 
miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini...geçemez.” hükmüne göre pay ayrılır.

2017 yılı içerisinde 5.215.000,00 TL ayrılmış olup,
ASAT Spor Kulübü............ 1.670.000,00 TL
Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Demeği............ 35.000,00 TL
TOPLAM............ 1.705.000,00 TL ödeme yapılmıştır.

2. 2009-2016 yıllarında esnaf borcumuz bulunmamaktadır.
Kamulaştırmasız el atmadan dolayı icralık ödeme evrakları gelmekte ama haciz işlemi 

olmayıp garamaten ödemeler yapılmaktadır.

3 Büyükşehir Belediyesinde çalışan 1097 memur, 472 işçi, 403 sözleşmeli
personele ikramiye -  ücret ve tediye ödemeleri ile ilgili cari yıldan ve geçmiş yıldan borç 
bulunmamaktadır.

4. Hizmet alımı yolu ile çalıştırılmakta olan 5355 kişiye 31 Aralık 2017 tarihi 
itibariyle 258.004.159,41 TL ödeme yapılmıştır. Çevre Komma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığınca yapılan Yeşil alanların Bakım ve Onarım Hizmetleri için 59.485.667,43TL ile 
toplam hizmet alımı 317.489.826,84TL olmuştur.

5. Hizmet alımı yolu ile çalıştırılmakta olan 250 kişiye 31 Aralık 2017 tarihi 
itibariyle 2.196.774,05TL kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır.

6. 2017 Yılı Temsil Ağırlama ve Tanıtma Giderleri ve projeye bağlı fuar ve 
organizasyon giderleri için ayrılan bütçe ödeneği 7.250.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki 
harcaması 11.110.599,09TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı %
0,57’dir.

7. 2017 Yılı Film ve Piyano Festivalleri ile Festivaller ve Şenlikler projeleri için 
ayrılan bütçe ödeneği 25.000.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki harcaması 24.894.861,20TL 
harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 1,27’dir.

Harcama ayrıntısına bakıldığında;
Film Festivali............20.374.043,00TL
Piyano Festivaline............ 3.225.957,00TL
Yörük Festivali ve diğer Festivaller............1.294.861,20TL
TOPLAM:............ 24.894.861,20TL

Antalya Uluslararası Film Festivali, Piyano Festivali gibi etkinliklerin mümkün 
olduğunca maliyetlerinin daha düşük ve halkın içinde olabileceği hale getirilmelidir.
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Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu eleştirileri;

1. 2016 Yılı Denetim Komisyon Raporumuzda "mülkiyeti Belediyemize ait eski araç ve 
gereçlerin hurdaya ayrılması gerekmektedir” şeklindeki tavsiyelerimizin idarece 
yerine getirildiğinden idareye bu konuda teşekkür ederiz.

2. 2016 Yılı Denetim Komisyon raporumuzda Emekliliği gelmiş kadrolu işçi personelin 
emekliye sevk edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup idarenin gerekli 
tavsiyelerimizi yerine getirmesi dolayısıyla teşekkür ederiz.

Denetim komisyon raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmek üzere oy 
birliği ile imza altına alınmıştır. Bilgilerinize arz ederiz." deyimli Meclis Üyesi Mesut 
KOCAGÖZ, Meclis Üyesi Halit ÇİLİNGİR, Meclis Üyesi Mustafa EROGLU, Meclis Üyesi 
Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ imzalı, Meclis Üyesi Mustafa Reşat OKTAY "Muhalefet 
görüş ve tespitlerimiz ek rapordadır." şerhli imzalı Denetim Komisyonu Raporu.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Denetim raporuyla ilgili görüşümüz...
BAŞKAN .-Bilgilendirme amaçlı gelmiştir meclisimize.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet.
BAŞKAN :Söz isteyen varsa söz vereceğim. Buyurunuz.

Faaliyetin içinde denetim geçer. Hay hay. Denetim zaten oylanacak bir şey değil. Bilgi olarak 
geldi. Denetim raporuyla ilgili konuşmak isteyenler faaliyet raporu içerisinde konuşabilir.
11 .maddeyi isterseniz Denetim raporunu bilgilendirmek üzere sunmuş bulunuyoruz. Onunla 
ilgili görüş alanları da faaliyet raporu içerisinde elbette tartışmaları içerisinde, 
değerlendirmeler içerisinde yer vereceğiz. 12.madde 2017 yılı İdari Faaliyet Raporu. Başkan 
vekilimiz Sayın BÜYÜKAKÇA’yı buraya davet ediyoruz.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım denetim raporu maddesini ne
şekil, bilgilendirme olarak geçtiniz ancak kanun maddesi açık. Okutmak suretiyle bilgi verir 
der yasa. Dolayısıyla ...

BAŞKAN :Bütün raporlar okunmuş diye kabul ettik ya.
Üye Cansel TUNCER :Hayır, sadece komisyon raporlarını okunmuş

kabul ettiniz. Denetim raporu farklıdır ve okunmak suretiyle der. En azından muhalefet 
şerhimiz var.

BAŞKAN lOkumak isterseniz faaliyet raporunu okutalım.
Üye Cansel TUNCER :Muhalefet şerhimizin okunmasını istiyoruz.
BAŞKAN rîsterseniz okuyun.
Üye Cansel TUNCER :Bu konuda bir görüş alacağız. Görüş

bildireceğiz. Söz alacak Reşat Oktay meclis üyemiz.
BAŞKAN :Faaliyet raporuna geçtik. Orada okuyabilirler.

Sorun yok. Orada da..
Üye Cansel TUNCER :Ancak okunmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN :Hay hay. Takdir sizin buyurun. O zaman siz öyle

istediniz diye öyle yaptım. Buyurun o zaman. E peki o zaman denetim raporunu okutayım 
önce muhalefet şerhini. Buyurun okusunlar. Öyle geçelim faaliyet raporuna. Buyurun, sorun 
yok. Ben siz öyle istediniz...

Üye Cansel TUNCER rSayın Başkamın, raporun tamamı değil. Çünkü
gerçekten uzun bir rapor.

s :
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BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN 

sayfa diye biliyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

:Muhalefet şerhini okuyalım.
:Muhalefet şerhi de bayağı uzun yalnız.
:Ya muhalefet şerhinin içerisinde o da bayağı bir

:Evet Başkanım.
:Okunmasmı istediğiniz eğer bölümler varsa 

Reşat Bey, o bölümleri siz okuyun muhalefet şerhini yazan üyemiz olarak. Bütününü 
okumaktan kurtulalım. Hem de hangi bölümlerin önemli olduğunu siz daha iyi 
biliyorsunuzdur. O bölümleri siz belirleyin, o bölümleri böylelikle siz dile getirin. Zamanı 
daha ekonomik kullanmış olalım. Ben açıyorum mikrofonunuzu, buyurun. Gitti. Bir daha bir 
talep ederseniz. Buyurun Reşat Bey.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Saym Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, bir belediyenin en önemli yıl içeresindeki, hepsi önemli ama en önemli bir 
bütçesinin hazırlanması ve takdim edilmesi, geçmesi. İkincisi, bu bütçenin yerli yerinde 
kullanılıp kullanılmadığının raporize edilmesi. Yani denetim komisyonu raporu. Ve denetim 
komisyonu raporundan bir ay sonra, yani gelecek ayda bu denetim komisyonu raporu ekiyle 
beraber bütçe kesin hesabının murakabe edilmesi ve kabul edilmesi. Bu belediyenin 
bütünüyle alakalı. Bu arada denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü maddenin hemen 
akabinde de belediye başkanmm bir yıl süreyle yapmış olduğu faaliyeti takdim etmesi ile ilgili 
bir gündem maddesi görüşülüyor. Şimdi burada yasa denetim raporunun okunarak kayda 
alındığı ifadesini, lafzını söylüyor. Doğal olarak ben okunmuş sayılması noktasında bir 
sıkıntım yoktur. Çünkü raporu ben epeyce detaylı tafsilatlı olarak hazırladım. Okunmuş 
sayılabilir. Benim açımdan bir mahsuru yoktur. Ancak raporla ilgili bir muhalefet görüşü ve 
tespiti olduğuna göre tarafımdan, bununla ilgili söz almış ve meclisimizi de bilgilendirme 
arzum vardır. Bu nedenle söz aldım. Öncelikle meclisimize teşekkür ediyorum bizi 
görevlendirdikleri için. İnşallah görevimizi layıkıyla yapmış olduğumuz kanaatine varırlar. 
Üzerimizde bu tevdi edilmiş görevin vebali var. Sizlerin vebaliyle biz bu görevi yerine 
getirdik. İnşallah bu konuda kafanızda herhangi bir tereddüt oluşmamıştır. Çünkü komisyon 
üyesi arkadaşlarımla beraber tafsilatlı bir şekilde, detaylı bir şekilde denetim görevi yerine 
getirilmiş ve raporize edilmiştir. Hepinizin malumu, gündemimiz içerisinde vardır, 
dağıtılmıştır. Bu meyanda denetim komisyonu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle 
komisyon başkanımız Mesut Bey başta olmak üzere. Uyumlu bir çalışma yapıldı. Yaklaşık iki 
ay sürdü bu çalışma. Üçüncüsü zatı aliniz başta olmak üzere, idareniz bütün bürokrasinize 
teşekkür ediyorum. İstemiş olduğum bir muhalefet meclis üyesi olarak istemiş olduğum her 
türlü evrak tarafıma teslim edildi ve denetim imkanı buldum. Bunu da özellikle kayıtlara 
geçilmesini istiyorum. Tabi burada neyi isteyip, neyi istemediğimiz önemlidir. Yani birçok 
evrak isteyebilirsiniz de hiçbirisi işe yaramayabilir. İşe yarayacak cinsler istedik, onun 
üzerinden çalıştık. Neler istedik arkadaşlar? Belediyenin bir yıllık kesinleşmemiş haliyle 
mizanını istedik, gelir tablosunu istedik, gider tablosunu istedik. Doğal olarak belediye bir yıl 
içinde ne yaptığını buradan görelim istedik. Değerli arkadaşlarım, ticari işletmeler mantığı 
içerisinde bir kamu idaresini de bu mantıkla değerlendirecek olursak şayet, ana mizan, yani 
bir yıl içinde yaptığınız faaliyetler mizan adını verilen bir raporda tutulur. Yani o belediyenin 
tüm aktifleri, pasifleri, gireni, çıkanı hepsi bu mizan içerisinde değerlendirilir. Biz ticaret 
yapan insanlar olarak bankalardan kredi kullanırken, bankalar özellikle bizim hep mizanları 
isterler. Hatta güncel mizanları ve ara mizanları isterler. Ve bu mizan üzerinden bir puantaj 
yaparak kredibilitemizi, firmanın kredibilitesini değerlendirirler.
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Bu bakımdan mizan önemlidir ve çok detaylı, tafsilatlı bilgi mizandan alınır. Gelir 
tabloları önemlidir. Çünkü belediyenin kasasına hangi kalemlerden ne şekilde nakit girdiği bu 
tabloda görülür. Gider tabloları önemlidir. Giderlerin nereye, ne şekilde, hangi kalemlerde 
madde madde yapıldığı bu tabloda gizlidir. Şimdi değerli arkadaşlarım, rakamlarla kafanızı 
karıştırmak istemiyorum. Rakamlar yazmış olduğumuz raporda var, neyin ne olduğu var. 
Özellikle bu seneki faaliyet raporu, 2017 faaliyet raporu teşekkür ediyorum, biraz farklı 
olmuş. Fotoğraf albümünden ziyade, bilgi alabileceğimiz bir detaylı dokümana dönüşmüş. Bu 
bakımdan bu faaliyet raporuyla ilgili de bir teşekkür yapalım. Hakikaten bizim denetim 
komisyonundaki tüm mali raporlar, bu faaliyet raporu içerisine tek tek aktarılmış. Bu 
bakımdan da güzel bir faaliyet raporu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü genel anlamda 
belediyelerde, belediye başkanları fotoğraf albümü yayınlarlar. Ama yok, bu güzel olmuş, 
güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz, sonra gelelim işin esasına. Tabi ki belediye başkanlarımızm 
özellikle son yıla giriyoruz, sondan bir önceki yıl artık vitesi dörde aldıkları dönemi 
yaşamışız. İradeleri vardır, hizmet edeceklerdir, projeleri vardır. Buna hiçbir diyeceğimiz 
yoktur. Nasıl yapıldığı çok fazla eleştiri konusu yapılmamalıdır. Çünkü vizyonist, hayal yani 
hayal olmayan, vizyon olmayan hiçbir şey, hiçbir şeye katkı koyamaz. Doğal olarak başkanın 
da kendine göre seçmenine vermiş olduğu, seçmenlere verdiği vaatler var. Bu nokta da madde 
madde gidecekler. Ama başkanın en büyük sıkıntısı maalesef finansman sıkıntısı olmuştur. 
Sıkıntı budur. Yani ben de bunun üzerine konuşacağım. Şimdi geçen yıl biz bütçeyi yaparken, 
tahmini konsolide bütçeyi takdim ederken, belediye bütçesine başkan yaklaşık olarak iki 
milyon liralık bir gelir ve gider üzerine bir denklik oluşturmak suretiyle iki milyar liralık bir 
bütçe oluşturmuştu ve bu oluşturduğu bütçenin de yaklaşık olarak 760 milyon lirasını sermaye 
satışlarından, 410 milyon lirasını ise finansman kullanmak suretiyle yaklaşık bütçenin yüzde 
56’ya yakın bir kısmına finansman kullanımıyla sermaye satışı üzerine projekte etmişti, 
koymuştu. Şimdi o bütçe gerçekleşti. Daha doğrusu biraz da amiyane tabir olacak, lütfen 
mazur görünüz. Saç döküldü, kesildi, önümüze düştü gerçek şimdi konuşacağız. Şimdi 760 
milyon liralık arsa satışlarını başaramamışız. Oradan yaklaşık işte zannediyorum 66 milyon 
liralık bir gelir elde etmişiz. Demek ki tahmini bütçemizin o kaleminde 760’tan 60 çıkarırsak 
700 milyon liralık bir delik olmuş. 410 milyon lirasını bütçenin başkan demiş ki ben 
finansman ihtiyacı olarak, yani borçlanarak kapatacağım. Maşallah başkan 400 lirayı, 600 
liraya çıkarmış. Yüzde elli. 700 de 60’dı, 700 kaldıydı delik, 700 liraydı. Baktık 400-200 bir 
500 liralık da bir boşluk var. İşte başkan o boşluğu kapatmış fınansal borçlanma yoluyla. Yani 
bir milyar 351 milyon lira başkanın kasasına para girmiş. Özür diliyorum, başkanın kasası 
derken yani belediyenin kasası Başkanım. Yani zatı alinizi ben şey yapmıyorum. Konuşmanın 
şeyi bu. Yani dilin pelesenk olmuş haliyle bu. Şimdi, fakat başkan bir milyar 850 milyon para 
harcamış. Arada 500... efendim? 593 milyon lira... ya buraya tabi, Antalya’ya. 593 milyon 
lira para harcamış, e şey boşluk yaratmış. Bunu da borçlanmış. Açığı 593 milyon lirayla borç. 
Ama reel aslında 601 lira. Bir 7-8 milyon ret ve iadelerden gelen ama gerçeği 601 lira. Şimdi 
bir önceki yıl bütçe kesin hesabında Antalya Belediyesi’nin borcu bir milyar iki yüz... toplam 
borcundan bahsediyorum. Bir milyar 248 veya bir milyar 38-238 civarındaymış. Bu yıl 
bilanço borcu, mizan borcu bütün kalemler dahil olmak üzere iki milyar 15 milyon lira. Arada 
900 küsur milyon liralık bir şişme var. E 600 lira belli. Kredi almışız 600 milyon. Tahmin 
ettiğimiz bir 122 milyon liralık belediyenin kasasına girmesi gereken bir tahsilat var. Maalesef 
36 aya yapılandırmadan dolayı uzamış belediyemizin kasasına girememiş bu para. Doğal 
olarak bu irat edilemediği için yerine bütçede o kadar açığı gelmiş bu beklenen rakamın 122 
milyon. Fakat çok ilginç bir şey daha olmuş. Çok ilginç. Ben öyle biliyordum.
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Bilmiyorum belediye meclis üyesi olarak ben böyle biliyorum da, halk, vatandaş nasıl 
biliyor? Vatandaşın da benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. Ben bu EXPO’ya kadar 
yapılan trenin üstündeki vagonların parasını biz verdiğimizi zannediyordum. Ama Ulaştırma 
Bakanlığı 234...

BAŞKAN :Süreniz doldu. Açacağım yeniden. Ne kadarda
toparlarsınız? Birkaç, iki dakika daha açalım arkadaşlar lütfen. Beş dakika verelim. Ben size 
sordum. İstersen 15 dakika. Bizde biliyorsun. Evet, beş dakika daha söz verelim. Buyurun. Siz 
bir daha söz istediniz, evet. Beş dakika daha buyurunuz efendim.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Verdiniz. Şimdi beş, ben bu tramvayın
altyapısının Ulaştırma Bakanlığı tarafından 159 milyon artı KDV ihale edilerek yapıldığını 
hepimiz biliyoruz. Orada tabela da asıldı yapıldı bitti. İşte şeye de çalışıyor, havaalanına. 
Şimdi bu tramvayın üst yapısı için biz on milyon Euro artı biraz daha bir başka para 
kullandık. Yani 84 milyon lira görünüyor mizanda. Biz bu parayı Antalya Belediyesi olarak 
harcadık diye biliyorum ben. Ama mizanı incelediğimiz zaman, mizanın 429 no’lu kaleminde 
434 milyon liralık borç hanesinde bir rakam yazıyor. E ne bu? Ulaştırma Bakanlığı’nca 
yapılan hızlı tramvay sistemi için bu. Ya eğer bu tersi yapılsaydı, yani Antalya’ya bu para 
bilanço olarak gönderilmeseydi, fatura edilerek gönderilmeseydi biz bugün aradaki 900 
milyon lirayı yerine, tam tersine 235 milyon lira bilançoyu geri çekmiş olacaktık. Açığı 
yaklaşık olarak 400-450 milyon lira civarında görecektik o olmasaydı. Bizim ana mizandaki 
borcumuzu bozan en önemli kalem orada odur. Ya sistemimizi bozuyor bizim. Bu para bizden 
alınacak mıdır Sayın Başkan ben bilmiyorum. Yani biz bu parayı Ulaştırma Bakanlığı’na 
ödeyecek miyiz, ödemeyecek miyiz ben bilmiyorum. Siz bunun cevabını verirsiniz. Ama biz 
eğer ödeyeceksek tabi ki bu bir sermayedir, bir maldır. Karşılığında zaten o sekiz milyon, 
milyar liralık bizim bilançomuzun bir tarafına bu tarafına borç olarak girdiğine göre, bu 
tarafına da sermaye olarak girmiş. Sorun yok ama biz bunu ödeyeceğiz mi, ödemeyeceğiz mi? 
Çünkü borç stokumuzda görülüyor. Bunu da kapatıyorum. En sonda geldiğim nokta şudur. 
Antalya Belediyesi olarak bizim ciddi anlamda fınansal borç sıkıntımız var, döngü. Yani 
kasasına bir milyar 350 milyon lira giren bir belediyenin, neredeyse kasasına giren paranın 
yarısı kadar borç kullanması, kredi kullanması takdirlerinize bırakıyorum. Cidden mali bir 
sıkıntı gösterir. Bakınız 600 milyon lira bir üç yüz elli, yüzde 50. Yani paranızın yarısını 
finansmanla döndürüyorsunuz. Şimdi yasayı biliyoruz Sayın Başkanım. Toparlayacağım, 
fazla arkadaşlara şey yapmayalım. Bir belediyelerin borçlanmasıyla ilgili belediye kanununda 
bir bölüm var. 68.madde olarak. Belediyelerin nasıl borçlanacağını, belediyelerin nasıl 
borçlanacağını tarif ediyor. Arkadaşlarımız okuyor. Bunun a, b, c, d var. Bir de en sonunda f  
maddesi var. Öndeki maddeleri saymayacağım. O borç stoku bilmem ne, falan filan. Bir f  
maddesi var ki, meclis orada, idare orada borçlanmak için meclis kararı bile almasına gerek 
yok. Yani idareye o yetki direk verilmiş. Yani Yüksek Planlama Kurulu kararları ile idare 
meclis kararı dahi almadan o borç stoku limitlerinin dışında borçlanabilir diyor. Doğrudur, 
doğrudur. Bu raporumun ekine Sayın Genel Sekreterime teşekkür ediyorum, ekler gönderdi. 
Bütçe kararnamesiyle ilgili, bununla ilgili şeyler de gönderdi, koyduk. Ama ben buraya 
taşıdım geldim. 2015-16-17 ve 18 yılı Yüksek Planlama Kurulu kararlarının tamamını 
getirdim. Epeyce de uğraştım, benim fotokopi makinem yok. Belediye olanaklarını da şey 
yapamıyorum, kullanamıyorum. Maalesef bana biraz finansman yükü getirdi bunları kitapçık 
haline getirmem. Takdim de edebilirim.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkan kasasından öder sana.
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yok kendi paramla ödedim. Şu gördüğünüz 2018
yılının Yüksek Planlama Kurulu Kararı. Burada toplam olarak itfaiyeyle beraber, itfaiye için 
yapacağınız, itfaiye makineleriyle ilgili yapacağınız yatırımla ilgili planlama kurulundan bir 
milyar 69 milyon lira bir tahsis almış bulunuyor Antalya Belediyesi. Bir milyar 69 milyon. Ha 
meclisimiz bilgilensin diyorum. Yani sizin elinizi, kolunuzu kaldırarak verdiğiniz bir borç 
değil bu.

BAŞKAN :Son bir dakika beş dakikada.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Tamam Başkanım. Bu karar Yüksek Planlama

Kurulu kararının Bakanlar Kurulu kararıdır efendim. Ayrıca belirteyim. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın imzası vardır. Bunun 9 numaralı maddesi diyor ki, 
ben size bu borcu veriyorum ama borç stoku limitlerinizde kalmak kaydıyla diyor ve hazine 
garantisi vermiyorum diyor, yükümlülüğü kendiniz yerine getireceksiniz diyor. Teşekkür 
ediyorum. Bu konuyu açıklamak için bu dosyaları da getirdim. İsteyen arkadaşlarıma da 
verebilirim. Bakanlar Kurulu kararıdır. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Bir sorun mu var Bakanlar Kurulu kararı?
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Başkanım diyor ki, borç stoku limitlerinizde

kalın diyor. Yani borç stoku limiti...
BAŞKAN :Kim diyor?
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Efendim?
BAŞKAN :Bakanlar Kurulu kararı mı diyor?
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Gelebilir miyim?
BAŞKAN :Hayır, yo yo. Rica ederim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Hemen geleyim.
BAŞKAN :Yok, gerek yok Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Geleceğim, geleceğim.
BAŞKAN :Ya sizi yormayayım diye şey yaptım. Aman siz

kendinize dikkat edin. Eyvallah, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum Reşat Bey her 
zamanki gibi yapıcı eleştiriler getirmek suretiyle bizlere de sağ olsun bir yanlışlık gelmesin 
diye, bir kusur gelmesin diye güzel bir yaklaşım gösterir her zaman meclisimizde. Şimdi şunu 
söyleyeyim söyledikleriyle ilgili denetim kurulu raporunda. Birincisi; bildiğiniz gibi Meydan
-  EXPO -  Havaalanı hattı Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte ortak yapıldı. Ulaştırma 
Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol kapsamında Ulaştırma Bakanlığımız hat 
yapımını, elektrifikasyonu karşıladı. Biz de araçların alınması hususunda bir sorumluluk 
üstlendik. Dolayısıyla Türkiye’de aslında Ulaştırma Bakanlığı’nın girdiği bazı projelerde araç 
dahil bu yapılıyor. Ama biz elimizi taşın altına koyalım, araçları biz alalım, hattı bakanlık 
yapsın dedik. Tabi ki bu hat yapıldıktan sonra büyükşehir belediyesine raylı sistemde 
kullanılmak üzere devrediliyor. Burada aşağı yukarı büyükşehir olarak 90 milyon Euro 
civarında araç alımı için biz kendimiz İslam Kalkınma Bankası’ndan bir kredi bulmak 
suretiyle finanse ettik. 230 milyonu da Ulaştırma Bakanlığımız finanse etti. Bu bizim borç 
hanemizde tabi gözüküyor. Çünkü biz bu borcu bu hatta, yani EXPO -  Meydan hattındaki 
yolcu gelirlerinin yüzde 15’iyle ödemek yükümlülüğündeyiz. Yani 230 milyonu biz bu hattaki 
yüzde 15’lik gelirlerle ödeyeceğiz. Peki bu yüzde 15 ne tutuyor? Ayda 20 bin lira tutuyor. 
Yani şu andaki bilet gelirlerine göre biz 230 milyon kaç senede bitecekse ayda 20 bin, 20 bin 
ödeyeceğiz. O yüzden yani bunu 230 milyonu sanki büyükşehir belediyesini batıracak gibi, 
batıracak bir borçmuş gibi görmek hakikaten çok reel politikada doğru bir yaklaşım değil.
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Doğru, arttırıyor borç bilançomuzu. Ama, ama, ama yani sonuçta burada başarılı bir iş 
yapılmış. Çok ciddi bir kaynak, çok cüzi rakamlarla ödenmek suretiyle Antalya’nın hizmetine 
getirilmiştir. Bu da bence yapmış olduğumuz çok başarılı işlerden bir tanesidir. Yüksek 
Planlama Kurulu kararlarının bir buçuk katma kadar olan İçişleri Bakanlığı onayı ve meclis 
kararıyla borç limiti dışında olduğu gayet nettir, açıktır. Bununla ilgili hükümler vardır. 
İçtihatlar vardır, her şey vardır. O yüzden Yüksek Planlama Kurulu kararlarını biz 
meclisimizde yüzde ona kadar, onun dışında da İçişleri Bakanlığı onayıyla her zaman bunları 
borç limitine dahil etmemek kaydıyla borçlanabiliyoruz. Geçmişte de böyle oldu, bugün de 
böyle oluyor. Bundan sonra da böyle olur. Onları bizim borç limitimiz içinde 
değerlendiremeyiz. Çünkü bunlar zaten bir kısmı hazine garantili kredilerdir. Devletin 
yükümlülüğü ve tasarrufu altında borçlanılan rakamlardır ve buna sizin de söylediğiniz gibi 
Bakanlar Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat onayıyla karar veriyor. Onlar bizim borç 
limiti, borç limitimiz içerisinde hesaplanabilir rakamlar değildir. Bu iki konuyu da böylelikle 
ortaya koymuş olduk. Bundan sonraki raylı sistem borçlanması da arkadaşlar elbette Dünya 
Bankası kredisiyle yapılacak, hazine garantisiz bir kredidir. Ama YPK kararımız vardır. 
Dolayısıyla o da borç limitimiz dışındadır. Şunu söyleyeyim, bu tip raylı sistem kredileri 
değerli arkadaşlar, bundan önceki birinci etabı ödüyoruz. İkinci etabı ödemeye başladık. 
Üçüncü etap da inşallah olacak. Kendi borcunu ödeyebilir, yani yolcu gelirleriyle kendi 
borcunu ödeyebilir, bir kısım açık olabilir. Ama onu da belediyenin öz kaynaklarıyla 
karşılayabilir, fevkalade geri ödemesi uygun borçlanmalardır. Bu borçları bulabilmek kolay iş 
değildir. Hatta üçüncü etapta Antalya Belediyesi olarak ilk defa hazine garantisi bile 
istemeden bize Dünya Bankası bir kredi temini sağladı. İnşallah hizmete aldığımızda yolcu 
gelirleriyle biz bunları çok da belediyeyi zorlamadan ödeyebilir hale geliyoruz. Gene aynı 
şekilde sistemde yolcu gelirleri arttığı müddetçe bunlar ödenebilir borçlardır. Teşekkür 
ediyorum. Recep Bey, denetim kurulu mu, faaliyet raporu mu? Songül Hanım siz de söz 
istediniz. Faaliyet raporu mu? O zaman Ahmet Bey, bu arada denetim komisyonu raporunun 
okunmuş kabulünü yine ben oylarınıza arz edeyim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. 
Meclisimizde muhalefet şerhi itibarıyla da bilgilenmiştir. Okunmuş olarak oybirliğiyle kabul 
edilmiştir denetim komisyonu raporumuz.

Meclis Başkanı 2017 yılı Denetim Komisyonu Raporunun ve komisyon üyesi Mustafa 
Reşat OKTAY'ın şerhinin okundu kabul edilmesi hususunu Meclise sunmuş, Ak Parti, CHP 
ve MHP Grup Sözcüleri öneriyi kabul etmiş, yapılan müzakere ve elektronik oylama 
sonucunda Denetim Komisyonu Raporunun ve şerhinin okundu kabul edilmesine oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi.

(Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 61 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Ben faaliyet
BUYUKAKÇA’ya başkanlığı bırakıyorum.

Divan
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GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:349

ÖZÜ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. 
Maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisine sunulan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 
yılı Faaliyet Raporu oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (AK Parti 47 kabul oyu, CHP 11 çekimser 
oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
66 oy kullanılmıştır.)

Gündemin 12. maddesinde yer alan; “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği. 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi 
Gazetede ■ yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik doğrultusunda. Harcama Birimlerinin “2017 Yılı Birim Faaliyet Raporları” esas 
alınarak “İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulünün ardından resmi internet sayfasının 
(www.antalya.bel.tr) “Faaliyet Raporları44 başlığı altından ulaşılabilecek olan. “Antalya 
Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu" taslağının görüşülmek üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine sunulmasını arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 
yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde: Stratejik 
Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans 
ölçütlerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve 
belediye borçlarının durumunu açıklayan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Faaliyet 
Raporunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL Meclise sundu.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma 
Yönetmeliğinin 9. maddelerindeki ilgili hüküm gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi 
2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşüldüğü oturumda Meclis Başkanlığını Meclis Başkanı 
Menderes TÜREL, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA'ya bıraktı.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, meclisimizin değerli üyeleri, her sene 
olduğu gibi, mutat olarak Belediye Başkanlığının Faaliyet Raporunu incelemek üzere 
huzurunuzdayız. Biraz sonra elinizdeki kitaplardan soracağınız sorular muhakkak olacaktır. 
Bu soruların cevabını Sayın Başkandan alacağız. Sonuç itibariyle de oylamaya alacağız. 
Oylamada bakalım Başkan sınıfı geçecek mi, kalacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi 
gruplara söz veriyorum. Bahattin Başkanım sizden başlayalım. Buyurun. Rapor hakkındaki 
görüşlerinizi alalım.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, Sayın Başkamın, Sayın Başkanım, değerli
Meclis Üyesi arkadaşlarımız Faaliyet Raporuyla ilgili aslında rakamlar yalan söylemez. 
Rakamlar icraatın ortaya çıkmasını sağlar. Bu bağlamda Faaliyet Raporunu incelediğimiz 
zaman, rakamlara baktığımız zaman aslında Menderes Başkanımız da bu rakamların 
Antalya’mıza Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar yapılan hizmetlerini önsözünde toplamış olduğunu 
görüyoruz. Ben diğer arkadaşlara da bu önsözü okumalarını tavsiye ediyorum. Okursalar 
rakamların nelere hizmet ettiğini, nasıl hizmetlere dönüştüğünü göreceklerdir.

http://www.antalya.bel.tr
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Sayın Başkanımız seçim startını verdiği zaman “Antalya’ya iyi gelecek” diye bir 
sloganı vardı. Halkımız da bu sloganı gerçekten benimsediği için, Sayın Başkanımızı seçti ve 
bugün yapmış olduğumuz icraatlar da Antalya’ya ne kadar iyi geldiğini gösterdi. Şimdi 
onlardan bazılarını özellikle söylemek istiyorum. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar dedik. Gerçekten 
çok değişik hizmetlere, ilk, yani yüzyıllarca yapılmayan hizmetlere vesile olduğumuzu hep 
beraber göreceğiz.

Şimdi Akseki’nin yüz yıllık içme suyunu artık son veren bir dönemdeyiz. Oraya artık 
su getiren bir belediyemiz var. Manavgat kanalizasyonunun yatırımlarıyla taşkınlara son 
veren bir belediyeyiz. Susuz Şahap’a 50 yıl sonra suyu getiren yine bir belediyeyiz 
hamdolsun.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Sulu Şahap mı oldu şimdi orası?
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Susuz Şahap, evet...
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Sulu Şahap mı oldu diyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, sulu oldu artık. Korkuteli Manay Projesi ile 

bölgenin su sorununu çözdük. Akdeniz’in denizi bizim için çok önemliydi. Nasıl Antalya çok 
önemliyse denizi de çok önemliydi. Bu bağlamda Korkuteli, Alanya, Manavgat, Demre ve 
Serik’te yeni arıtma tesisleriyle artık Gazipaşa’dan Kaş’a kadar denizimize artık arıtılmamış 
herhangi bir altyapı söz konusu akmıyor. Bunun için bunlar da Antalya’mız için ve Akdeniz 
için çok çok önemliydi.

Antalya’da gene mega projeler dediğimiz işte, Boğaçayı Projesinin başlanması, Liman 
ve Marina Projelerinin yine altyapılarıyla ilgili çalışmaların başlaması, Konyaaltı Sahili’nin 
işte biraz önce hep beraber burada müzakere ettik. Gerçekten Antalya’ya yakışan bir 
Konyaaltı Sahil Projesinin hayata geçiyor olması... Tünektepe Projesiyle, 10.000 kişilik Cami 
yapımıyla gerçekten Tünektepe’de insanlar o Antalya’yı seyrettikten sonra, 10.000 kişilik 
Cami’ye gelip manevi havayı da teneffüs ettiği zaman herhalde Antalya’da emek veren başta 
Menderes Başkanımız ve bütün Meclis Üyelerine de herhalde teşekkür edeceklerdir. Dua 
edeceklerdir.

Yine Türk İslam Eserleri Projesi noktasında gerçekten çok önemli bir proje 
başlatılmıştır. O Antalya’mız için bir marka proje olacaktır. İkinci etabı biten ve üçüncü etap 
raylı sistem projelerinin birçok aşamasının başlandığı ve ihalesinin yapıldığını, artık 
altyapısının da bir yapıldığını biliyoruz.

Tabi şehrimizde çok önemli belki sadece Antalya’ya değil, Türkiye’ye bir model 
olabilecek Kepezaltı -  Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi halkımızın %98 
katılımıyla ve destekleriyle başlatılan ve altyapısıyla, üstyapısıyla, fiziki yaşam alanlarıyla, 
sosyal yaşam alanlarına kadar gerçekten estetik, akıllı ve sürdürülebilir bir kent olması
açısından gerçekten hem Antalya’da hem de Türkiye’de modem bir şehirciliğin gerçekten
örneğini Antalya’ya girerken herkes görecek ve yaşayacaktır.

Tabi muhtarlarımızın talepleri Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar hepsi yani sırasıyla yerine 
getiriliyor ve getirilmeye devam edecektir. Mahallelerimizde mutlu çocuklar, sağlıklı 
yetişkinler olsun diye çocuk oyun ve spor alanları gerçekten grup aletleri kurduk. Ta Kaş’tan 
Gazipaşa’ya kadar birçok noktada bunları hamdolsun gerçekleştirdik. Okulların tamiri, 
tadilatı, mezarlıkların bakım onarımı ve temizliği ve peyzajı gerçekten, hakikaten baktığımız 
zaman sadece merkezde değil yine Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar hepsi titizlikle yapılıyor. 
Yapılmaya devam ediyor.

Elmalı ve Manavgat’ta asfalt palent, palentini kurarak gerçekten,
Üye Ümit ÖZTEKİN :Plent...

T.C.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Plentini kurarak gerçekten hem merkezden o
bölgelere asfalt götürülmesi maliyetini azaltarak daha hızlı asfaltların dökülmesi noktasında 
daha çok insanların faydasına sunma noktasında gerçekten çok akılcı ve çok müthiş bir proje 
olarak da halkımıza kazandırılan önemli mega projelerinden iki tanesi olduğu düşünüyoruz.

Öte yandan Kaş’ın Akdağ’ında üç ile 330 metre yaşayan 3330 metreye yaşayan 
vatandaşlarımızın hayalleri gerçekleştirme ve patikadan yürüyerek gittiği yolu traktörle ve 
arabayla gider bir yol haline getiren yine bu belediyemizdir. Alanya İlçesinde 12 Mahalleyi 
birbirine bağlayan Akköprü gerçekten hizmete açıldı. Çok çok önemli ve o bölgeye hakikaten 
yani dualarımızı almamıza vesile olan bu köprü, yani Akköprü yine hizmete açılmıştır bu 
dönemde.

Yine çok önemli konulardan birisi 39 sulama kooperatifimizin üye olduğu, üyesi olan 
7429 çiftçiyi ilgilendiren sulama elektriğinin bedavaya sağlayan ikinci santralimizi de 
tamamladığımızda çiftçimize yapacağımız toplam enerji desteği senede 4.250.000 Lira 
olacaktır. Yani çiftçilerimiz sulama suyunda kullandığı elektriği bu yıl %20 destek verdik 
gelecek yıl da bu desteği inşallah %100’e çıkartmak için bu çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz.

Yine çok önemli bir projelerden birisi çöpten elektrik temin ediyoruz. Alanya’da da 
bunu gerçekleştirdik. Bu da çok Antalya’mız için ve Türkiye’ye model olması açısından 
yapıldı. Bu da Antalya’ya çok güzel hizmetler olarak dönüştü.

Diğer yandan sadece bu altyapı ve üstyapı çalışmaları değil hakikaten sosyal çalışma 
belediyesi olarak da Türkiye’ye model olan bir belediyeyiz ve Cumhurbaşkanımızdan da bu 
bağlamda ödül alan bir belediyeyiz. Kültürden sağlık, sosyal hizmetlerde en önem veren bir 
kurum haline geldik hamdolsun. Engellilere, kadınlara, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine yönelik 
Türkiye’de örnek çalışmalar yapıyoruz. Yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İşte bütün bunlar, 
bütün bu yaptıklarımız halkın da gönlünde karşılık bulduğu için ve aynı zamanda bütün bu 
yaptıklarımız Antalya’yı güzelleştirdiği için Sayın Menderes Başkanımız ilk başta 
“Antalya’ya İyi Gelecek” dediği sloganını değiştirmek durumunda kaldı. Şimdi ne diyoruz? 
Hep beraber “Türkiye güzel ama Antalya çok daha güzel” diyoruz. Antalya’ya çok daha güzel 
noktasında çalışmalar yapan Sayın Başkanımız Menderes TÜREL başta olmak üzere bütün 
bürokrat arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün işçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. AK 
Parti Grubu olarak hepsinden Allah razı olsun ve bu Faaliyet Raporunu gerçekleştiren en 
detaylara kadar düşünerek hazırlayan bütün bürokraside çalışan teknik arkadaşlarımıza da 
teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Antalya çok daha güzel olması için hep birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz ve Faaliyet Raporumuzuz hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Nice 
hayırlı hizmetlere vesile olması temennisiyle tekrar teşekkür ediyoruz. AK Parti Grubu olarak 
bu faaliyette emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, CHP 
Grubuna veriyorum sözü. Buyurun.

Üye Cansel TUNCER :Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli
Meclis Üyeleri, değerli konuklar, ben öncelikle AK Parti Grup Sözcüsü arkadaşıma teşekkür 
ediyorum. Çünkü Faaliyet Raporunun önsözünü sağ olsunlar bize okudular.

Üye Bahattin BAYRAKTAR rEyvallah...
Üye Cansel TUNCER :Böylece bir bilgi sahibi olmuş olduk. Faaliyet

Raporunun, ben de bahsedecektim. Böylece gerek kalmadı. Teşekkür ediyorum.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.

T.C.
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Üye Cansel TUNCER :Ama öncelikle gerçek bir, gerçek bir teşekkürü
de gerçekten az önce ben bulunamadığım için salonda Denetim Kurulu Raporunun tanzim 
eden tüm Denetim Kurulu Üyelerimiz bir buçuk aylık çok hummalı, gerçekten zor bir çalışma 
gerçekleştirmişler. Detayla incelemişler. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum ve sonrasında 
önümüzdeki kitapları dağıtıldı, Faaliyet Raporumuzu da emeği geçen, hazırlayan tüm 
sanıyorum Mali Hizmetler Daire Başkanı ve çalışanları olmak üzere tüm belediye 
çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel, detaylı bilgiler içeren bir rapor 
hazırlanmış. Bizlere verildi. Teşekkür ediyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Sağ olun.
Üye Cansel TUNCER :Şimdi, Raporla ilgili tabi sözlerimizi ifade

edeceğim. Meclis Üyesi arkadaşlarım da söz aldılar. Grubumuz adına bir kısa eleştiri yapmak 
istiyorum am a...

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet...
Üye Cansel TUNCER :Eleştiriyle birlikte daha sonra rapordan da bir

incelediğimiz kadarıyla yine tutarsızlıkları ya da açıklanmasını ihtiyaç duyduğumuz hususları 
burada dile getireceğim.

Öncelikle bu Faaliyet Raporu 2017 yılı Faaliyet Raporu tabi ama bizim şu anda 
meclisimiz artık son hizmet yılına girdi. Bir sonraki, yani 2018 Faaliyet Raporunu bizim bu 
meclisimiz konuş, görüşmeyecek. Dolayısıyla artık bu dönemin faaliyetleriyle ilgili 
görüştüğümüz son meclis toplantımız. Faaliyet Raporu görüşmesini yaptığımız son 
toplantısında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu sebeple sadece 2017’yi değil ben bu 
güne kadar dört koca yılı bitirdik. Beşinci yıla girdik hep birlikte. Bu dört yıllık faaliyetlere de 
bakarak bir eleştiri yapmak istiyorum.

Öncelikle Sayın Başkanım beni takip edemiyor ama ben öncelikle hizmetleri için 
teşekkür ediyorum. Biliyorum. İki işi aynı anda yapabiliyorsunuz Başkanım. Ondan da 
haberim var. Şimdi ben, bunu ifade ediyorum önce.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Cansel TUNCER ıDiyorum ki Başkammızın emekleri olan, yaptığı

faaliyetleri var. Teşekkür ediyoruz. Antalya’ya çivi çakan, hizmet eden herkese, her yerde biz 
de destek oluyoruz. Bunu ifade etmek istiyoruz ama Sayın Başkammın, TÜREL Başkanınım 
2014 seçimlerine girmezden önce yapmayı vaat ettiği bazı vizyon projeleri vardı. Bu vizyon 
projeleriyle kente yeni bir yatırım çağı başlatacağını, 10.000’lerce kişiye projelerde iş imkanı 
sağlayacağını özellikle vurgulamıştı ve projelerini şöyle dile getirmişti; bu projelerden 
birçoğunun... Girişimi şöyle yaptım Sayın Başkan; dört yılı bitirdik. Bunları takip edebildiniz 
mi? Son yıla girdik. Bu yılı da zaten biz değerlendirmeyeceğiz. Yani kısa, ikinci kez oldu ama 
siz konuşuyordunuz. Dolayısıyla şimdi ben kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Başkanım 
belki bunlarla ilgili tabi bir açıklama da yapacaktır.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, buyurun.
Üye Cansel TUNCER :Antalya’nm kanatları başlığı altında bir takım

vizyon projeleri vardı. Örneğin, Ankara -  Alanya -  Antalya Hızlı İren  Projesini hayata 
geçirecekti. Kundu -  Kemerağzı’nda Kruvaziyer Liman yapımı konusunu dile getirmişti. 
Planlama çalışmalarının yapıldığını biliyorum fakat maalesef başka hiçbir çalışması olamadı. 
Yine Konyaaltı Sahili Yenileme Projesini baştan yapacağını dile getirmişti. Konyaaltı 
Sahilinde bir ağaçlandırma bölümünde bir sözüm olacak tekrar geri döneceğim ama projeyle 
devam ediyorum.

T.C.
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Kepez’e büyük bir su parkı inşa edilecek, Boğaçayı Projesiyle nehir marinaları 
yapılacak, hipodrom kompleksi yapılacak, 10.000.000 ağaç dikilecek, bilmiyorum Başkanım 
dikildi mi bu ağaçlar ya da Bakan’ımızın söylediği gibi saymalı mıyız? 19 ilçe otogarı 
yenilenecek, Kepez’e bir Festival Sarayı yapılacak. Yani Kepez Belediyemizin yaptığı 
çalışmalar da var. Ben o yüzden bir açıklama yapar diye düşünüyorum Başkanımız. Soğuk 
Hava Depoları, Paketleme Tesisleri yapılacak. Turizm emekçileri küçük taksitlerle, peşinat 
ödemeden ev sahibi yapılacak. Pek çok projesi vardı. Taahhüt edip de yapamadığı projelerinin 
olduğunu görüyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet...
Üye Cansel TUNCER :Özellikle bu son yıla girdiğimiz dönemde. Ya da

tamamlayamadığı projeleri olduğunu görüyorum dolayısıyla bu konuda bir açıklama bize 
yapar diye düşünüyorum. Çünkü Antalya en iyisine layık. Bunu zaten hepimizin ortak fikri 
olduğunu düşünüyorum. Burada bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Destek vermeye 
çalışıyoruz. Yasal platform hazırlanmadan yapılan işlemlere sadece karşı çıkıyoruz. Onun 
dışında her zaman doğru bildiğimizi söylüyoruz. Bu projelerle ilgili bir, genel bir bilgi 
verebilir diye düşünüyorum. İşim özelinde Faaliyet Raporunu incelediğimizde hepimizin 
malumu olduğu gibi Performans Programları kabul ediyoruz ki İdarelerin gelecek yıl 
yatırımlarını, faaliyetlerini planlaması ve buna göre bütçesini hazırlamasını teşkil edecek bu 
performans programlarını kabul ediyoruz ve bu idari performans programını hedef koyuyor 
idare ve performans programını uygun şekilde faaliyetlerini yerine getirmesi bekleniyor. 
Yasal düzenleme bu doğrultuda. Şimdi ben gölet yapacağım, 350.000 Lira bir ödenek konmuş 
örneğin bu şekilde. Buraya kadar diyeceğimiz zaten bir şey yok. Bir örnek veriyorum şu anda. 
Ancak Faaliyet Raporuna bakıyoruz uygun topografık yer bulunamamıştır gerekçesiyle 
hedefte sapma olduğu bize Faaliyet Raporunda belirtiliyor. Bu bir örnek. Bunun 
çoğaltılabileceğini ifade edeyim. Bir yatırım planlanırken uygun yer var mı? Varsa ne kadar 
ödenekle o işi yapabiliriz? Bir keşif, bir metraj çıkartılır. Bir fizibilite yapılır. Ona göre 
programa alınır diye düşünüyorum ve ona göre bütçede ödenek tahsis edilir ama burada 
görüyoruz ki uygun yer bulunamayan, topografik yer bulunamamasını kendileri yine, 
Belediyemiz ifade ediyor. Neden bunu ödenek olarak koyuyoruz ve Performans Programında 
kabul ediyoruz? Bu gibi faaliyetlerimiz var.

Örneğin yine kültürel ve tarihi değerleri korumak, kent hayatına kazandırılmasını 
sağlamak başlıklı hedefte Üç Kapılar karşılama merkezinin gerçekleştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacağı Performans Programında kabul edilmiş ancak bu konuda hiç çalışma 
yapıldı mı? Faaliyet Raporunda biz göremedik. Yapıldıysa zaten Sayın Başkan bizi 
bilgilendirecek.

Yine az önce okudum. Vizyon Projeler arasında soğuk hava depoları, paketleme 
servisleri yapılacağı ifade edilmişti ama işte bakıyoruz Performans, pardon, Faaliyet 
Raporumuzun 240. Sayfasında iki tane soğuk hava deposu yapılacağı koyulmuş ama imar ve 
izin işlemleri tamamlanamadığı için gerçekleşmemiş. Yani şimdi bu soğuk hava deposunu mu 
buldunuz denmesin. Burada örnek vermek istediğim konu şu; planlanmadan, 
programlanmadan hızlıca yapılan bu tür düşüncelerle, bu tür hazırlanan Performans 
Programlarının faaliyetlerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Bunu birer örnek olarak 
veriyorum ki soğuk hava deposu yapımı zaten Başkanımızın daha önce proje olarak 
taahhüdündeymiş. Yine sorularım olacak Faaliyet Raporunda kitapçıkla ilgili...

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet...

T.C.
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Üye Cansel TUNCER :Hepsini tek tek okuduk, detaylı şekilde inceledik.
Dediğim gibi tekrar ince çalışmaları için teşekkür ediyorum. Muhtarlık İşleri Daire 
Başkanlığı’nın, 49. Sayfada, gerçekleşme oranı %3,58. Yani net bütçe ödeneğinden iptal 
edilen 506.000 Liralık bir ödenekleri var. Muhtarlarımızın işlemlerinde bir azalma mı oldu? 
Ya da bu iptal edilen ödenek başka bir yerde mi gerekli oldu? Ben bir onu öğrenmek 
istiyorum birinci sorum olarak. Ama bu sorular eleştirilerime ilaveten yaptığım sorulardır. 
Yani sadece bunlar dile getirildiğine göre biz çok başarılı bir belediyeyiz yorumuna 
gidilmesini istemiyorum. Tabi ki başarılarımız var ama başarısızlıklarımızı da burada dile 
getireceğiz.

Yine Büyükşehir Belediyemiz aleyhine başlatılan icra dosya sayısında çok fahiş bir 
artış olduğunu görüyorum. Önceki yıllardan devreden 1199 dosya varken 2017’de neredeyse 
önceki yılları tamamen karşılar vaziyette 905 tane dosya başlatılmış ve bir o kadar daha 
dosyayla 2104 dosyamız olmuş. Belediyemiz alacaklarını ödeyemiyor mu? Ya da niye icra 
takiplerine konu ediliyor onu öğrenmek istiyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet...
Üye Cansel TUNCER : Konyaaltı’nda Akdeniz Bulvarı Kentsel Tasarım

ve Çevre Düzenlemesinde proje alanında 3204 adet ağaç ilave edildiği, dikildiği ifade ediliyor 
Faaliyet Raporunun 131 .maddesinde. Ben bu ağaçları göremedim Sayın Başkanım. 
Konyaaltı’nda da sürekli bulunuyorum. Tabi her yer kapandı ama 3204 ağacı diktik mi? 
Yoksa nasıl bir çalışma yapıyoruz Konyaaltı’nda. Dikildi mi? Henüz ben eski ağaçları 
görüyorum da onu da sormak istiyorum. Bu vesileyle az önceki toplantının başlangıcında 
Konyaaltı Sahiliyle ilgili dile getirirken eski ihaleyle şimdiki ihalenin dile, benzer olmadığını, 
birbiriyle kıyaslanamayacağını da ifade etmiştim. Şimdi 129.000.000’a ihaleye çıkılmıştı 
sanıyorum. İlk iki ihale Konyaaltı Sahilinde yapılamadı. Katılımcı olmadığı için iptal edildi. 
Şimdi biz yapımı kendi belediye şirketimiz vasıtasıyla tamamladık. İşte işletmesini ihaleye 
çıktık. Ne kadara mal ettik Konyaaltı Sahili projesini? Ya da ne kadara mal ediyoruz? Evet 
bütçe konusunda bunları görüşürüz ama işte 129.000.000’luk bir yatırımı Belediyemiz 
yapıyor. Ona göre diğer ihaleyle kıyaslamayalım deyişimin sebebini siz anlamıştınız zaten. 
Çünkü biz bu yükü daha önceki ihalede belediyenin üzerinden alıp işletmeci ve yapımcı 
firmaya vermiştik. Dolayısıyla bu konuda yapım ne kadara mal edildi konusunda belki kısa 
bir açıklama Başkanım yapabilir.

Devam etmek istiyorum. Faaliyet Raporumuzun 172.sayfasında emanet usulüyle 
gerçekleştirilen işlere ilişkin bir tablo var. 204.tablo... Şimdi bu yasa değişikliği yani Kamu 
İhale Kanunu çıkmadan önce Devlet İhale Kanununda evet emanet usulü vardı. Ancak emanet 
usulüyle iş yaptırılması şeklini, bu ihale şeklini de açıklanmasını rica ediyorum. Nasıl 
işlerimizi emanet usulüyle değil, Kamu İhale Kanununda yer olmadığı için... Bir o konuda 
hangi işlerin bu usulde yapıldığının bilgisini rica ediyorum.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Üye Cansel TUNCER :Başkanım emanet usulüyle yapılan işlere ilişkin

bir tablonuz var 172.maddede... Fakat bu eskiden Devlet İhale Kanunu zamanında 
öngörülmüş olan bir usuldü. Şimdi Kamu İhale Yasasına tabi olduğumuz için bu usulde bir 
ihalenin olmaması gerektiğini biliyorum. Hani ne şekilde emanet usulünü, hangi işlerde 
kullanıyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. Bunu teknik arkadaşlar da tabi açıklama 
yapabilirler.

Faaliyet Raporunun son bölümünde, değerlendirmeler bölümünde yine sadece örnek 
olarak söylüyorum. Pek çok tabi birimlerimizin hedeften sapma sebepleri var
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Bunu bildiriyorlar bize. Örneğin Fen İşleri Daire Başkanlığının hedeften satma sebebi 
olarak pek çok sebepte idarenin almış olduğu karar nedeniyle hedefte sapma olduğunu bize 
bildirmiş. Örnek veriyorum Konyaaltı Gençlik Merkezi Yapımı yapılamamış idarenin aldığı 
karar sebebiyle. Kaş Kültür Merkezi İnşaatı yapılamamış idarenin almış olduğu karar 
nedeniyle. Kumluca Adrasan Düğün Salonu yapımı, çeşitli yerlere spor salonu yapım İşi, 
Antalyaspor Koleji yapımı, balıkçı hal yapımı, merkez ve muhtelif ilçelerde itfaiye binası 
yapımı, aşevi yapımı, hayvanat bahçesi iyileştirme projesi uygulaması, Lara -  Kundu kıyı 
yolu yapım işi, Çıplaklı cephe çalışması tadilatı gibi konularda, önemli de olan konularda 
hedef olarak, mevcut durum 0 olarak belirtilmiş. Aslında %90, %10 hepsinin değişen 
oranlarda yapımı öngörülmüşken idaremizin aldığı karar sebebiyle hedefte bir sapma 
olduğunu bize Dairemiz bildiriyor. Bu konularda bir açıklama rica ediyorum ben niçin, hani 
bunları gerekli mi görmedik ya da bir sebebi nedir? Hedefte neden gerçekleşme olmadı? 
Çünkü önemli yatırımlar bunlar. Bu konulan rica ediyorum ve soğuk hava deposuyla ilgili 
olarak da imar ve izin işlemlerinin tamamlanması sonucu gerçekleşmediği yine 240.sayfada 
belirtilmiş. Az önce buraya atıf yaparak belirtmiştim ve dolayısıyla biraz önce Denetim 
Kurulu Raporunda da gördük ki gerçekten toplam bilanço borcumuz 2.055.111.000 Lira. Çok 
yüksek oranda bir bilanço borcumuz var. Biz bu cevaplarımızı da istiyoruz ancak tabi 
belirtmek istiyorum. Ciddi bir borç stokuna da evet demek istemiyoruz. Faaliyetleri 
borçlanma suretiyle yapıyoruz ve bir bütçemizde gördüğümüz kadarıyla borç, hem borçlanma 
hem de gayrimenkul sermaye iradı suretiyle bu bilançomuzu dengeliyoruz. Ancak 
ihalelerimize de kimseler katılmıyor gördüğüm kadarıyla. Hiç satış yapılabildi mi 
taşınmazlarımızda? Ne tür b ir...

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :0  sorularınızın cevabını alacaksınız zaten.
Üye Cansel TUNCER :Alacağız zaten. Dolayısıyla biz grubumuz olarak

Faaliyet Raporuna çekimseriz. Antalya için yetmez diyoruz. Daha çok çalışmalıyız. 
Projelerimizi tamamlamalıyız diyoruz Sayın Başkanım.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA rTeşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Başkanım 
bu sorulara şimdi mi cevap verirsiniz yoksa MHP’nin görüşünü aldıktan sonra mı?

Üye Cansel TUNCER :Üyelerimizin de görüşü var Sayın Başkanım
uygun görürse hepsini birlikte cevap verebilir. Nasıl uygun görürseniz. Yani söz istemleri var 
Başkanım.

BAŞKAN :En son Sayın Başkanım...
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Peki...
Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyeleri,

içimizde Belediye Başkanı arkadaşlarımız da var. Belediye Başkanlığında son düzlüğe girdik. 
Ne vaat ettiler? Ne yaptılar?

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ :Önümüzdeki 2019 seçiminde milletin terazisine

girecekler. Onun için ben şu an hiçbir şey demeyeceğim.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :0  kadar.
Üye Selçuk SENİRLİ : Sandığa girecekler, eğer iyi yaptılarsa, sandıktan

tekrar Belediye Başkanı olacaklar. İyi yapmadılarsa millet iyi yapacak birisini getirecek. O 
yüzden herkese saygılar sunuyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet. Teşekkür ederim. En güzel ifadeyi 
özetlediniz.
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Üye Selçuk SENİRLİ :Songül Hanımı, şey, Cansel Hanımı sanki bu
eski Amerikan filmlerindeki, jürideki, mahkemedeki savcılar gibi görüyorum. Valla 
muhteşem hazırlanmış. Tebrik ediyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Cansel TUNCER ıTeşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada bir

konuyu unuttuğumu fark ettim Sayın Başkanım...
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Buyurun.
Üye Cansel TUNCER :Onu da dile getirmek istiyorum.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Daha çok şey hatırlayacaksınız da...
Üye Cansel TUNCER :Açıkçası çok samimi söylüyorum.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA rBuyurun.
Üye Cansel TUNCER :Hepsini okudum ama şu anda dile getiriyorum.

Teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz için sizlere. Sağ olun. Yani hep kısa notlardan ben
söylüyorum. Onun için unuttum. Tabi projelerimizi yaparken de her zaman söylediğimiz bir
konu var. Buna ehemmiyet gösterdiğini düşünüyorum Başkanım ama daha da dikkatli 
olunmalı. Doğaya, çevreye zarar veren projeler, hani bu çılgın projelere...

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet...
Üye Cansel TUNCER :İlgili olarak hep Başkanımız görüşlerini aldığını

ifade ediyor. Bizi eri toplantıya çağırıyor. Özellikler Balbey’e ben meclis toplantım sebebiyle 
katılamadım. Ancak bu projeleri yaparken doğaya, çevreye zarar vermeyelim ve vereceğimiz 
ihtimali bile olsa bunu özellikle odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız uyarıyorlar. Bu 
uyarıları tam olarak dikkate alalım istiyoruz. Yani bu konuyu da sadece bir kayıtlara geçmesi 
açısından dile getirmiştim. Buna da önem vererek projelerimizi hayata geçireceğimize 
inanıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Ben teşekkür ederim. Bu söz isteyenler var 
herhalde. Evet, şeyden mi başlayalım. Reşat Bey’den başlayalım. Evet, Recep Bey, siz söz 
istediniz herhalde.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım buradayım. Sayın Başkan, teşekkür
ediyorum söz verdiğiniz için. Şahsınızla da meclisimizi selamlıyorum. Ben çok detaylara 
girmeden dört tane ana başlık altında Faaliyet Raporu üzerine eleştirilerimi sunmak istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi Balbey. Ben öncelikle Sayın Başkana ve Belediyemize teşekkür 
ediyorum. Bu konuyla ilgili söz vermiş oldukları kapalı oturumları yaptılar. Bizi bu anlamda 
bilgilendirmiş oldular. Balbey’in arkasında, projenin arkasında kimler olduğu, hangi ekiple 
çalışmış olduğu da bu vesileyle görmüş olduk. Gördüğümüz şey şu; Yıldız Teknik 
Üniversitesinden Balbey’e danışmanlık yapan Sayın Profesörümüzün kafasının çok fazla 
karışık olduğunu gördük burada, ekibiyle birlikte. Dolayısıyla, arkadaşlar bir susar mısınız 
ya? Burada konuşuyoruz. Burada Sayın Profesörümüzün kafasının gayet karışık olduğunu 
dolayısıyla projenin akıbetinin ben iyi olmayacağını yapmış oldukları toplantı sayesinde 
görmüş oldum. Dolayısıyla burada iki tane bölgeye ayırmışlar. Bir tanesi sit alanı dediğimiz 
bölge. Bir tanesi de yenileme alanı denilen bölge. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de 
eğer bir proje uygulayacaksanız oranın halkıyla birlikte hareket etmek zorundasınız. Eğer 
halkıyla birlikte hareket etmiyorsanız projenin başarıya uygulama şansı sıfırdır.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
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Üye Recep TOKGÖZ :Ben bir soru sormuştum orada. Onun cevabını
alamadık. O bir... %58 oranında projeye evet diyen arkadaşlar var. Onların içerisinde ne 
kadarının ticari ve konut olarak bildirmek istedikleri, ne istedikleri konusunda soru soruluyor. 
Bu konunun, bunun cevabını alamamış olduk, bu bir.

İkincisi, tescilli yapılar dediğimiz yapıların 16 tanesinin, 16 tanesinin, yenileme 
bölgesi içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sit alanının dışarısında 16 tane tescilli yapı 
var. Şimdi biraz önce dediğim gibi burada oturan vatandaşlarımızın iyi bilgilendirilmediği 
için projeye karşı ciddi bir refleksleri var. Bir de şu var. Şu çok önemli. Ayinesi iştir kişini 
lafa bakılmaz deniyor. Şimdi diyoruz ki; Sayın TÜREL’in daha önce Antalya ile ilgili yapmış 
olduğu çalışmalara baktığımız zaman bir tanesi Demirciler Çarşısı, bir tanesi şu anda okullar 
bölgesinin olduğu yer. Bir tanesi de Doğu Garajindaki eski Festival Çarşısı dediğimiz yer. 
Bunların hiçbirisi, hiçbirisi başarıya ulaşmış projeler değildir. Bugün Demirciler Çarşısı 
dediğimiz zaman aslına uygun olmayan bir yapı düzeni konulmuş. Dolayısıyla bu yapı düzeni 
içerisinde çarşı on sene olmasına rağmen hala oturamamıştır.

İkincisi; çok değerli bir alan olan okullar bölgesi projesi orayı yeşil alan haline 
getirilerek hem yakın tarihimiz ortadan kaldırılmış hem de amacına hizmet eden bir yenileme 
hareketi olmamıştır.

Üçüncüsünü hiç söylemek istemiyorum. Festival Çarşısı ve eski halk pazarının olduğu 
yer. AntalyalInın pazarı orada yok edilmiştir. Antalya’nın pazarı yok edilmiş ve yerine şu 
anda gittiniz, gördüğünüz yer, devasa bir bina kurulmuş ve insanın içi sızlar bir duruma 
gelmiştir. Dolayısıyla bu kadar Antalya içerisinde kötü puanı olan Belediyemizin, Sayın 
TÜREL’in Balbey Projesi üzerinde ben başarıya ulaşacağına inanmıyorum. Dolayısıyla bu 
kadar ince çalışılması gereken bir projenin zamana ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla daha ince 
çalışmalardan sonra Balbey Projesine ağırlık vermesini temenni ediyorum, bu bir...

İkinci konumuz, çok önemli bir konu daha Sur Yapı konusu. Bundan bir süre önce bir 
gazeteye demeç vermiştim. Aslında konumuz Sur Yapı değildi ama ben bir sorumlu Meclis 
Üyesi olarak Antalya’da vatandaşımızın korunması anlamında, belediyede işlerimizin daha iyi 
yürümesi anlamında uyarılarda bulunmuştum. Bu uyarılarımızın sonucu Sur Yapı tebligat 
gönderdi bana ve tebligatta şu yazıyor. Diyor ki; siz bizim diyor ticari itibarımızı diyor, 
zayıflatıyorsunuz. Zayıflatmak için beyanatlar veriyorsunuz. Yine Türkiye’mizde olduğu gibi 
Antalya’mızda da yerel anlamda bir havuz medyası oluşturulmuş. Bunların kimler tarafından 
oluşturulduğu ortada. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yazan birkaç tane gazetemize de aynı 
şekilde Sur Yapı tarafından tebligatlar gönderiliyor. Noter kanalından yaptığı haberlerin 
tekzip edilmesi isteniyor. Bir kere burada gayet açık sorular sormak istiyoruz. Bunlardan bir 
tanesi gerçekten bu alanda Vakıflar’m bir şerhi var mı, yok mu? Ben bir tanesini okudum. 
Belediyemizin resmi cevaplarından bir tanesi. Konut alanında şerhimiz yok ama ticari 
alanlarda şerhimiz var diyor. Bunu bir burada çizmek istiyorum ve Başkanıma da sormak 
istiyorum. Gerçekten bunun şeyini öğrenmek istiyorum. İkincisi buranın inşaat ruhsatı var mı? 
Neye göre inşaat yükseliyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Üçüncüsü; en önemli konulardan bir 
tanesi Sur Yapı faaliyetlerine geçti ve satışlarını yapıyor. Bu satışları neye göre yapıyor? Yani 
ben şimdi burada, bunun sorumlusu ANTEPE Genel Müdürü arkadaşımız da var. Tapu verme 
koşulları ortadayken neye göre bu şeker, bu şekilde satış yapıyorlar? Açığa mı satış yapıyor? 
Yapmıyor mu? Bunlar benim açımdan da flu bir konu olduğu için bunun hem meclisimizin 
hem de benim bilgilenmem açısından bir cevap verirlerse teşekkür ediyorum.
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Üçüncü konu; yeteri kadar tartışıldı ama Konyaaltı Sahil Projesi. Sayın Başkanımız 
her zaman olduğu gibi aynı konuları dört sene önce de söylemişti. Dört sene önce geldiğimiz 
zaman da Konyaaltı’nı halka açılacağını, bedava açılacağını, işte şezlong -  şemsiyeleri 
bedava kullanacağımızı, Belediyecilik nasıl yapılıyor görün diye ayriyeten bize şey de verdiği 
için Konyaaltı Sahil Projesi şimdi aynı hikayeyi, aynı masalı tekrar dinliyoruz. Dinlediğimiz 
masal bu sefer biraz pahalı bir masal. Niye pahalı bir masal? Biz 130.000.000 Liradan ihaleye 
çıkmışız. İhaleye giren olmamış sadece altyapı ve yatırımlar için bunları bakmış görmüşüz ki 
iş başa düştü demiş Sayın Başkanımız. İş başa düşmüş ama ihale, şeyi kendisi yapmış 
durumda ama diyor ki Sayın Başkanımız şimdi biraz önce Konyaaltı Belediyesine çattığı 
için. Diyor ki; biz diyor burayı diyor 8.000.000 Liraya kiraya verdik. Ama kardeşim zaten sen 
130 Bin Lira eğer ihale şeysi gerçekse, rakamlar gerçekse 130.000.000 Liralık bir masraf 
etmiş olman lazım. Yani 8’e bölersek nerden baksanız 10 senede belki alacaksın, belki 
alamayacaksın, %2’leri saymıyorum. Şimdi bir de diyor ki; yani ben eğer ihaleyi 
imzalamadıysa Sayın Başkanımız ben onu seven bir kardeşi olarak imzalamamasını rica 
ediyorum. Çünkü bu devran böyle gitmeyecek.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Recep TOKGÖZ :Bu devran böyle gitmez. Bu devranın bir sonu

olur. Dolayısıyla ben hiçbir zaman Sayın Başkammızın bunlarla ilgili bir sıkıntıya girmesini 
istemiyorum. Çok önemli bir konulardan bir tanesi. Bunu da Cansel Hanım sormuştu. İhalede 
rekabet şartları oluşmadı. Bu zaten bir. Onun için zaten imzalamasını istemedik. Dedi ki; biz 
burada işte %50 işte, ne o, otel yöneticisi, işte, şu... Yani orayı ben diyor ki çok nitelikli bir 
şekilde oraya kiraya verdim ama biz burayı, kendi çalıştırmayacaksa, alt kiracılara kiraya 
verecek. Alt kiracıların aynı koşullar yine, 5 yıldızlı otel çalıştıran arkadaşlara mı verecekler 
bu konuyu. Bu konu da çok önemli. Bunun da bize bir bilgilendirilmesini rica ediyorum.

Diğer bir konu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Niyazi Nefı KARA bir 
açıklamada bulundu. Dedi ki; Antalya’mızdaki bazı bölgelerimizde arsenikli su vardır. 
Bunların raporları bize gelmiştir. Dolayısıyla bu konuda Belediyemizin bize bilgi vermesi ve 
dikkatli davranması ile ilgili. Biz gördük ki Belediye bu konuda, bizim Sayın 
Milletvekilimiz...

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Süreniz doldu. Peki iki dakika daha verelim. 

Evet, buyurun.
Üye Recep TOKGÖZ :Normalinde ne olması lazım? Belediyemizin

böyle bir, arkasından pardon, bunun dışında da Jeoloji Mühendisleri Odası da bunu 
destekleyen bir açıklama daha yaptı. Şimdi ne olması lazım normalinde? Eğer böyle bir iddia 
varsa Belediyemizin konuyu ciddiye alıp, bütün raporları ortaya döküp kamuoyuna açıklaması 
lazım. Aynı zamanda da milletvekilimize bilgi vermesi lazım ama Antalya’ya ihanet olarak 
nitelendirmelerini ben Belediyemiz açısından son derece sakıncalı görüyorum. Başkammızın 
bilgisi var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Ama bu konularda açıklama yapmak buradaki 
memura düşmez. Bir siyasinin bir cevap vermesi, siyasinin sorduğu bir soruya aynı zamanda 
hem Belediye Başkanı hem de siyasi uygun bir üslupla cevap vermesi lazım. Burada ihanet 
ediliyor Antalya’ya demek abesle iştigaldir. Benim anlatmak istediğim, söylemek istediğim 
bunlar. Sorularıma cevap alırsam teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, teşekkür ediyorum Recep Bey. Şimdi 
Songül Hanım sizin müracaatınız var. Buyurun sizi de dinleyelim.
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Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım Faaliyet Raporu üzerine söz almış bulunuyorum. Tabi ilerleyen saatlerde 
dinlemeniz için zorlanıyoruz. Saatler oldu meclis açıldığından beri. Çok uzun tutmayacağım. 
Zaten arkadaşlarımız da önemli yerleri değindi ama benim de ayrıca belirtmek istediğim 
birkaç husus var. Öncelikle İl Genel Meclisi Üyeliği de yaptım. Beş yıl onu sayarsak, dört 
yıldır Büyükşehir Meclisinde görev alıyorum. İlçe Meclisinde görev yapıyorum. Bugüne 
kadar hazırlanmış en kapsamlı Faaliyet Raporu. Emek veren herkese, katkısı olan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Özellikler bilançoya ilişkin tespitler ve değerlendirmeler, geçmiş yılla 
ilgili yapılan karşılaştırmalar Denetim Komisyonunu aratmayacak, hatta yer yer ondan daha 
fazla bilgilendirmelerle bizim ufkumuzu açtığı için de çok teşekkürler.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
Üye Songül BAŞKAYA :Yine bir teşekkürüm de Belediye

Başkanımızdan, Meclis Üyelerimize, Daire Başkanlarımızdan, Memur ve İşçilerimize kadar 
faaliyetlerimizde katkı sunan, hizmetlerimizde katkı sunan, tüm yol arkadaşlarımıza, 
paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum, burada bir meclis üyesi olarak, AntalyalI 
vatandaşlarımızın oylarıyla gelmiş bir üye olarak kendi tespit ve eleştirilerimi de yapmak 
istiyorum. Bunların da siyasi olarak algılanmamasını, yapıcı önerilerin dikkatle 
irdelenmesinden yanayım ki, daha sağlıklı kararlar üretelim diye.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :01du, teşekkür ederiz. Buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA :Öncelikli olarak 31 Daire Başkanlığımız

tarafından 2017 yılı içerisinde gerçekleşen gelir bütçesindeki yatırımlar konusuna baktığımız 
zaman, hemen buluyorum. Bir kere, 2017 yılı taslak bütçesi görüşmelerinde belirtmiştik. 
Bütçe yapmak önemli, rakamların yükselmesi, gelir kalemlerinin yükselmesi bizi fevkalade 
mutlu eder. Çünkü ne kadar gelir sağlarsak, o kadar yatırım yaparız. Antalya’ya yatırım 
yapmak da hepimizin arzusu ama gerçekçi bütçeler hazırlamak çok daha önemli. Hele ki 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği günden beri fınans yönetimini çok 
iyi bildiklerini ve başarılı bir bütçe yaptıklarını her zaman söyler. Ama maalesef 2017 yılı 
bütçesi daha önce de ifade ettiğim gibi bence yerel bürokratlardan çok fazla yararlanılmadan 
yapılmış hayali bir bütçe olarak görüyorum ki rakamlar da bunu gösteriyor zaten. O zaman 
yaptığım eleştirilerden en önemli bir tanesi sermaye geliri konusundaydı. Bugüne kadar bu 
kadar ciddi bir sermaye geliri sağlamadığımızı, 760.000.000’lük sermaye gelirimizin de 
gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını o zaman ifade etmiştim. Nitekim rakamlara 
baktığımız zaman tahsilat itibariyle maalesef 760.000.000’un sadece %9’u gerçekleşmiş. Bu 
da ciddi bir kayıp ve sapma diye düşünüyorum.

Yine tabi gelir rakamlarını da bu ciddi bir şekilde etkiliyor. 1.850.000.000’luk gelir 
artı 410.000.000’luk borçlanma ile birlikte 2.260.000.000’luk bir bütçe öngörmüştük. Ama 
maalesef 1.351.369.000 Liralık bir geçekleşme sağlandı. 257.000.000’luk da borçlanma 
gerçekleştiğini rakamlardan da görüyoruz. Az önce arkadaşlarımız da zaten bunu ifade etti. 
Dileğimiz 2018 yılında daha sağlam, gerçekçi, ayakları yere basan bütçelerin gerçekleşmesi 
dileğiyle. Onu da gerçi kabul ettik taslağımıza ama diliyorum yanılırız eleştirilerimizde. 
Çünkü Antalya hepimizin. Sadece yöneten kadroların değil. İktidar kadrosunun değil. Her ne 
kadar Belediye Başkanımız hafta sonu gerçekleşen kendi siyasi partilerinin belediye 
başkanlarının katıldığı bir toplantıda iktidar partili belediyelerin bulunduğu yerlerde halkın 
mutlu olduğunu, diğer yerlerde ise yatırımdan yoksun olduğunu ifade etse de ben bunu 
kastetmek istemediğini düşünüyorum.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Çünkü ben muhalefet partinin iktidar olduğu bir ilçenin de meclis üyesiyim aynı 
zamanda. %90 bütçe gerçekleşmesi olan, ilçemizde vatandaşların refah ve huzur içerisinde 
yaşadığını düşünüyorum. Bize gelen ve kamuoyuna gelen intiba da bu yönde.

Şimdi diğer önemli bir konu biraz önce de zaten gündem öncesinde ifade etmiştik. 
Yargıya intikal eden planlama kararlarımız çok fazlasıyla var. Şimdi tabi bunların hepsi idari 
yargıdaki kararların hepsi dava konusu planlama değil ama büyük bir kısmı da planlama. 
2017 rakamlarına baktığımız zaman idari yargıya intikal eden dosya sayısı 472 tane ve bunun 
da aleyhte olan kısmı 122 dava. Lehte, idaremiz lehine sonuçlanan 55 dava. Yani Sevgili 
Başkanım idaremizin yaptığı pek çok eylemin de yargıdan geri döndüğünü ya da yargı 
kararıyla durdurulduğunu da buradan çıkarmak mümkün. Demek ki bazı eleştirilerimizin, 
teknik arkadaşlarımızın zaman zaman özellikle imar konusunda ifade ettiği görüş ve 
eleştirilerin de dikkatle izlenmesi hem idaremizin bu yargıdaki yükünü hafifletecektir hem de 
bu konular dava konusu olmayacak ve ilk kararda hayata geçirilebilecektir.

Yine diğer önemli bir husus da, özür diliyorum, evet, bütçe gerçekleşmelerinde de 
baktığımız zaman 31 Daire Başkanlığından sanıyorum 9 ’unun bütçe gerçekleşmelerinin 
%50’nin altında, özellikle pek çok önemli, hepsi önemli de daire başkanlıklarımızın, İtfaiye 
Daire Başkanlığının da çok ciddi bir bütçe gerçekleşmesinde düşüş gerçekleştiğini 
görebiliyoruz. Zannediyorum %3 olması gerekiyor notlarımdan da görebildiğim kadarıyla. 
Pardon 3,58 Muhtarlıklar. Gerçekleşen bütçe oranı Sevgili Başkanım. İlçe Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı %30’da kalıyor. Yine Dış İlişkiler Daire Başkanlığı %39'da kalmış. İtfaiye Daire 
Başkanlığı ciddi bir yenileme gerektiren ve biraz önce Denetim Komisyonundaki arkadaşımız 
da ifade etti. Bu konuyla ilgili de teşebbüsler var ama bütçe gerçekleşmesi %13,25 gibi 
gerçekten çok düşük bir rakamda kalmış. Yine İç Denetim Birimi %0 yani hiç harcama 
yapmamış. Demek ki denetim çok iyi çalışıyor bu konuda. Teftiş Kurulu’nda %23,24 gibi 
rakamlar var. Bunu zaten Faaliyet Raporunda arkadaşlarımız görebilecektir. Öte yandan %90 
Personel Daire Başkanlığını tebrik ediyoruz kendilerini. Destek Hizmetlerinde yine çok ciddi 
gerçekleşme oranlar, Basın -  Yayında aynı şekilde, Özel Kalem ve Genel Sekreterlikte de 
gerçekleşme oranlarının çok ciddi olduğunu görüyoruz. Onları da kutluyoruz. Yani hep 
eleştirmiyoruz Sevgili Başkanım, her ne kadar siz bazen eleştirilerimizi at gözlüklü, 
vizyonsuz, hizmet fukaraları şeklinde alsanız da ben bize bunları söylemediğinizi 
düşünüyorum. Belki yanlışlıkla veya o siyasi ortamın heyecanıyla sözler, söylenmiş sözlerdir. 
Yoksa bugün meclis kararlarına da baktığımız zaman pek çok kararı hep birlikte, iktidarı, 
muhalefetiyle birlikte alıyoruz.

Yine planlama konusunda daha önce ifade ettik. 100.000’lik planlar doğrultusunda 
kentimizin 25.000’lik planlarını da hazırlıyoruz. Maalesef bugüne kadar 19 ilçenin 
planlamalarıyla ilgili ciddi bir yol kat etmiş olsak da tamamlanması sürecine bakıldığı zaman 
pek çok ilçenin planlarının henüz tamamlanamadığını ama bu üst planlar yapılmadan bizim 
yine kimi kamudan kimi özel şahıslardan gelen alt planları her mecliste beraber 
planladığımızı görüyoruz. Gönül ister ki bütüncül planlamalar yapılabilsin. Üst 
planlamalarımız bir an önce tamamlansın ve ona uygun alt planları sağlıklı bir şekilde 
üretebilelim. Kent ve geleceğimiz açısından bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum 
ama raporumuzda da belirtildiği üzere pek çoğu ihale edilmiş olmasına rağmen, kurum 
görüşlerinin beklenilmesi ya da belge, bilgilerin toplanması sebebiyle gecikti. Zannediyorum
2019 yılında görevimizi devrederken bu gidişata göre hepsini tamamlamamızın çok kolay 
olmayacağı inancındayım.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Planlamalar konusunda rakamlar 19 ilçemizde 2017 yılı içerisinde 5.000'lik 
planlamada 312 tane planlama yaptık. Kepez, İmar Plan Tadilatları konusunda yapılan 
başvurularda tabi ki nüfus...

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet süreniz doldu.
Üye Songül BAŞKAYA :Ek süre talep ediyorum Başkanım.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :İki dakika da size verelim o zaman buyurun.

Devam edin.
Üye Songül BAŞKAYA :Açıldı mı? Evet. 5.000’lik planlar konusunda

nüfusu, yüzölçümü gereği de birinci sırada Kepez, ikinci sırada Alanya, üçüncü sırada 
Muratpaşa İlçesini görüyoruz. 1.000’lik uygulamalarda 414 plan içerisinde yine Kepez 
İlçesinin başı çektiğini, Muratpaşa’nın ikinci, Konyaaltinın üçüncü sırada olduğunu, bazı 
ilçelerimizden hiç planlama tadilatının, teklifinin gündeme gelmediğini de görüyoruz. Plan 
tadilatları konusunda, kısaca toparlayayım önerimiz, Boğaçay Planları şimdi bakın önemli, 
kentin vizyon planları olarak lanse edilen, Büyükşehir Belediye Başkammızın seçim 
kampanyasından beri üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi ama maalesef benim 
de aralarında bulunduğum, meslek odalarının da dahil olduğu bir yargı süreci bu konuda da 
başlatıldı. Keşke hani planlar sağlıklı bir şekilde üretebilse, eleştiriler, öneriler dikkatli 
incelenebilse. Burada tabi ki Belediye Başkammızın kimi önerilerini teknik insanların dikkate 
aldığını biliyoruz. Örneğin Marina’nm içeriden dışarıya alınması ya da denizin içeriye 
alınmasının engellenmesi gibi olumlu adımları da olmuştur. Bunu da vurgulamakta fayda var.

Yine Balbey Konusunda benim de söyleyeceğim birkaç şey var. Geçtiğimiz günlerde 
yapılan bilgilendirme toplantısında maalesef meclisimizin ancak %10’u katılım 
sağlayabilmişti. Sanıyorum İlçe Meclislerinden dolayı pek çok arkadaşımız katılamadı. Orada 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Projenin de Başdanışmanı olan Zekai GÖRGÜLÜ Hocamız 
ve ekip tarafından bilgilendirmeler yapıldı ama çok sağlıklı, kafamızdaki kaygıları azaltacak 
bir bilgilendirme yapıldığını da söylemek mümkün değil. Çünkü mevcut bir koruma planları 
var.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememişîir.)
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Zaten Balbey’le ilgili...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Hadi tamamlayın o zaman... Bir dakika daha 

Başkanım. Buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA ıKoruma planları var ama koruma planları dışında

da kentsel yenileme bölgesi olarak yapılacak bir takım düzenlemeler var. Şu ana kadar %58 
bir bölgeden onay geldi ve kaygılar yüksek seviyede. Dileğimiz burada tarihi dokunun 
korunarak bu alanın kentimize kazandırılması. Belki bu konuda sıfırdan bir planlama 
çalışması yapılabilir. Bu da Türkiye’ye örnek olabilir diye düşünüyorum. Tekrar kentimize
2017 yılı içerisinde hem karar almada etki yapan meclisimize hem de yatırım ve hizmetlerin 
faaliyete geçmesinde yürütmede yer alan tüm yöneticilerimize ve işçilerimize, personelimize 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, Erkan 
Bey. Siz buyurun.

Üye Erkan DEMİRCİ :Evet, Sayın Başkanım ben de Faaliyet Raporuna
ilişkin diğerlerinden farklı olarak Alanya’da Büyükşehir Belediyesi ne yapmış gözüyle 
inceleme yaptım. Onunla ilgili birkaç görüş, tavsiye ve önerimi söyleyeceğim. Birkaç da 
sorum olacak.

T.C.
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Öncelikle Faaliyet Raporunda Alanya İlçesi özelinde bahsedilen konuları ifade 
edeyim. Bazı mahallelerde bayrak direği ve muhtar takımı dağıtımı, ASMEK eğitimleri, iki 
adet tiyatro oyununun sahnelenmesi, su sporları parkurlarının, bazı büfelerin ve mesire 
alanlarının kiralanmaları, okul, cami, mezarlık bakım onarım ve tahsisleri, kırsal mahallelerde 
yol bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları, otogar, mezbaha ve sulama tesislerinin yapımı 
için Orman ya da Hazine'den yapılan yer tahsisleri, Tosmur’daki İl Özel İdaresinden kalan 
mevcut yapının aşevi haline getirilmesi. Türkler’de katı atık bertaraf tesisi ve bu atıklardan 
eneıji üretilmesine yönelik inşaata başlanması. Yine Türkler Mahallesinde toptancı hal 
yapımına başlanması, Oba Mahallesinde hasta yakınları için misafirhane yapımına 
başlanması. Ayrıca Faaliyet Raporunun konusu olmamasına rağmen AS AT tarafından yapılan 
altyapı yatırımları, daha önce bitirilen Akköprü ve bu yıl Karayolları tarafından yapılarak Oba 
Mahallesine kadar kısmen hizmete açılan Alanya Doğu Çevre Yolu Projesine Büyükşehir 
tarafından verilen destek. Benim tespit edebildiklerim bunlar. Bu rutin konuların içerisinde 
farklı olarak 3 tane konu var. Bunlarla ilgili öncelikle teşekkür sunacağım. Bir de sorum 
olacak. Birincisi; katı atık bertaraf tesisi. Alanya için önemli bir projeydi. Buna başlanması 
güzel bir faaliyet. Yine Alanya Toptancı Hali için devam eden inşaat çalışması doğru bir 
faaliyet. Özellikle teşekkür edilmesi gerekiyor ve yine hasta yakınları misafirhanesi. Fakat 
bunlarla ilgili performans sonuçları tablosunda toptancı hal yapımı için koyulan %50’lik 
hedefin sadece %21’inin tutturulduğunu, Alanyaspor tesisleri için koyulan %10’luk hedefin 
hiç başlamlamadığım görüyoruz. İyi olan şey hasta yakınları misafirhanesine ilişkin %10 
hedef koyulmuş fakat %45 seviyesine kadar gelinmiş. Bu iki tane tesisin, toptancı hal tesisinin 
ve Alanyaspor tesislerinin niçin geciktiğini ve bu gecikmeye rağmen açılışının ne zaman 
olmasının planlandığının yanıtını mümkünse burada Alanya halkı adına istiyorum. Yine 
ayrıca geçen yılki, yani 2016 yılı Faaliyet Raporunda bahsedilen ulaşıma ilişkin iki tane proje 
vardı. Bunlardan bir tanesi Alanya kent merkezinde can damarı olarak geçen Atatürk Caddesi 
üzerinde 8.2 kilometre uzunluğundaki güzergahta bir cadde düzenleme çalışması, hatta bunun
2016 Yılı Faaliyet Raporunda görseli de var. Fakat 2017 yılı da bitti. Bununla ilgili hiçbir 
adım atılmadı. Hiçbir çalışma yapılmadı. Bundan vaz mı geçildi? Bununla ilgili bir bilgi 
almak istiyorum. Alanya için önemli bir konu. Yine Mahmutlar -  Kargıcak 
Mahallelerimizden geçen bir buçuk kilometre uzunluğundaki yine Büyükşehir Belediyesinin 
yetki alanında olan bir caddemiz var. Üç yıl önce zannedersem yetki alanımıza dahil etmiştik. 
Fakat üç yıldır o caddede hiçbir düzenleme yapılmadı. Önemli bir arter hem Mahmutlar için 
hem Kargıcak için hem oradaki trafiğin rahatlaması için. Yine geçen yıl ki Faaliyet 
Raporunda buna ilişkin de projenin hazırlandığı 2016 yılında hazırlandığı ifade edilmesine 
rağmen, aradan bir yıl geçmesine rağmen hiçbir faaliyet yok. Bununla ilgili son durum 
hakkında bilgi almak istiyorum. Yine geçen sene ifade ettiğim bir konu fakat çok gelişme 
olmadı. Şu anda belediye binamızın zemin katında bir maket sergileniyor Başkanım. Bu 
maket ANTEPE tarafından yapılacak olan Oba Mahallesi Park Alanı Projesine ait. Bölge yeni 
açılan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bitişik,
30.000 metrekare büyüklüğünde bir bölge ve bu hastaneden kaynaklı çok yoğun bir trafik 
problemi var bölgede, otopark problemi var ve artarak da devam edecek gibi gözüküyor. Bu 
projede sadece 30 araçlık bir, makette yazdığı kadarıyla, otopark alanı projelendirilmiş. Daha 
önce de ben birkaç kez bu konuyu gündeme getirmiştim. Orda muhakkak toprak altında
30.000 metrekare alanın en azından yarısını kapsayacak bir şekilde, bir 500 araçlık bir 
otoparka ihtiyaç var. Elzem bir durum.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Bunu Alanya’da kime sorarsanız söyleyecektir. Bununla ilgili o projede herhangi bir 
düzenleme yapılması düşünülüyor mu otoparkla alakalı çalışma yapılması söz konusu mu? 
Üçüncü öğrenmek istediğim konu bu.

Yine aynı bizim Faaliyet Raporumuzun 123.sayfasında bir tablo var ve bu Oba’daki 
yapımı düşünülen park alanı içerisinde yer alan ticari alanların kiralama işlemlerinin devam 
edildiğinden bahsediliyor. Daha henüz hiçbir çalışma yok bölgede. Proje sadece aşağıda 
maket olarak sergileniyor. Bu kiralama işlemleri ne anlama geliyor? Daha projeyi yapmadan 
oradaki ticari ünitelerin kiralamasını, kiralanmasını mı düşünüyoruz? Bu konu hakkında bir 
bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim, bu kadar.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Ben teşekkür ederim. Evet, Ruhi Bey, buyurun.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri hepinizi

sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkanlarım, ben de buradan Menderes 
Başkanıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü Antalya’yı ilk raylı sistemle 
tanıştıran, AntalyalIlara altgeçitleri, üstgeçitleri tanıştıran, Antalya’da çiftçiye bedava elektrik 
veren, Antalya’da çöpten elektrik kazandıran, Antalya’daki en uzun, Kepez Belediyesi’nin 
önündeki altgeçitten bahsediyorum, Gıyasettin Keyhüsrev geçidinden, Antalya’ya kazandıran. 
Antalya’yı teknolojiyle kazandıran, şöyle ki; burada çok önemli bir husus var. Bu teknolojiyi 
o kadar güzel kullanıyoruz ki toprağın içerisine koymuş olduğu sensörler vasıtasıyla toprağın 
nemini ölçüp ona göre otomatikmen su veriyoruz. Çünkü su bizim çok değerli. Teknolojiyi 
şöyle kullanıyoruz. Okuldaki öğrencilere ilkokul birinci sınıftan başlayarak lise son ve 
üniversiteye hazırlık olmak üzere hepsine bir pin kodu verip buradan, internet üzerinden 
çalışmalarının sağlıyoruz. Ben şimdi burada bu kadar, bunlar genel şeyler, bu daha çok sayılır 
da uzatmak da istemiyorum. Ben şimdi bir Belediye Meclis Üyesi olarak değil de bir 
Konyaaltı sakini olarak 2001 yılından beri Konyaaltı’nda oturan birisi olarak, bir vatandaş 
olarak Başkanıma şöyle teşekkür etmek istiyorum. Bir Boğaçayı yapıyor Konyaaltı’nda,
10.000 kişiye iş ve aş verecek büyük bir mega proje. Konyaaltı Sahil Projesi, Konyaaltı’nın 
değil, Antalya’nın değil Türkiye’nin hakikaten pırlanta gerdanlığı olacak. Yabancılara karşı 
yüzümüzü ak edecek bir proje.

Teleferik, buradaki Meclis Üyelerimizin çoğu bilir. Yıllarca yılan hikayesine dönen 
teleferiği şu anda Antalya’mıza kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Topçam’ı çok güzel bir 
şekilde işlettikleri için kendi, ANET’e teşekkür ediyorum ve artı Orman’dan orayı devralmak 
da büyük bir sıkıntıydı. Onları başardı Başkanımız, aldı. Şu anda da Konyaaltı’ndakini değil 
bütün Antalya’ya gelen tüm misafirlere Topçam hizmet veriyor ve izdiham oluyor 
haftasonları.

Çakırlar’da birinci etap hobi bahçesini yaptık. Yani orada millet öyle bir teveccüh 
gösterdi ki yetişmek mümkün değil ama sayısı belliydi, 348 taneydi Başkanım. 348 taneyi de 
verdik. Şu anda yani 1348 tane daha olsa yine onları veririz. O kadar büyük bir izdiham var 
orada.

Kadınlar Plajı’m kazandırdı. Hakikaten ben işin bu boyutunu filan bilmiyordum. 
Açıkça konuşuyorum ama o da halkın büyük bir teveccühüne mazhar oldu. Sarısu’yu çok 
güzel bir şekilde işletiyoruz. Çok büyük bir mesire alanı, hafta sonu insanların çok büyük bir 
şekilde faydalandıkları bir bölge oldu.

Çevre yollarını kazandırdı. Biliyorsunuz orada 1800 metrelik bir Batı Çevre Yolu 
vardı. 5 yıl 1800 metreyi maalesef açamadık. Olmadı. Ama Başkanımız geldi, şimdi ben bir 
Konyaaltı sakini olarak Döşemealtina herhalde bir 4 dakika, 5 dakikaya çıkıyorum.
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Kemer yoluna inişim 3 - 5  dakika. Havaalanına giderken Akdeniz Sanayi Bulvarı’nda 
son ışıktan sonra bir tane bile kırmızı ışık yok. 15 dakikaya havaalanına gidiyoruz. Bunlar için 
Menderes Başkanıma teşekkür ediyorum.

5M Migros’un yanma hepiniz önünden geçerken belki görüyorsunuz ama orada 
yaşlılarımızı ilgilendiren, şimdi doktorum da orada kıs kıs gülüyor. Kendisi de doktor ama 
Alzheimer Merkezi açtık. Alzheimer Merkezi... Oraya hepinizin gidip hakikaten bir 
gezmenizi rica ediyorum orada. Orada bize destek veren Profesör Doktor İsmail TUFAN’a da 
buradan gönül dolusu teşekkür ediyorum.

Minicity’nin arkasına bir yaşam alanı yapıyoruz. Onun için de Menderes Başkan’a 
teşekkür ediyorum, sayacaklarım çok fazla. En son söz olarak diyorum ki, bugün bir gazete 
manşet atmış “usta kazandı” diye. Görüyorsunuz, usta kazandı. İnşallah o usta Allah’tan 
temennim odur 2019’un Nisan Ayının ilk meclis toplantısında orada oturarak burayı 
yönetecek. Bu hizmetlerin karşılığını Antalya Halkı boş bırakmayacak. Son söz artık “Türkiye 
güzel, Antalya çok güzel” diyor hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, teşekkür ediyorum Sayın BEŞİKTAŞ.
:Menderes Başkanı kaç senedir tanıyorsun? 
:Herhalde, şimdi anlatayım mı?
:Anlat anlat...
:Anlatayım. Şimdi...
:Bir dakika...
:Başkanım bir dakikanızı rica edeceğim.

Üye Mustafa Reşat OKTAY 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

Hakikaten bu özel bir konu bu.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA 

soracaksınız.
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ 

ediyorum, şimdi bunun şahitleri var çünkü. 
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA 
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ

:Bir dakika anlatıp anlatmayacağınızı Başkana 

:Evet. Başkanım sizin de bir dinlemenizi rica

:Peki iki dakikada ifade edin.
:Şimdi, şimdi iki dakikaya her şeyi anlatacağım. 

Buraya geldik 2001 yılında, kızım turizmde çalışıyor. Tesadüfen Osman AY’m yanma gitti 
işte, çalışmaya falan, onun asistanlığını yapıyor. Menderes Başkanınım da çok samimi 
arkadaşıymış. Biz de bilmiyoruz. Siyasete ben 2008’den sonra falan girdiğim için 
bilmiyorum. Kızım geldi, baba dedi ya, Osman Bey rica ediyor dedi işte, Büyükşehir 
Belediye’de işte şeyi diyorlar, Menderes TÜREL diye birisi varmış, ona verin dediler, falan 
dediler. 2004’te gittim Menderes TÜREL Başkan’a hiç tanımadığım halde oy verdim 2004’te. 
Konyaaltı’nda da, Konyaaltı’nda da sordum muhtarlara, hakikaten o zaman Muhittin BÖCEK 
diye birisi var. Onu da tanımıyordum. Konyaaltı’nda da gittim Muhittim BÖCEK’e verdim. 
2008’de geçtikten sonra, 2009’da tabi şeyler filan değişti, tamam mı? Tanımam ta oradan 
geliyor. Artı kendisini Ticaret Odası Başkanlığından, Gazeteciler Cemiyetinde, buraya 
geldikten sonra iyi bir çevre yaptık. Oralardan tanıyorum.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ticaret odası başkanlığından da tanıyor musun?
Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Tabi ki tanıyorum. Tabi ki tanıyorum. Tabi,

teşekkür ederim.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, ben teşekkür ederim. Sayın, Sayın 

Başkanım...
BAŞKAN

mi?
:Herhalde söz savunmanın Sayın Başkan, değil
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Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Söz savunmanın, buyurun efendim. Soruları 
cevaplayalım.

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar...
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Arkadaşlar lütfen sakin olalım. Dinleyelim. 

Esasında yeterli müzakere yapıldı. Oylamaya geçmem lazım ama Menderes Başkanınım 
söyleyecekleri vardı. Buyurun efendim.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, çok kıymetli
Meclis Üyelerimiz, Başkanlarımız. Öncelikle Faaliyet Raporumuzu böylesine ince bir şekilde 
detaylı bir şekilde değerlendiren, görüşlerini paylaşan bütün arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Zannediyorum 2 saat boyunca muhalefetteki arkadaşlarımız Faaliyet Raporumuzla 
ilgili görüşlerini paylaştılar. Buradan şu anlaşılıyor, demek ki çok faaliyet olmuş. Yani bu 
kadar faaliyet olmasa Faaliyet Raporu bu kadar eleştirilmez. Dolayısıyla biz tabi icracı bir 
belediye olduğumuzu birçok yerde rakamlarla ortaya koyuyoruz; icraatlarımızla, 
hizmetlerimizle ifade ediyoruz. Aslında bütçeyle ilgili birçok husus da dile getirildi. Gelecek 
ay malumunuz kesin hesap meclisimizde görüşülecek. Kesin hesabın görüşüleceği bir 
mecliste tartışılması gerekenler de Faaliyet Raporu içerisinde dile getirildi. Bunların önemli 
bir bölümünün cevabını nasılsa tekrara girmesin diye kesin hesap ile ilgili Mayıs ayı 
meclisimizde değerlendireceğimiz için o konulara çok fazla girmeyeceğim ama müsaade 
ederseniz yani Faaliyet Raporu madem bu kadar çok eleştirilmiş, çok faaliyetimiz varmış 
dedim. Bunu gerçekten nereden ifade ettiğimi de bu vesileyle Faaliyet Raporunun 
değerlendirilmesi aşamasında ifade etmek isterim. Zaman zaman yine kesin hesapta 
görüşmemiz gereken bütçeyle ilgili rakamlar da dile getirilmesine rağmen, değerli arkadaşlar 
Antalya Büyükşehir Belediyesi çok ciddi yatırımcı bir belediye, icracı bir belediye. Bunu ben 
söylemiyorum. Rakamlar söylüyor. Daha önce de söyledim. 2013 senesi tabi daha önceki 
dönem CHP’li bir belediye olduğu için o dönemde yapılanlar, o dönemdeki rakamlar bizim 
için bir mukayese vesilesi ve 2013 senesinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplam 
yaptığı yatırım miktarı 55 Milyon 705 Bin 26 Kuruş. 55 Milyon 775 Bin Lira yani. Tabi 
sınırlarımız büyüdü, genişledi. Rakamların artması doğal ama bu gibi karşılaştırmaları oransal 
yaparsak o zaman sağlıklı bir değerlendirme, sağlıklı bir mukayese söz konusu olur. 2013’teki 
55 Milyon Liralık toplam Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırım o günkü bütçesinin 
%13.14’ü.Yani Büyükşehir Belediyesi bütçesinin %13’ünü ancak...

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Yatırım...
BAŞKAN : Yatırıma harcıyormuş. Bugün geldiğimiz

noktada 2017 senesinde 1 katrilyonu geçen bir yatırım bütçesi. 1 Milyar 70 Milyon 356 Bin 
572 Lira 56 Kuruş. Bu yani hakikaten aklın, hafızanın hemen bir seferde söylendiğinde 
alabileceği bir rakam olmaktan öte mukayese edilmesi açısından da, hesap makinalarının 
şaşırdığı bir rakam. Oransal olarak söylediğimizde de Antalya Büyükşehir Belediyesinin 
yaklaşık 55 Milyon, %55 Bütçesinin yatırıma gittiğini görüyoruz. Yani %13 bütçe 
yatırımdayken 2013’te, bugün %55’e çıkmış. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Yani bunu nasıl 
başarıyoruz? E, biz geçmişte bu serzenişleri duyduk. Büyük abim emretti belediyeye personel 
doldurdum deyip belediyenin bütün kaynaklarını personele harcayıp, arkasından haksız 
tazminatlarla Belediyenin trilyonlarını bazı kişilere peşkeş çekip, ondan sonra da yatırım 
bütçesinde %55’leri tabi bulamazsınız, %13’te kalırsınız. Çok basit bir örnek vereceğim. 2017
-  2016 personel harcaması mukayesesinde bile 2017’de personele harcadığımız rakamlar 
düşmüş arkadaşlar 2016’ya göre. 2016’da toplamda harcadığımız personel rakamı 196, 198 
Milyonmuş, Personel artışlarını da öngörürsek, çünkü TEFE -  TÜFE oranında arttırıyoruz.
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Buna rağmen 2017 senesinde bu rakam, pardon 2016’da 198 Milyonmuş personel 
harcamamız, 2016 yılında personel harcamamız artış rakamlarımız 198 Milyondan 186 
Milyona düşmüş. Bana soruluyor ya değirmenin suyu nereden geliyor. Değirmenin suyu 
buralardan geliyor. Sıkı, tasarruflu bütçe yönetiminden geliyor. Düşünebiliyor musunuz bir 
belediyenin bir sene öncekine göre bütçe geliri, personel giderleri düşmüş. Bunu başarmak 
kolay iş değil. Biz bunları başararak bu rakamlara ulaşıyoruz ve geçtiğimiz haftalar içerisinde 
uluslararası kredi kuruluşu FITCH Antalya raporunu yayınladı. Notumuz gene aynı şekilde 
BB+ olarak devam ediyor ve değerli arkadaşlar FITCH’in raporunda 2017’de Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin 365 Milyon Lira operasyonel cari fazla gerçekleştirdiği ifade 
ediliyor. Bunu ben söylemiyorum. Dünyanın en önemli ekonomi kuruluşlarından biri. Yani 
365 Milyon operasyonel cari fazla ne demek? Yatırım ve faiz çıktıktan sonra verilen bütçe 
fazlası demek. Bu 2016’da 221 Milyonmuş. Bunlar hep FITCH’in rakamları. Geliyorlar, 
inceliyorlar, verileri nasıl ki Reşat Bey her türlü bilgiye ulaştım dedi. Bizde bütün bilgiler 
herkese ulaşabiliyor. İnceliyorlar bu raporları 5 sayfa tanzim ediyorlar. Girerseniz FITCH’in 
sayfasına İngilizce olarak bunları görürsünüz. Dolayısıyla bugün Antalya Büyükşehir 
Belediyesi açık konuşuyorum destan yazıyor, destan ve bu kadar çok icraat olunca, faaliyet 
olunca, tabi bu kadar da çok faaliyetle ilgili konuşulabilecek şeyler söz konusu oluyor.

Müsaade ederseniz arkadaşlarımızın getirdiği notları önce hızlı hızlı okuyayım. Bu 
arada tabi bütün sorulanların hepsine cevap verebilme şansım söz konusu değil. 
Arkadaşlarımız not alıyorlar. Burada cevaplama fırsatım olmadıklarımı da yazılı olarak soran 
arkadaşlara ileteceğiz.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Yazılı olarak............
BAŞKAN :Emanet usulü diye bir ihaleden bahsedildi.

Arkadaşlar, emanet usulü demek belediyenin kendi işini kendisi yapması demek. Yani şimdi 
bu soruluyor ya. Yani bunu bir ne olur öğrenin de sonra burada bakın bu kadar bizi binlerce 
insan ekranda izliyor. Canlı yayınlanıyor. Bu kadar arkadaşlarımız var. Bu kadar 
arkadaşlarımızın önünde böyle lüzumsuz şeylerle vakit almayın. Emanet usulü belediyenin 
kendi aracıyla kendi personeliyle yaptığı iş. Kendi işimizi nasıl ihale edeceğiz yani. Emanet 
usulü ihale yok deniliyor. Ya yok, olmaz tabi, emanet usulü belediyenin kendi makinasıyla, iş 
makinasıyla, personeliyle yaptığı iş. Biz de burada buna cevap vermek durumunda kalıyoruz.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
BAŞKAN :Yukarıkocayatak’ta turizm konutlarıyla ilgili bir

şey soruldu. Bununla ilgili protokol imzalandı. Sözleşme imzalandı. İnşaatlar başlanıyor. Tabi 
son Faaliyet Raporu tartışması olduğu için mesele Faaliyet Raporundan çok siyasi
taahhütlerin tartışmasına Cansel Hanım tarafından dönüştürüldü.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
BAŞKAN :Antalya’nm kanatları bizim Faaliyet

Raporumuzda değil, benim siyasi taahhütlerim içerisinde yer alıyor. Antalya’nın kanatlarını 
açıp, Antalya’nın kanatlanıp kanatlanmadığını 2019 Mart’ında göreceğiz Allah’ın izniyle. Hiç 
merak etmeyin. Biz halkın sağduyusuna her zaman inandık ve onun için de verdiğimiz 
taahhütlerin o saydığınızın hepsi ya yapıldı ya yapılıyor ya da bitmek üzere. Tek tek hepsine 
girmeyeyim. Bütün taahhütlerimiz, işte turizmciye ikinci konut dediniz aklıma oradan geldi. 
Muhtarlarımızın talepleriyle ilgili arkadaşlar gereken önem verilmediği söyleniyor. Bu 
Muhtarlık Daire Başkanlığımızdaki bütçeden harcanan bir kalem değil. Bizim Muhtarlık 
Daire Başkanlığımız koordinatör daire başkanlığı. İcracı daire başkanlıklarımız yapıyor 
muhtarlarımızın işlerini.
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Şimdi muhtarımızın yol talebini Muhtarlık Hizmet Daire Başkanlığı mı yapacak Allah 
aşkına? Veya bir bilgisayar talebini bu başkanlık mı karşılayacak? Ama ya burada 4 senedir 
beraberiz. Artık bu kadar belediyecilikten bihaber eleştirileri sabırla dinliyorum ama 
arkadaşlarımızı da aklıselime davet etmek için bunları söylüyorum.

Tarımsal hizmetlerimizle ilgili soğuk hava depolarından bahsedildi. Finike -  Yalnız 
soğuk hava deposu ön izinde, ihale tarihi belli, yapılıyor. Gölet için konulan 350.000 Lira 
gölet yapımı için değil, gölet temel sondajı içindir. Dolayısıyla önce uygun yer bulunacak. 
Sonra zeminin yoğunluğu için sondaj yapılacak. Sonra gölet inşaatı yapılacak.

Bu tazminatlarla ilgili bir, davalarla ilgili bir hususa değinildi. Arkadaşlar bu davaların 
artmasının nedeni, personel davaları, yani işten çıkarılan personellerin yeniden işe dönüşle 
ilgili davalarından kaynaklanan %80 -  90’ı böyledir. Yoksa hukuki bir sorundan, yani genel 
bir sorundan değil, spesifik bir sorundan kaynaklanan bir husustur.

Belediyemizin taşınmaz satışlarıyla ilgili bir soru sorulmuş. Şu ana kadar 46 adet 
taşınmazımızı satmışız. Diğerlerini de satılması konusunda memleketin hizmetinde, 
yatırımında kullanılmak üzere devam ettiriyoruz.

Dolayısıyla değerli arkadaşlar Alanya’da park alanı projemiz hazır. Bu sene içinde 
ihale edeceğiz. Türkler Entegre Katı Atık Tesisi Temmuz ayında bitiyor. Deneme üretimi 
yapılacak inşallah. Kargıcak -  Gazipaşa yolu 16 kilometrenin projesi bitti. Birinci etabı açıldı. 
Üç kilometresi, devamı geliyor bu senenin sonunda. Alanyaspor tesislerimizin uygulama 
projeleri yapılıyor. İnşallah tesisini atacağız. Protokolümüzü geçen sene Milli Eğitim, Gençlik 
Spor Bakanlığımızla imzaladık. Hatta birkaç ay önce. Onu da inşallah temelini atacağız. Hızlı 
bir şekilde tamamlayacağız. Arkadaşlarımızdan gelen notlar şimdilik önemlileri itibariyle bu 
şekilde değerlendiriyorum.

Değerli arkadaşlar onun dışında Konyaaltı konusu uzun uzun konuşuldu. Bir daha 
girecek değilim. Cansel Hanım oraya 5504 ağaç dedik ama galiba 6000’i falan da geçmiş. 
Dikildiğini görmemiş. Açıldığında görecek inşallah.

Üye Cansel TUNCER :Siz söylediniz. Ben demedim.
BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Cansel TUNCER rSayamadım.
BAŞKAN :İşte sayamadım diyorsunuz, görmemişiniz.

Açıldığında göreceksiniz.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Tamam, tamam işte. Göremezsiniz. Çünkü orası

inşaat alanı. Allah korusun bir içine, kayıp filan, bir çukura düşerseniz iş güvenliğini almadık 
diye sonra siz eleştirirsiniz bizi. İş güvenliği nedeniyle oraya şu anda giremezsiniz ama 
açıldığında gayet güzel bir şekilde oranın kaç tan ağaç dikildiğini filan tek tek gidin sayın. 
Hani bizimkiler içerisinde fazlası olur eksiği olmaz. Merak etmeyin yani.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :İnşallah, İnşallah, burada Konyaaltı Projesiyle

ilgili bizim yap -  işlet -  devret ile ilgili çıktığımız, değerli arkadaşlar, rakam 130 Milyondu. 
Bu yap - işlet -  devret modeliyle çıktığımız ihalede bir yapım bedeli, tahmini bedeli olarak 
ifade edildi. Niye? Bir tahmini bedel koyuyorsunuz ki, ona göre teminat miktarları orana göre 
belirleniyor. İşte damga vergisi o orana göre belirleniyor filan. Bizim ihaleye çıkışımız yap -  
işlet -  devret ile yükleniciye proje veriyoruz. Onu yapması içindir. Onun dışında bizim 
kazancımız gelir olacak. Yani biz geliri yarıştırıyoruz orada. Yapımı değil.
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Ondan sonra al -  sat yatırımcısı çıkmayınca 136 Milyon Lira civarında bir rakama 
burası, ANTEPE, affedersiniz, ihalesini aldı ve şimdi bu ihaleyi gerçekleştiriyor ve 
dolayısıyla bu ihale gerçekleştirildikten sonra da en güzel şekilde buranın işletmesi 
gerçekleştirilecek. Değerli arkadaşlar...

Üye Recep TOKGÖZ :23 Nisan’da açacak mısınız Başkanım?
BAŞKAN :23 Nisan’da mayonuzu da giyin gelin Recep

Bey.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Dolayısıyla 23 Nisan’da inşallah Boğaçayı

Köprüsü’nden Sea Life’a kadar, bir bölümünü yine varyanttan da artık Minicity istikametine 
kadar açabildiğimiz bir bölümünü açmayı planlıyoruz.

Üye Recep TOKGÖZ :Siz gelecekseniz ben de geleceğim Başkanım.
BAŞKAN :Ben her gün oradayım. Ben her gün oradayım.

Ben, ben her gün sarı çizmelerimle oradayım. Mayomla değil.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Dolayısıyla, efendim?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Doğru, doğru... Çok, bir maaş da ödül verdim

bekçiye. Tabi, işini iyi yapan adam. Ben şantiyeyi denetlemeye gitmişim. Ben bu işleri, ben 
bu işleri tebdili kıyafet yapıyorum. Şapka, kafamda şapka filan, bekçi kapıdan beni almadı 
içeri. Dedim ben, içeriye şöyle bir göz atacağım dedim. Yok kardeşim giremezsin dedi. Biraz 
da sertleşti. Ondan sonra ben de tabi neyse ki, dedim ki, ama benim burayı denetlemem lazım, 
filan dedim. Arkasındaki arkadaş, diğer görevli arkadaş tanıdı, dedi ki, Başkanımız dedi. Ben 
de döndüm içeri girdikten sonra arkadaşlara, bu arkadaşlara bir maaş ödül verin dedim. 
Görevini iyi yapıyor çünkü. Gerektiği yerde tanımıyor ise beni bile almayacak dedim. 
Dolayısıyla biz orada iş güvenliği açısından bu fevkalade önemli, Allah korusun, bir 
vatandaşımızın başına bir iş gelirse o zaman onun sorumluluğu ve vebali çok ağır olur. İyi 
takip ediyorsunuz Reşat Bey, tebrik ederim yani.

Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım.
BAŞKAN :Doğrudur yani.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Onunla ilgili projemizde Allah nasip ederse

2019’dan sonra projelerini hazırlıyoruz.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :İnşallah o zaman gerçekleştireceğiz. Çünkü

orada trafik akışı vesaire, net olarak üzerinde daha yoğun çalışılması gerekiyor. Sayımların 
yapılması gerekiyor. Nasıl yapacağım hususunun...

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Vardı ama onunla ilgili mutabakat oluşmadı.

Dolayısıyla onu inşallah, Allah nasip ederse, seçilirsek 2019’dan sonra gerçekleştireceğiz. Bu 
arada değerli arkadaşlar Balbey konusu konuşuldu.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
BAŞKAN :Balbey’de %58 bir mutabakat söz konusu, konut

-  ticaret dağılımı soruldu gelişme alanında. %32 konut, %68 ticaret olduğunu arkadaşlar 
bilgisini verdiler ve Balbey’de bu sene, şey bu ay itibarıyla Koruma Kuruluna inşallah 
gidecek. Bugün meclisimizde de onunla ilgili bir etaplamaya yönelik bir maddemiz var.

93



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

Orada da birinci etabın çalışmalarını inşallah kurul kararları filan teşekkül ettikten 
sonra sağlamış olacağız. Kepez -  Santral’le ilgili bir takım hususlar dile getirildi. Ben 
anlayamadım, Recep Bey, havuz medyası bize tebligat gönderiyor dedi ama havuz medyası, 
sizin havuz medyanızdan bahsediyorsunuz herhalde.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Anladım da...
Üye Recep TOKGÖZ :Peki şimdi havuz medyası dediğimiz bir medya

var Antalya’da...
BAŞKAN :İştebu...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :İşte, ama bu Sur Yapı’yla ilgili gerçek bilgileri

veya Kepezaltı -  Santral’le ilgili gerçek dışı bilgileri sizin havuz medyanız yazıyor. Onlara 
gidiyordur tebligat yani.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Dolayısıyla, var var, var var, sizin de havuz

medyanız var. Saklamayın. Sizin de havuz medyanız var. Sizin havuz medyanızın da 
maşallahı var yani. Merak etmeyin.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Dolayısıyla, canım öyle, ben anlamadım onun

için, havuz medyasına tebligat gidiyor diyorsunuz. Ya yazan havuz medyası aleyhte yazan 
havuz medyası yani o, kendi havuz medyanızı herhalde ifade ediyorsunuz.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Neyse, eyvallah... Değerli arkadaşlar şimdi bu

arada da ruhsatların hepsi 30 Haziran itibariyle yanılmıyorsam kesildi. Bir inşaat yapıyorsan, 
hem de bunu yapan Belediye ise buraya ruhsat verilmez mi ya? Buralara ruhsatsız inşaat 
yapılmayacağını bu meclisteki herkesin iyi bilmesi lazım. Hepsinin ruhsatları kesildi. Tabi 
tabi, ve bu ruhsatlar kapsamında işlemler yürütülüyor şu an. İnşaatlar yükseliyor. 22 tane kule 
vinç şu anda orada 5.000’in üzerindeki hak sahibinin evinin önümüzdeki Ocak’ta tapularını 
dağıtmak üzere bir hazırlığımızla beraber, gayretlerini sürdürüyor.

Üye Recep TOKGÖZ :Hak sahibi mi, satışlardan mı 5000...
BAŞKAN :Hayır 3200 hak sahibi var, bazı hak sahipleri

birden fazla daire Aldıkları için, hakları daha fazla metrekare itibariyle olduğu için 5.000’in 
üzerinde hak sahibine, tapu değil tapu, dairesini vereceğiz. Tapuyu zaten vereceğiz.

Üye Recep TOKGÖZ :Yani, ne zaman dediniz Başkanım?
BAŞKAN :Ocak 2019... 2019 Ocak en geç... Bununla ilgili

de değerli arkadaşlar şu anda yönetim planı arkadaşlarımız tarafından hazırlanıyor ve hele 
hele sizin gibi müteahhitliği bilen birisinin bir iskan teşkil etmeden, bağımsız bölümler 
oluşmadan tapu alınmayacağını iyi bilmesi lazım. Türkiye’de satılan bütün konutlar önce satış 
sözleşmesi yapılır. Sonra tapusu verilir. Kat irtifakını kurmadan nasıl tapu vereceksiniz? 
Dolayısıyla, arsa tapusu Belediye’nin zaten. Biz işte, biz işte, kat irtifakını kurunca tapularını 
da vereceğiz.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ve burada, bakın ben sizi bir sürü böyle olur

olmaz şey konuştunuz, hiç birini kesmedim. Not aldım cevap veriyorum. Dolayısıyla biz 
burada bütün vatandaşlarımızın tapularını en güzel şekilde vereceğiz.
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Yüklenici fınna da kat irtifakı kurulduğunda satış sözleşmelerinden neşet eden 
tapularını elbette ki sattığı kimse onlara dağıtacak. Burada zerre kadar bir tapu verilmesi 
hususunda sorun yok. Bu alan biliyorsunuz Sayın SUBAŞI döneminde Vakıflar’dan 
kamulaştırılmış bir alan. Tezyit bedel davası devam etmiş. Bizim dönemimizde sonuçlandı. 
Yaklaşık 60 Milyon civarında bir tezyit bedel ödenmesini hükmetti mahkemeler o tezyidi 
bedelle ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir tek parsel, o da ticari parsel, yani vatandaşlarının 
evlerinin olduğu parseller değil. Orada hiçbir sorun yok. Bir tek ticari parsel üzerine bir şerh 
koydurmuş. Vakıflar’la konuştuk. Hüküm açık. Kentsel dönüşüm alanlarında şerh konulamaz. 
Hükmü var. Yapılan işlem de hukuka uygun değil. Burası çünkü Bakanlar Kurulu Kararıyla 
kentsel dönüşüm kararı alınmış. Bunu ben Genel Müdür’le de paylaştım ve şimdi oradaki 
şerhi anlaşarak, başka bir noktaya taşımak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa bir süre 
sonra o şerhi de oradan başka bir alana taşıyacağız. Eğer mahkemeleşsek, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bir kamu kurumu, mahkemeleşmek istemiyoruz, o yüzden rızaen anlaşıyoruz. 
Zaten orada şerhin konulabilmesi mümkün değil kanun hükmü gereğince. Sorularınızı not 
alın. Hepsine cevap vereceğim.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Vakıflara mı? Hayır borcumuzu ödemekle ilgili

işte görüşüyoruz. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hayır şu ana kadar bir ödeme 
yapılmadı.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :İşte onunla ilgili görüşüyoruz dedim. Yani başka

bir yere taşıyarak şerhi.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Elbette getireceğiz. Vakıflara borcumuzu

ödememek gibi bir lüksümüz olamaz.
Üye Recep TOKGÖZ :Ödeme yapılmadı yani.
BAŞKAN :Hayır hayır, ödeme yapılmadı. Yapılacak. Tabi

bu arada, değerli arkadaşlar Balbey’le ilgili, Demirciler içiyle ilgili, Festival Çarşısı’yla ilgili 
eleştirileriniz oldu. Arkadaşlar, kurumlarda süreklilik vardır. Eleştirdiğiniz projeler sizin 
projeleriniz haberiniz olsun. Sobacılar Çarşısı, CHP’li Büyükşehir döneminde elde edilen bir 
yarışma projesidir. Aynen benim tarafımdan ilk dönemimde uygulanmıştır.

Üye Recep TOKGÖZ :Açılışım yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam.
BAŞKAN :Yok, tabi, benim yaptığım yeri sonra siz açtınız.

Genellikle öyle oluyor yani.
Üye Recep TOKGÖZ :Sobacıları siz mi yaptınız?
BAŞKAN :Tabi ben yaptım, siz açtınız. Proje de CHP’li

Büyükşehir Belediyesi... Yani o beğenmediğiniz projelerin hepsi nerdeyse CHP’ye ait 
dönemde yapılmış. Biz uyguladık. Ha, ben o projeleri beğeniyorum. Zevkler ve renkler 
tartışılmaz. Siz beğenmiyor olabilirsiniz ama beğenmediğiniz projeler sizin döneminizde, 
CHP’li Belediyelerin döneminde yapılmış projelerdir, Doğu Garajı da dahil. Doğu Garajı da 
dahil.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Hayır efendim, Doğu Garajı Projesi ve Sobacılar

Çarşısı Projesinden bahsediyorum. Yarışma projeleridir. Doğu Garajı’m CHP’li Belediye 
döneminde ERKAL Kardeşler kazanmıştır. Şeyi, Sobacılar Çarşısını da CHP’li Belediye 
dönemine Sayın Okan KOROGLU kazanmıştır. Yarışma projeleridir onlar.
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Bunlar CHP döneminde beğenilmiş ve elde edilmiş projelerdir. Onları bir öğrenin de 
ondan sonra eleştiriyorken kendi arkadaşlarınızın yaptığı projeleri eleştirmezsiniz hiç 
olmazsa. Tamam mı?

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Yok anladı, anladı, çok iyi anladı. Anlamaz mı

hiç? Anladı. Çok iyi anladı.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ben çok eminim neyin ne olduğundan. Hepsi

kayıtlara geçiyor. Yarın yalanlarsınız yanlış varsa.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet...
BAŞKAN :Dolayısıyla değerli arkadaşlar Kepezaltı -

Santral Projesi şu anda Türkiye’nin en sorunsuz, Ankara’da Çevre Şehircilik Bakanlığımız 
dahil, sivil toplum örgütleri, meslek odaları dahil herkesin örnek gösterdiği en başarılı ve 
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesidir. Bunun üstüne gölge düşürmeye kalktıkça 
batarsınız. Batıyorsunuz. Haberiniz olsun. Benden size söylemesi.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
BAŞKAN :Dolayısıyla Balbey’i konuştuk. Kepez -  Santral’i

konuştuk. Konyaaltı’m konuştuk önemli konuların içerisinde söylenilen. Raylı Sistemi 
konuştuk. Raylı Sistem Projemizi de inşallah inşaatına yakında başlayacağız. Biz çalışmaya 
devam edeceğiz.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Biz, efendim?
Üye Recep TOKGÖZ :Su konusu vardı. Bizim...
BAŞKAN :Ha, onu, onu atladık. Onu da söyleyeyim. Şimdi

arkadaşlar. Burası bir turizm şehri. Antalya’ya bu sene belki de tüm zamanların en çok turisti 
rekor kırarak gelecek. Bu şehirde bütün siyasiler, iktidarıyla muhalefetiyle söyledikleri lafı, 
ağızlarından çıkan sözü iyi hesap etmeliler. Ağızlarından çıkanı kulakları duymalı. Yani 
Antalya’da arsenikli su sorunu, yurtdışından Allah korusun, muhalefetin söylediğine göre, 
gerçek değil ama muhalefetin söylediğine göre, hem de bir milletvekilinin söylediğine göre 
yer alırsa herhalde CHP sevinir Antalya’da. Bu yüzden Antalya’ya turistlerin gelmemesi 
yüzünden ama biz üzülürüz. Bu kadar sorumsuzca Antalya gibi turizm şehrinde hiçbir siyasi 
konuşamaz. Onun için yapılan hıyanettir diye Antalya’ya beyanat verdik. Onun için vatan 
hainliğidir diye cevap verdik. Ayrıca da doğru değil. Ayrıca da doğru değil. Bir kere hani 
gelip bir geçmişinize bakın, sonra konuşun diye o yüzden söylüyorum. Değerli arkadaşlar 
şikayet edilen kaynaklar 2012 -  2013’te CHP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Tabi
o şikayet ettiğiniz kaynakları, Termessos kaynaklarını açıp bakın. Siz açtınız CHP olarak ve 
bu kaynakları açıyorken o kaynakların Antalya’ya kazandırılması hususundaki jeoloji 
mühendisini de, müşaviri firmanın, bugünkü Jeoloji Mühendisleri Odasının Başkanı, çıkmış 
bugün eleştiriyor. Ya açıl, orası açılsın diye, oradaki firmaya kendisi olumlu rapor vermiş, 
müşavirlik yapmış ya. Ondan sonra, ondan sonra konuşuyor. Bunlar kayıtlarımızda var bizim. 
Karşı karşıya konuşmayalım artık yeter.

Üye Recep TOKGÖZ :İnteraktif olsun.
BAŞKAN :Yok yok, interaktif olmasın. Siz sonra konuşun.

Dolayısıyla bakın bugün Antalya’nın içme suyu Halk Sağlığı Kurulu tarafından 100’ün 
üzerinde, 200 ayrı yerde belki de, kaç bilmiyorum, arkadaşlar beni düzeltsin ama 100’ün 
üzerinde tek tek günde en az üç defa beş defa kontrol edilir.

96



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Üye Recep TOKGÖZ : Salondan çıkartmak zorunda beni bırakmayın.

Lütfen, gerçi Başkandan rica edeceğim ama bu teklifte bulunma noktasında beni ne olur 
mecbur bırakmayın.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :At Başkanım.
BAŞKAN .-Reşat Bey at diyor.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet.
BAŞKAN :Dolayısıyla değerli arkadaşlar...
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Hatibe müdahale etmeyelim arkadaşlar.
BAŞKAN :Halk Sağlığı Kurulu, Kurumu tarafından

Antalya’nın dört bir yanında hem de akredite laboratuvarlarda ölçülen sularla ilgili bugüne 
kadar en ufak bir sorun yok. Bu net. İki; sizin para ödeyerek içtiğiniz, o para ödeyerek 
içtiğiniz içme suyunda da arsenik var haberiniz olsun. Çünkü suyun içinde arsenik olur.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Belli oranda vardır Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Bunun oranı, bunun oranı yüzde ikiler, üçler,

beşlerdir.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Binde Başkanım.
BAŞKAN :Yüzde, yüzde, o civarda...
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Binde...
BAŞKAN :Binde mi, yüzde, bilemiyorum yani ama, bunun,

bunun 10’u geçmemesi gerekir. 10’u geçmemesi gerekir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla 
Antalya’da kullanılan içme suyunda hiçbir şekilde %10 oranı aşılmamıştır. Ha, bir yerden 
gidersiniz, affedersiniz, pis su arıtmasına yakın bir yerden numune alırsınız, belki o spesifik 
bir yerdir. Orada bir seferlik aşar ama biz onu zaten halkın kullanımına vermiyoruz ki. 
Duraliler kaynaklarıyla bu konuda bütün bu risk azaltılmak suretiyle ortaklaşa bir su dağıtımı 
yapılıyor ve Antalya’nın hiçbir yerinde bu %10’luğu bırakın aşmayı, insan sağlığı için 
tehlikeyi, 5’i bile belki aşmamıştır ama spesifik bir yerden gidiyorsunuz, alıyorsunuz, 
kullanıma sunulmayan bir su. Bunu tutup da işte şu kadar arsenik var içinde diye 
söylüyorsanız...

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Halk Sağlığı Kurum unun bir şeyi mi var?
BAŞKAN :Tabi, var var hepsi, tabi tabi... Hayır,

zamanında, üniversitede tez çalışması yapan birisi bazı yerlerden almış.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Halk Sağlığı Kurumunun yaptığı ölçümlerde en

ufak bir yerde en ufak bir risk yok. Bunu söylüyorum. Yani ama, ama hani arkadaşlar, ya biz 
burada hepimiz bu memlekete hizmet için, memleket gelişsin diye çalışıyoruz. Biz böyle bir 
sorun yok da yani olsa demek ki sevinecek bazıları ya.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet. ’
BAŞKAN .-Tutup bunu diline doluyorlar yani. Gerçekdışı bir

şekilde diline doluyorlar. Yazıktır, günahtır. Sonra da ben vatana ihanet, hıyanet diyorum. 
Bana ağır konuşuyorsun diyorlar. Bunu söylemek, bakın varsa bile vatana ihanet. Biz onun 
tedbirini alıyoruz. Yok böyle bir şey.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani bununla ilgili bir, tıbbi bir... Sizi de...
BAŞKAN :Buyur doktorum. Hayır bir de bunu söyleyen tıp

doktoru yani. Gerçi tıp doktoru olduğuna da şaşırıyoruz. Meclisteki tek faaliyetinin burun 
kırmak olduğunu gördük Sayın Vekilin.
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(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Hem de arkadan haince bir dirsek darbesiyle

yani.
Üye Ümit ÖZTEKİN :Doğru doğru...
BAŞKAN :Bir tıp doktoruna hiç yakışmayacak bir

davranıştı.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Konuşacak o kadar çok şey var ki.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani bir insanın yaklaşık bilmiyorum şu anda

badem, fıstık gibi bazen bu kayısı çekirdekleri insanlara çerez olarak satılıyor. İnsanlar 
kullanıyor bilmeden. Yaklaşık 30 -  40 gram kadarının bundan yediğiniz zaman, aldığınız 
arsenik miktarı için yaklaşık 7 ton su içmeniz lazım ki sudaki o arseniği alabilelim.

BAŞKAN :Yani, neyse siz hekim olarak bunu gayet iyi ifade
ediyorsunuz. Bunu hakikaten bir Doktor Bey’, Sayın Vekile de bir anlatıverin.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yok ben halkın, Sayın Milletvekilimiz duyarlı
davranmış olabilir. Bu onun şahsi görüşüdür. Ama Halk Sağlığı Kurulunun resmi açıklamaları 
burada.

BAŞKAN :Aynen öyle, hepsi yayınlanıyor. Bir tanesinde
sorun yok. Bu kadar net söylüyorum. Evet, değerli arkadaşlar dolayısıyla biz icraatlarımıza 
devam edeceğiz. Faaliyetlerimize devam edeceğiz. Antalya’mızı kazandırmaya devam 
edeceğiz. AntalyalIlarımızı, hemşerilerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Sonuç itibarıyla 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan her hizmet her icraat halkın gözü önünde, şeffaf 
bir şekilde hem de çok başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bu noktadaki icraatlarımızı da 
aynı şekilde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğimizi ifade ediyor. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Başkanım 
Zihni ASİLTÜRK arkadaşımızın bir şeyi, talebi var. Onu da şey yapalım. Ondan sonra 
oylamaya geçeceğim.

Üye Zihni ASİLTÜRK :Sayın Başkanım bizim Mahmutlar -  Kargıcak
arasında 1350 metre, ulaşım ağma alman bir yerimiz var. 3 yıl önce alındı ama 3 yıldır ne 
düzenlemesi yapıldı. Ne yol yapıldı. Ne yolla ilgili bir çalışma var. En son aldığım bilgiye 
göre yalnız asfaltının döküleceği söylendi ama biz asfalt değil orayı böyle biraz geniş, kaç 
metreyse oradaki yolun kaldırımları ve orta refîijlerinin yapılarak ulaşıma açılmasını istiyoruz. 
Bu konuda doğru düzgün de bir bilgi alamadık. Sorduğumuz kişiler de kesin bir bilgi 
olmadıklarını söylüyorlar. Bu konuda Başkanımızdan kesin bilgi alabilirsek memnun 
olacağız. Özellikle o gün ben Ulaşım Komisyonundaydım, 3 yıl önce. Ya bu yolun doğru 
olmadığını söyledim. Alanya Belediyesi’nden alırsak biz onu yaparız hem sizin açınızdan da 
daha rahat olur diye altına şerh düşmüştüm onun ama ona rağmen Büyükşehir Ulaşım Ağma 
alındı ama bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı Başkanım.

Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, teşekkür ederim. Sayın Başkanım bu
konuda...

BAŞKAN :Zihni Bey, ekip şu anda Payallar’da. Hafta
sonuna o tarafa geçiyorlar. Artık yakında başlıyor çalışma. Teşekkür ederiz.

Üye Zihni ASİLTÜRK :Sadece asfaltın olacağını söylüyorlar Başkanım.
Pardon.
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BAŞKAN :Şimdi tabi orada mülkiyet problemleri var ise
genişleme yapamıyoruz malumunuz. Vatandaş mülkiyetine giremeyiz. Onu arkadaşlarımız 
çalışsınlar. Not aldılar. Gereğini yaparlar.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Belki dediğiniz şekildedir projesi. Gene not

alıyorlar. Gereğini yaparlar arkadaşlar.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :01ur, ben de takip edeceğim.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ben takip edeyim müsaade ederseniz. Sağ olun.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, değerli arkadaşlarımız, yeterli müzakere 

yapılmıştır. Eleştirilerinizi yaptınız. Sayın Başkandan cevaplarını da aldınız. Dolayısıyla artık 
bu laf lafı açar biliyorsunuz. Bunu uzatmak istersek uzar gider ama genel hatlarıyla durum 
ortada. Zaten kitapta her şey var. Siz olmayanları vurgulamaya çalıştınız. Esasında söylenecek 
çok şey var ama konumum gereği olarak ben bir şey demeyeceğim. Zaten herkes yapılanı 
biliyor. Evet, şimdi oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Başkanın raporunu kabul edenler... Evet 
arkadaşlar Başkanın raporu...

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Benim oyumu çekimser olarak...
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, Reşat Bey’in oyu çekimser olarak kayda 

geçsin. Görevlilere söylüyorum. Rapor kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun Antalya’mıza, 
hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum 
efendim. Buyurun.

Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA, Antalya Büyükşehir Belediyesi
2017 yılı Faaliyet Raporunu görüşmeye açtı.

Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA; yapılan müzakereler sonucunda 
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu’nu Meclisin onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda Ak Parti Grubu 47 kabul oyu, CHP Grubu 11 çekimser 
oyu, MHP Grubu 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu kullandı. 11 çekimser oya karşılık 55 
kabul oyu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporu Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi tarafından yeterli görüldü.

BAŞKAN :Siz devam edin. Siz devam edin. Siz devam edin.
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA :Evet, o zaman bilgilendirmeler var burada.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Şimdi, 15, 16, 17, 18, 19 yani şeye, bir ileriye 

doğru baktığımız zaman...
Mec. 1. Bşk. V. A. BÜYÜKAKÇA rGeliç^âşkanım, siz gelin.

e * '
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GÜNDEMİN 13 ilâ 18. MADDELERİ 
KARAR N0:350

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin
12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkaninm yapmış 
olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler 
hakkında;

a-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın 
Menderes TÜREL ve büyükşehir belediye personelince 
Mart ayında gerçekleşen yurt dışı görevlendirmeleri 
hakkında,

b-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çocuk 
Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu arasında 
imzalanan Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi işbirliği 
protokolü hakkında,

c-) “Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul 
Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları/Mola 
Evleri” açılması hakkında Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan işbirliği protokolü hakkında,

d-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Altınokta 
Körler Demeği Antalya Şubesi arasında ilimizde yaşayan 
görme engelli vatandaşların kendine yeterli, üretken ve 
yararlı bireyler olarak toplumla bütünleşmelerini 
sağlamak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü 
hakkında,

e-) Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi sınırları 
içerisinde, daha önceden Sarılar Belediye binası olarak 
kullanılan, 512 Ada 1 Pafta da bulunan taşınmaz 
üzerinde yer alan binayı, engelli bireylerin eğitimi 
çerçevesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
kazandırmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan işbirliği protokolü hakkında,

f-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 
Akdeniz Üniversitesi arasında Belediyemiz hizmet 
sınırları (19 İlçe ve Mahalleler) içerisinde yürütülmekte 
olan Vektör Kontrol Hizmeti kapsamında halk sağlığının 
korunması ve daha iyi bir hizmet verilebilmesi amacıyla 
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümünden danışmanlık hizmeti alınması amacıyla 
imzalanan işbirliği protokolü hakkında, Meclis 
bilgilendirildi.
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Gündemin 13. Maddesinde yer alan; “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısıyla; 
20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgede yapılan değişiklik 
doğrultusunda, belediye personelince Mart ayında gerçekleşen yurtdışı görevlendirmeler 
aşağıda belirtildiği gibidir.

-19.02.2018 tarih ve 50397402-903.07.03-E.62 sayılı Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Park ve Bahçeler 
Şube Müdür Vekili Peyzaj Mimarı Ufuk SARIMEHMETOĞLU Estonya Cumhuriyeti 
tarafından düzenlenen “Estony Tallinn International Flower Show” fuarına katılmak üzere
26.02.2018 - 02.03.2018 tarihleri arasında görevlendirilmiştir.

-09.03.2018 tarih ve 50397402-903.07.03-E.94 sayılı Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet KISA ile Afet 
Koordinasyon Şube Müdürlüğü personeli Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin DENİZ, 
belediyemiz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Gönüllü İtfaiyeciliğin Geliştirilmesi için 
İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi” isimli AB projesi kapsamında, 20-25 Mart 2018 tarihleri 
arasında Çekya’nm Ostrava şehrinde proje ortaklarıyla gerçekleştirilen eğitime katılmak üzere 
görevlendirilmişlerdir.

-19.02.2018 tarih ve 50397402-903.07.03-E. 15939 ile 28.03.2018 tarih ve E.20637 
sayılı Başkanlık OLUR’lan ile görevlendirilen; Belediyemizce ihalesi yapılan, Kardeş 
Şehrimiz Mostar’da bulunan Bosna-Hersek “Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Gençlik 
Merkezi Sosyal Tesisi’ yapımı inşaatı işinin kontrolü amacıyla, kontrollük teşkilatında görev 
alan Yatırımlar Şube Müdür V. Nedim ERTEN, İnşaat Mühendisi Gökhan DEMİRCİ ve 
Elektrik-Elektronik Mühendisi Emre EKE 28 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında 
görevlendirilmişlerdir.

-23.03.2018 tarih ve 50397402-903.07.03-E. 18980 sayılı Başkanlık OLUR’u ile 
görevlendirilen; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, 27-28 Mart 2018 
tarihlerinde Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi’nin 34. Genel Kurul toplantısına katılmıştır.

İçişleri Bakanlığının 20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı 
genelgesi doğrultusunda Meclisin bilgilendirilmesi hususunu Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim.” deyimli Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 29.03.2018 tarih ve 
E.21121 sayılı bilgilendirme yazısı.

Gündemin 14. Maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
12.08.2014 tarih ve 399 sayılı kararı gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çocuk 
Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü hakkında 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgilendirilmesi için konunun Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığinın
20.03.2018 tarih ve E. 17773 sayılı bilgilendirme yazısı.
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Gündemin 15. Maddesinde yer alan; “En büyüğü 71 aylık olan ve hiçbir okul öncesi 
eğitim kurumuna devam edememiş olan özel gereksinimli çocuklara okul öncesi eğitimi 
vermek, İlkokul, Ortaokul, Lise eğitimleri devam eden özel gereksinimli engelli bireylere 
psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlayıcı destek hizmetleri vermek üzere Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 17/05/2017 tarihinde 
imzalanan protokol ile Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime 
Destek Odaları/Mola Evleri açılması öngörülmüştür.

Molaevleri projesi Muratpaşa-Kepez-Konyaaltı ilçelerinde olmak üzere 3 (üç) ilçede 
kurulmuştur. Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek 
Odaları (Mola Evleri) hizmetlerinin sunumlarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek 
amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğilim Müdürlüğü arasında 
12/03/2018 tarihinde yeni bir protokol imzalanmıştır.

İmzalanan işbirliği protokolü hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 
12/08/2014 tarih ve 399 sayılı kararı gereği işbirliği protokolü hakkında Büyükşehir Belediye 
Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim.”  deyimli Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığının 23.03.2018 tarih ve E. 18962 sayılı bilgilendirme yazısı.

Gündemin 16. Maddesinde yer alan; “İlimizde yaşayan görme engelli vatandaşların 
kendine yeterli, üretken ve yararlı bireyler olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak 
amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile kamu yararına çalışan demeklerden olan 
Altınokta Körler Demeği Antalya Şubesi arasında gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik 
destek hizmetlerinin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5253 sayılı Demekler Kanunu, Altı Nokta 
Körler Demeği Tüzüğü, esas alınarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Altınokta Körler 
Demeği Antalya Şubesi arasında 08/02/2018 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. 
İmzalanan işbirliği protokolü hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 
tarih ve 399 sayılı kararı gereği Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine göre 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim.” deyimli 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığinın 01.03.2018 tarih ve E.63 sayılı bilgilendirme yazısı.

Gündemin 17. Maddesinde yer alan; “Manavgat ilçesinde ikamet eden engelli 
bireylere sunulacak özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, ağır orta 
zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere yönelik olarak, mevzuat çerçevesinde özel 
eğitim hizmetleri vermek, Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi sınırları içerisinde, daha 
önceden Sarılar Belediye binası olarak kullanılan, 512 Ada 1 Pafta da bulunan taşınmaz 
üzerinde yer alan binayı, engelli bireylerin eğitimi çerçevesinde Antalya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 
mevzuatları uyarınca ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğinin 
uygun görüşleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Antalya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasında 28/02/2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.

İmzalanan protokol hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 
tarih ve 399 sayılı kararı gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu 
arz ederim.” deyimli Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığinın 07.03.2018 tarih ve E.71 sayılı 
bilgilendirme yazısı.

T.C.
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Gündemin 18. Maddesinde yer alan; “Belediyemiz hizmet sınırları (19 İlçe ve 
Mahalleler) içerisinde yürütülmekte olan Vektör Kontrol Hizmeti kapsamında halk sağlığının 
korunması ve daha iyi bir hizmet verilebilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümünden danışmanlık hizmeti alınması ile ilgili 01.03.2018 tarihi itibariyle 
protokol tanzim edilmiştir.

İlgili protokol hakkında Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunu 
arz ederim.” deyimli Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığinın 05.03.2018 tarih ve 
E.563 sayılı bilgilendirme yazısı.

BAŞKAN :Evet, bilgilendirme maddelerimizle ilgili sorusu
var olan var mı? Olmadığına göre onları tamamladık değerli arkadaşlar.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:351

ÖZÜ: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
tarafından hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 
09/06/2017 tarih ve 477 sayılı Kararı ile yürürlükte 
bulunan, I. Hukuk Müşavirliği ve ilçe belediyelerinden 
alman görüşler doğrultusunda düzenlenen İlan ve 
Reklam Yönetmeliğinin kabulüne oylamaya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 68. 
Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının İlan ve Reklam Yönetmelik Taslağı 
hakkı ndaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.03.2018 tarihli raporunda;
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 09/06/2017 tarih ve 477 sayılı Kararı ile yürürlükte bulunan, I. Hukuk Müşavirliği 
ve ilçe belediyelerinden alman görüşler doğrultusunda düzenlenen İlan ve Reklam 
Yönetmelik Taslağının uygun olduğu görüşüyle;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Meclis Üyesi Halit 
ÇİLİNGİR toplantıya katılmadı, üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN
ilgili...

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Selçuk SENİRLİ 
Üye Cansel TUNCER 

uygunsa...
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER

:19.maddeden itibaren raporlar var. Raporlarlar

ıKomisyon Raporu uygundur 19.madde...
: Uygundur.
:19.maddeden 50.maddeye kadar eğer gruplar için

:Şey var. Konu var da...
:Toplu oylayalım.
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Üye Selçuk SENİRLİ 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN

: Başkanım...
:Var mı?
:Evet.
:Evet.
:19.madde uygundur Başkanım.
: Uygundur.
rOylarınıza arz ediyorum 19’u. Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 20. MADDESİ 
KARAR NO:352

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba 
Mahallesi 2771, 2772 parsellerin ve çevresinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği hakkında; Alanya Belediye Başkanlığinın
17.05.2017 tarih E. 12553 sayılı yazısı ekinde ve
20.12.2017 tarih E.30828 sayılı yazısı ekinde iletilen 
plan tekliflerinin REDDİNE oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 58 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarihli toplantısında gündemin 96. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediyesi 
sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 2771, 2772 parsellerin ve çevresinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 2771, 2772 parsellerin ve 
çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş; Alanya Belediye Başkanlığinın 17.05.2017 tarih E. 12553 
sayılı yazısı ekinde ve 20.12.2017 tarih E.30828 sayılı yazısı ekinde iletilen plan tekliflerinin 
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :20 ve 21 .maddelerle ilgili Alanya Belediye
Başkammızın bir önerisi oldu.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :20 ve 21.madde İmar Şehircilik Daire
Başkanlığına...

BAŞKAN :İmar şehircililiğe, Belediyesine gönderilmesi
yerine İmar Şehirciliğe gönderilmesi yönünde bir talebi oldu. Uygun görürseniz...
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BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Üye

:Başkanımızın talebine...
:20 - 21...
:20 - 21...
:21 - 22...
:20 - 21, 20 - 21...
:20 — 21 abi, 2 0 -2 1  abi...
:Sayın Başkanım kaydı ya...

Üye Cansel TUNCER :Başkanım 20.madde farklı...
BAŞKAN :Biz eski maddelerden gidiyoruz arkadaşlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Eski maddeler olarak gidiyoruz evet.
BAŞKAN :Eski maddelerden gidiyoruz. Yani gündeminiz.

Doğru 2 1 - 2 2  olması lazım.
Üye Cansel TUNCER :Doğru 2 1 - 2 2  olması lazım. 5.000 ve 1.000, tamam...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yani şey olarak... Tamam...
BAŞKAN :20.maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Üye Cansel TUNCER :Komisyondan geldiği şekliyle mi?
BAŞKAN :Komisyondan geldiği şekliyle.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Şimdi Başkanım, Başkanım şöyle, o zaman biz

21.bak, demin 20.maddeyi görüştük biz.
Üye Cansel TUNCER :Hayır 19’u.
BAŞKAN : 19’u görüştük efendim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Hayır kaydırma varsa...
BAŞKAN :Yok kaydırma. Gündem maddelerindeki rakamlara

göre gidiyoruz.
Üye Cansel TUNCER '.Sıralamayı değiştirdik. Gündem maddelerini

değiştirmedik, sayısını...
BAŞKAN :Biz demin 19’u oyladık. Şimdi 20’yi oyluyoruz.

Oylarınıza arz ettim. Lütfen kabul edenler Komisyon Raporu doğrultusunda işaret buyursun. 
Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 58 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN .‘Değerli arkadaşlar 21 ve 22’nin birlikte
oylanması ve İmar Şehircilik Dairesine havalesini oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ 
KARAR NO:353

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde,
Sugözü Mahallesi 3194/18. madde uygulamasına esas 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
REVİZYONUNUN İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına havalesine oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, 
MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarihli toplantısında gündemin 85. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediyesi 
sınırları içerisinde, Sugözü Mahallesi 3194/18. madde uygulamasına esas 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Sugözü Mahallesi 3194/18. madde 
uygulamasına esas 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, 
Mahkeme kararları doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesinin 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:354

ÖZÜ: Alanya Belediye Meclisinin 07.11.2017 
tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sugözü 
Mahallesi 3194/18. Madde uygulamasına esas 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONUNUN İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına havalesine oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul 
oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarihli toplantısında gündemin 86. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediye 
Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sugözü Mahallesi 
3194/18. Madde uygulamasına esas 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Sugözü Mahallesi 3194/18. Madde uygulamasına esas 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, Mahkeme kararları doğrultusunda yeniden 
değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

T.C.
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:22 -  34 dahil toplu oylanmasını...
:22 -  34 dahil toplu oylanması ve...
:Uygun...
:32 dahil, 32...
:23 dahil...
:23 -  32 dahil, Bahattin Bey 23 -  32 dahil... 33 -

:Öyle mi?
:Ha ha...
:23 -  32 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin 

birlikte oylanması ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:355

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde,
K.Yeniköy Mahallesi 8789 ada 1 parseldeki Cami Alanı ile 
846 ve 847 nolu parsellerdeki Park Alanının bir kısmının 
birleştirilerek İbadet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından yapılan itiraz hakkında, Döşemealtı
Belediye Başkanlığinın 21.03.2018 tarih E.2047 sayılı yazısı 
ile iletilen görüş değerlendirilmiş olup, söz konusu itiraz 
nazım imar planının konusu olmadığından 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı aşamasında Belediyesince
değerlendirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 90.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediyesi, K.Yeniköy Mahallesi 8789 ada 1 parseldeki Cami Alanı ile 846 ve 847 nolu 
parsellerdeki Park Alanının bir kısmının birleştirilerek İbadet Alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, K.Yeniköy Mahallesi 8789 ada 1 parseldeki 
Cami Alanı ile 846 ve 847 nolu parsellerdeki Park Alanının bir kısmının birleştirilerek İbadet
Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Milli
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Döşemealtı 
Belediye Başkanlığinın 21.03.2018 tarih E.2047 sayılı yazısı ile iletilen görüş 
değerlendirilmiş olup, söz konusu itiraz nazım imar planının konusu olmadığından 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı aşamasında Belediyesince değerlendirilmesinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
Üye Selçuk SENİRLİ 
Üye Erkan DEMİRCİ 
Üye Selçuk SENİRLİ 

34’te bir şey var.
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:356

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
05.02.2018 tarih ve 7258 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Yeşilbayır Mahallesinde, 1. Derece Arkeolojik sit alanı 
ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile
KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 
57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 91. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı
Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
05.02.2018 tarih ve 7258 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesinde, 1. Derece 
Arkeolojik sit alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7258 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır
Mahallesinde, 1. Derece Arkeolojik sit alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 25. MADDESİ 
KARAR NO:357

ÖZÜ: Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde, İstiklal 
Mahallesi, 1385 ada 5 parselin konut ve ticaret 
alanlarından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, “otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde 
karşılanacaktır." plan notunun eklenmesi kaydıyla 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 92. 
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa İlçesi 
sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi, 1385 ada 5 parselin konut ve ticaret alanlarından ticaret 
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi, 1385 ada 5 parselin konut ve 
ticaret alanlarından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, “otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde 
karşılanacaktır." plan notunun eklemnesi kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:358

ÖZÜ: Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, 
Serinyaka Mahallesi 205 ada 27 parselin “Tarımsal 
Tesis Alanı (Hayvancılık İşletmesi ve Süt ve Besi 
Çiftliği) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin
87.maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gündoğmuş 
Belediyesi sınırları içerisinde, Serinyaka Mahallesi 205 ada 27 parselin “Tarımsal Tesis Alanı 
(Hayvancılık İşletmesi ve Süt ve Besi Çiftliği) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Serinyaka Mahallesi 205 ada 27 parselin 
“Tarımsal Tesis Alanı (Hayvancılık İşletmesi ve Süt ve Besi Çiftliği) olarak planlanmasına 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 27. MADDESİ 
KARAR NO:359

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih 
ve 7253 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi, 
28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9-10 parseller ve çevresinde,
31.12.2015 tarih ve 4313 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı 
gereği arkeolojik sit alanı sınırlarının işlenmesi ve yeniden 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, 
CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 98. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 
7253 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi, 28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9- 
10 parseller ve çevresinde, 31.12.2015 tarih ve 4313 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı 
gereği arkeolojik sit alanı sınırlarının işlenmesi ve yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 05.02.2018 tarih ve 7253 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi, 
28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9-10 parseller ve çevresinde, 31.12.2015 tarih ve 4313 
sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı gereği arkeolojik sit alanı sınırlarının işlenmesi ve yeniden 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 28. MADDESİ 
KARAR N0:360

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kültür Mahallesi, 27427 ada 1,3,4 parseller ile 27428 ada
1 parselin sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN 
DEĞİŞİKLİĞİ, “jeolojik-jeoteknik etüt raporu 
onaylanmadan uygulama yapılamaz.” plan notunun 
eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 99. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Kültür Mahallesi, 27427 ada 1, 3, 4 parseller ile 27428 ada 1 parselin 
sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür Mahallesi, 27427 ada 1,3,4 parseller ile 
27428 ada 1 parselin sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar 
plan değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, “jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmadan 
uygulama yapılamaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 93. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Yükseliş Mahallesinde yer alan 1713, 1718 ve 1768 adalardaki ibadet 
alanı, eğitim alanı ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yükseliş Mahallesinde yer alan 1713, 1718 ve 
1768 adalardaki ibadet alanı, eğitim alanı ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 29. MADDESİ 
KARAR NO:361

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Yükseliş Mahallesinde yer alan 1713, 1718 ve 1768 
adalardaki ibadet alanı, eğitim alanı ve park alanında 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR NO:362

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan Yükseliş 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1713, 1718 ve 
1768 adalardaki cami, yol, park ve çocuk bahçesi, 
ilkokul alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 
57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 160. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan Yükseliş 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1713, 1718 ve 1768 adalardaki cami, yol, park ve çocuk 
bahçesi, ilkokul alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan
Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1713, 1718 ve 1768 adalardaki cami, yol, park
ve çocuk bahçesi, ilkokul alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 31. MADDESİ
KARAR NO:363

ÖZÜ:Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
Imrahor Mahallesi 371 ada 1 ve 2 parseller, 372 ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 373 ada 1 ve 2 parseller, 
374 ada 1 parsel, 375 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 ve 15 parseller ve 424 ada 1 parsellerde ve
çevresinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı 
Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarihli toplantısında gündemin
111 .maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli 
Belediyesi sınırları içerisinde, İmrahor Mahallesi 371 ada 1 ve 2 parseller, 372 ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 373 ada 1 ve 2 parseller, 374 ada 1 parsel, 375 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ve 424 ada 1 parsellerde ve çevresinde Eneıji Üretim 
Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, imrahor Mahallesi 371 ada 1 ve 2 parseller, 
372 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 373 ada 1 ve 2 parseller, 374 ada 1 parsel, 375 
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller ve 424 ada 1 parsellerde ve 
çevresinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 32. MADDESİ
KARAR NO.-364

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
Aşağıpazar Mahallesi 1119 ada 10, 11, 13 parseller ve 
tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan onama sınırı 
içerisinde yer alan Park ve Yeşil Alan, Orta Yoğunluklu 
Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanının mevcut plan 
kararı olan Orman Alanı olarak korunması kaydıyla 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 97. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli 
Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıpazar Mahallesi 1119 ada 10, 11, 13 parseller ve tescil 
harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıpazar Mahallesi 1119 ada 10, 11, 13 
parseller ve tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, plan onama sınırı içerisinde yer alan Park ve Yeşil Alan, Orta 
Yoğunluklu Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanının mevcut plan kararı olan Orman Alanı 
olarak korunması kaydıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir. 33.madde...

(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 33. MADDESİ
KARAR NO:365

ÖZÜ: Manavgat Belediyesi, Taşağıl Mahallesi 
sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, oylamaya
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 
kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisimin 05.03.2018 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 157. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Manavgat Belediyesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli
Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.03.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediyesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli 
Revizyon Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR ıKomisyon Raporu uygundur.
Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım burada bizim arkadaşlar

inceleyince, ben de görmemiştim. Tarım görüşünün olmadığı tespit edildi. Eğer bu maddede, 
33 -  34’te Tarım görüşü bize Manavgat maddesi diye şey yaptık. Bizim arkadaşlar da 33 -  
34’te Tarım’m görüşü yok.

BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ :Biz göremedik dosyada.
BAŞKAN :Takdir sizin.
Üye Selçuk SENİRLİ :Tarım görüşü olmadan bu geçerli midir bu plan?

Bilemiyorum yani.
BAŞKAN :Yani arkadaşlarımız teknik detayları

incelemişlerdir. Bu konuda benim bir...
Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım o zaman bu yapılan şerhler, bu

eleştirilerin hepsi, bugüne kadar yapılan eleştirilerin hepsini bir yere atmak lazım.
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BAŞKAN :Hayır niye atalım? Biz herkesin eleştirisine saygı
gösteriyoruz burada.

Üye Selçuk SENİRLİ :Kimse kimseyi eleştirmesin. Bu 33 -  34’te biz
Tarım Görüşü görmedik. Daire Başkanına soralım. Tarımın görüşü var mı yok mu?

BAŞKAN :Arkadaşlar bildiğim kadarıyla... Erkan Bey
buyurun.

Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım biz bunu Komisyonda tartıştık. O
zaman Oytun Bey’de zaten bilgi verdi. Yeni yapılan bir planlama değil. Yaklaşık 30 -  40 
yıldır onaylı imar planı olan Taşağıl Beldesinden kalan planların Manavgat Belediyesi 
tarafından revizyonu yapılıyor. Yani yeni bir alan imara açılmıyor. Bundan dolayı Tarım 
görüşü alınma ihtiyacı hissedilmedi.

BAŞKAN :Anlaşıldı. Evet. Evet, oylarınıza arz ediyorum.
İrfan Bey, buyurun.

Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım burada ilave eklenen alanlar var.
Yani eski imar planına eklenen yerler var. Onlarla ilgili mevzuat gereği mutlaka görüş 
alınması lazım. Planı açtırılabilirse...

BAŞKAN :Eski planın aynısı deniliyor.
Üye İrfan YILMAZ :Değil... Değil efendim.
BAŞKAN :Var mı eski planın farklılığı?
Üye İrfan YILMAZ :Var, planı açarsanız gösterebilirim. Başkanım...
BAŞKAN :Açıldı.
Üye İrfan YILMAZ :Soldaki mevcut plan, sağda ilave alanları

görebilirsiniz. Yani burada lazerim yok ama...
BAŞKAN :Ben aynı görüyorum.
Üye İrfan YILMAZ :Yok Başkanım.
BAŞKAN :Ben aynı görüyorum.
Üye Cansel TUNCER :Farklı Başkanım. Bazı farklılıklar var.
Üye İrfan YILMAZ rBaşkanım şu alanda mesela var. Daha önce tarım

alanı olan, yeşil alana dönüştürülmüş ki şu, şu bölgede de bir eklenen alan vardı notlarımda. 
Birkaç tane noktada ilaveler var Başkanım. Şu, bir saniye... Şu bölgede de Başkanım 
değişiklikler ve düzenlemeler var. Bu ilave edilen alanlarla ilgili muhakkak Tarım görüşü 
veya diğer kurum görüşlerinin ilave edilmesi gerekiyor.

BAŞKAN :Evet. Peki, başka bir görüşü olan arkadaşımız var
mı? Şeye bakacağım. Bu 5.000’lik galiba değil mi? 1.000’liği de var mı bunun? 1.000’liği de 
var mı?

Üye Cansel TUNCER :Alt maddesinde 1.000’liği de var Başkanım.
BAŞKAN :İlçesinden acaba oybirliği ile mi geldi?

İlçesinden oybirliğiyle geldi. Evet, arkadaşlar oylarınıza arz ediyorum. Yani...
Üye Selçuk SENİRLİ :Yalnız Başkanım bundan sonra şerh koysa dikkat

etsinler. Bir daha şerh koyarlarsa yalatırım o şerhi onlara. Açık söyleyeyim, eğer bir daha 
burada entel dantel plancılık ukalalığı yaparlarsa yalatırım onu.

BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım Tarım görüşü olmadan neden

geçiriyorsunuz?
Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım...

C
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Üye Selçuk SENİRLİ :Burada, tekrar özür dilerim, Songül H anım ..........
Mahkemeye veriyorsunuz. Sizi tenzih ederim. Plancıysan plancı gibi davranacaksın arkadaş.

BAŞKAN :Kayıtlara geçti, Selçuk Bey sözleriniz. İrfan Bey
toparlarsanız, oylamaya sunduk. Bir madde sonra vereyim. Aynı konu galiba, 1.000’liği... 
Evet, değerli arkadaşlar 33.madde kabul edilmiştir. 34.madde...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 34. MADDESİ 
KARAR NO:366

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisi’nin
02.03.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR 
PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile 
toplam 50 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 158. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.03.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama 
İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.03.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.03.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama 
İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

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

Uy e Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN 
Üye İrfan YILMAZ 

gözükmedi ama 1.000’lik planı açarsa arkadaşlar.
BAŞKAN :Evet...

:Komisyon Raporu uygundur.
:Kaçıncı maddeyi oyluyoruz acaba?
:34, efendim.
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur. 
ıSelçuk Bey...
:Biz kullanmıyoruz Başkanım.
:İrfan Bey, buyurun.
ıŞimdi Başkanım az önce 5.000’likte çok net
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Üye İrfan YILMAZ :Şimdi,, soldaki mevcutla sağdaki açılan alanların
herhalde gözle çok rahat şu alandaki özellikle gelen ilave alanı rahatlıkla görebileceksiniz. 
Yani şimdi Sayın Başkanım bu mecliste belki de bu maddeleri değerlendirmeyen, 
incelemeyen bir sürü meclis üyemiz grup kararlarına ya da buradaki görüşlere göre oy 
kullanıyor ama biz iktidar ya da muhalefet Belediyelerinden kurum görüşü olmadan, işte, belli 
şartları sağlamadan hiçbir planı onaylamazken, burada hele hele tarım görüşü gibi belki de bir 
planın en önemli unsuru olmadan böyle bir oylamayı yapıyor olmamız meclisin bundan 
önceki almış olduğu kararlara da bence zarar getirecektir. Hani bu konunun özellikle sizin 
tarafınızdan dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN :Erkan Bey buyurun.
Üye Erkan DEMİRCİ .-Başkanım Oytun Bey’le de telefonda görüştüm

şimdi. Oradaki o leke farklılıklarının 1/5.000’lik planlarının mevcut olduğunu, sadece ondan 
dolayı 1.000’lik planlarda var olduğunu, yeni bir metrekare bile alanın açılmadığını söylüyor.

BAŞKAN :Evet, kırk senelik plan aynen geliyor yani, öyle
mi?

Üye Erkan DEMİRCİ .‘Sadece revizyon, plan genelinde revizyon
Başkanım.

BAŞKAN :Anlaşıldı. Evet, 34’ü oylarınıza arz ediyorum.
Evet, 34.madde kabul edilmiştir.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 50 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :35 -  36 İŞDB’ye, Dairesine gönderilmesini 
öneriyorum.

BAŞKAN :Evet, 35 ve 36.maddelerin birlikte oylanması ve
İmar Şehircilik Daire Başkanlığına gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 35. MADDESİ
KARAR NO:367

ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni 
Mahalle, 82, 294, 323, 324 adaları kapsayan alanda 
mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havalesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 103. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediyesi 
sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 82, 294, 323, 324 adaları kapsayan alanda mahkeme kararı 
doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 82, 294, 323, 324 adaları kapsayan 
alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş; Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2016/122 E. 2017/1243K. 
Sayılı Kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesinin uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 36. MADDESİ
KARAR NO:368

ÖZÜ: Serik Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 
tarih 25 sayılı kararıyla uygun bulunan Antalya 4. İdare 
Mahkemesi’nin E.2016/122 esas K.2017/1243 sayılı 
kararma istinaden Yeni Mahalle, 82, 294, 323, 324 
adaları kapsayan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANININ İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığına havalesine oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul 
oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 
53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 104. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediye 
Meclisi’nin 02.02.2018 tarih 25 sayılı kararıyla uygun bulunan Antalya 4. İdare 
Mahkemesi’nin E.2016/122 esas K.2017/1243 sayılı kararma istinaden Yeni Mahalle, 82, 
294, 323, 324 adaları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Serik Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih 25 sayılı kararıyla uygun bulunan Antalya
4. İdare Mahkemesi’nin E.2016/122 esas K.2017/1243 sayılı kararma istinaden Yeni Mahalle, 
82, 294, 323, 324 adaları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca 
incelenmiş, Mahkeme Kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere Belediyesine 
iadesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

BAŞKAN :Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

1 118



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Raporu uygundur.

Üye Cansel TUNCER 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN 

Selçuk Bey uygun mudur?
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

:37 ve 50 dahil toplu oylanmasını, Komisyon

:Kaça kadar?
:50...
: Uygundur.
:37 dahil 50 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin, 

:Uygundur Başkanım.
: Birlikte oylanması ve Komisyon Raporları

GÜNDEMİN 37. MADDESİ 
KARAR NO:369

ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırları içerisinde,
Cumhuriyet Mahallesi, 144 ada yer alan konut alanı 
olarak planlı 26 parsel ile ticaret ve konut alanı olarak 
planlı 11 parselin tevhid edilebilmesine yönelik 
parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 105. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediyesi 
sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi, 144 ada yer alan konut alanı olarak planlı 26 parsel 
ile ticaret ve konut alanı olarak planlı 11 parselin tevhid edilebilmesine yönelik parsellerin 
ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi, 144 ada yer alan konut 
alanı olarak planlı 26 parsel ile ticaret ve konut alanı olarak planlı 11 parselin tevhid 
edilebilmesine yönelik parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 38. MADDESİ 
KARAR N0:370

ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırları içerisinde, 
Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin konut alanından 
özel eğitim alanına (anaokulu) dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 106. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediyesi 
sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin konut alanından özel eğitim 
alanına (anaokulu) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin konut 
alanından özel eğitim alanına (anaokulu) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR NO:371

ÖZÜ: Alanya Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih 42 
sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 13.09.2017 gün 6707 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Çıplaklı Mahallesi 156 ada 4, 6, 7, 8, 10, 11 parseller, 157 ada 7,
12 parseller, 272 ada 1, 2, 3 parselleri kapsayan alanda koruma 
alan sınırının işlenerek plan hükmü eklenmesi ile ilave ve 
revizyon yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE 
UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN, 
plan adının “ 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar 
planı”, Alanya Milli Emlak M üdürlüğünün 02.10.2015 tarih ve 
6467 sayılı yazısı doğrultusunda 156 ada 10 parseldeki özel yurt 
alanının “özel sosyal tesis alanı” olarak planlanması ve yapılaşma 
koşulunun “E: 1.00, Yençok:5 kat” olması ve “Planlama alanı 
içerisinde 18. Madde uygulaması yapılacak olup, uygulama 
aşamasında Alanya Milli Emlak Müdürlüğü görüşü alınacaktır.” 
plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, 
CHP 6 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 108. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediye 
Meclisinin 02.01.2018 tarih 42 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 13.09.2017 gün 6707 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mahallesi 156 ada
4, 6, 7, 8, 10, 11 parseller, 157 ada 7, 12 parseller, 272 ada 1, 2, 3 parselleri kapsayan alanda 
koruma alan sınırının işlenerek plan hükmü eklenmesi ile ilave ve revizyon yapılmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih 42 sayılı kararı ve Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.09.2017 gün 6707 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Çıplaklı Mahallesi 156 ada 4, 6, 7, 8, 10, 11 parseller, 157 ada 7, 12 parseller, 272 ada 1, 2, 3 
parselleri kapsayan alanda koruma alan sınırının işlenerek plan hükmü eklenmesi ile ilave ve 
revizyon yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan değişikliği 
Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 gün ve 299 sayılı 
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, plan adının “ 1/1000 
ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı”, Alanya Milli Emlak Müdürlüğümün
02.10.2015 tarih ve 6467 sayılı yazısı doğrultusunda 156 ada 10 parseldeki özel yurt alanının 
“özel sosyal tesis alanı” olarak planlanması ve yapılaşma koşulunun “E: 1.00, Yençok:5 kat” 
olması ve “Planlama alanı içerisinde 18. Madde uygulaması yapılacak olup, uygulama 
aşamasında Alanya Milli Emlak Müdürlüğü görüşü alınacaktır.” plan notunun eklenmesi 
kaydıyla değiştirilerek Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesinin 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 40. MADDESİ 
KARAR NO:372

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi 
sınırları içerisindeki 8222 ada 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 116, 117, 118, 119 
parseller ve çevresinde hazırlanan 08.01.2018 tarih 54 
sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 
onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna 
yapılan itirazlardan; özel şahıslarca yapılan itirazların 
REDDİNE, Döşemealtı Belediyesince yapılan itirazın 
KABULÜNE ve kabul edilen itiraz doğrultusunda çocuk 
bahçesi ve oyun alanı ile çevresinde düzenleme 
yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 
7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 111. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisindeki 8222 ada 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 116, 117, 118, 119 parseller ve çevresinde hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;
Döşemealtı Belediyesi, Çığlık Mahallesi sınırları içerisindeki 8222 ada 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 116, 117, 118, 119 parseller ve çevresinde
hazırlanan 08.01.2018 tarih 54 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar Komisyonumuzca 
incelenmiş;

- Özel Şahıslarca yapılan itirazların reddine,
- Döşemealtı Belediyesince yapılan itirazın kabulüne ve kabul edilen itiraz

doğrultusunda çocuk bahçesi ve oyun alanı ile çevresinde düzenleme yapılmasının uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR NO:373

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisinin
04.01.2018 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Çığlık, Aydınlar, Orta ve Ayanlar Mahallelerini 
kapsayan alan içerisinde uygulanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı plan hükümlerinin revize edilerek 
yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTU 
DEĞİŞİKLİĞİ, 4) Konut Alanları başlığı altına “Gelişme 
konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 500 m2 
olacaktır.” Plan notunun eklenmesi, 6.2. maddesinin 
“Kapalı alan gereksindiren spor salonu, kapalı yüzme 
havuzu, birden fazla sportif faaliyeti bünyesinde 
barındıran entegre spor klübü vb. spor tesislerinin 
yapılması durumunda E:0.40, Yençok=12.50m metre 
olmak kaydıyla açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve 
sporcuların ihtiyacına yönelik büfe, lokanta, pastane, 
çayhane ve spor faaliyetlerine yönelik ticari üniteler yer 
alabilir.” şeklinde değiştirilerek oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 113. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye Meclisinin 04.01.2018 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan Çığlık, Aydınlar, 
Orta ve Ayanlar Mahallelerini kapsayan alan içerisinde uygulanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı plan hükümlerinin revize edilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan notu değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.01.2018 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Çığlık, Aydınlar, Orta ve Ayanlar Mahallelerini kapsayan alan içerisinde uygulanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin revize edilerek yeniden düzenlenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 4) 
Konut Alanları başlığı altına “Gelişme konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 500 m2 
olacaktır.” Plan notunun eklenmesi, 6.2. maddesinin “Kapalı alan gereksindiren spor salonu, 
kapalı yüzme havuzu, birden fazla sportif faaliyeti bünyesinde barındıran entegre spor klübü 
vb. spor tesislerinin yapılması durumunda E:0.40, Yençok=12.50m metre olmak kaydıyla açık 
veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik büfe, lokanta, pastane, 
çayhane ve spor faaliyetlerine yönelik ticari üniteler yer alabilir.” Şeklinde değiştirilerek 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 42. MADDESİ
KARAR NO:374

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisi’nin
04.01.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
K.Yeniköy Mahallesi, Konut Alanı (Zemin Ticaret) 
olarak planlı bulunan 2127 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerde
yanlış hesaplanan TİA alanlarının yeniden
düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 111. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy
Mahallesi, Konut Alanı (Zemin Ticaret) olarak planlı bulunan 2127 ada 1, 2, 3, 4, 5
parsellerde yanlış hesaplanan TİA alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, K.Yeniköy Mahallesi, Konut Alanı (Zemin Ticaret) olarak planlı bulunan 2127 ada
1, 2, 3, 4, 5 parsellerde yanlış hesaplanan TİA alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 43. MADDESİ
KARAR NO:375

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisi’nin
04.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Bahçeyaka Mahallesi, 1271 parseldeki Ticaret Alanında 
emsal ve yükseklik aynı kalmak kaydıyla, çekme 
mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu 
eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, 
kuzey-doğu yönlerdeki ruhsatlı yapıların ruhsat 
durumlarının, kuzey-güney aksında yer alan cephe 
hatlarının irdelenmesi ve diğer adalar bütününde 
yapılaşma düzeni ile beraber tekrar incelenmek üzere 
Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 115. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahçeyaka 
Mahallesi, 1271 parseldeki Ticaret Alanında emsal ve yükseklik aynı kalmak kaydıyla, çekme 
mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Bahçeyaka Mahallesi, 1271 parseldeki Ticaret Alanında emsal ve yükseklik aynı 
kalmak kaydıyla, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine 
yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, kuzey-doğu yönlerdeki ruhsatlı yapıların ruhsat durumlarının, kuzey-güney 
aksında yer alan cephe hatlarının irdelenmesi ve diğer adalar bütününde yapılaşma düzeni ile 
beraber tekrar incelenmek üzere Belediyesine iadesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 44. MADDESİ
KARAR NO:376

ÖZÜ: Gazipaşa Belediye Meclisinin
04.12.2017 gün ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Beyobası Mahallesi, 108 Ada 24 parselin yapılaşma 
koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 114. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa Belediye 
Meclisinin 04.12.2017 gün ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan, Beyobası Mahallesi, 108 
Ada 24 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.12.2017 gün ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Beyobası Mahallesi, 108 Ada 24 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 45. MADDESİ
KARAR NO:377

ÖZÜ: Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.02.2018 
gün ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı 
Mahallesi, 804 Ada 2 parselin konut alanından özel 
eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu 
ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

T.C.
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 115. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa Belediye 
Meclisinin 01.02.2018 gün ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi, 804 Ada 2 
parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.02.2018 gün ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Pazarcı Mahallesi, 804 Ada 2 parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 11.12.2017 tarih ve 1130 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planına göre incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 46. MADDESİ
KARAR NO:378

ÖZÜ: Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün 
ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arslanbucak- 
Kuzdere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan 
hükümlerinin 1.43 çatılar başlığı adı altında “Çatı arası 
kullanım hakkı bulunan binalarda 80cm. parapet 
yapılabilir ve çatılar parapet üzerine oturtulabilir’’ 
şeklinde plan hükmü ilavesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTU 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 
kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam
54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında önerge verilip gündemin 
155. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kemer Belediye 
Meclisinin 01.03.2018 gün ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arslanbucak-Kuzdere 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 1.43 çatılar başlığı adı altında “Çatı arası kullanım 
hakkı bulunan binalarda 80cm. parapet yapılabilir ve çatılar parapet üzerine oturtulabilir” 
şeklinde plan hükmü ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Arslanbucak-Kuzdere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 1.43 çatılar başlığı 
adı altında “Çatı arası kullanım hakkı bulunan binalarda 80cm. parapet yapılabilir ve çatılar 
parapet üzerine oturtulabilir” şeklinde plan hükmü ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
plan notu değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne vanlmfeTTj.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 47. MADDESİ
KARAR NO:379

ÖZÜ: Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 
gün ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük 2. 
Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan 
hükümlerine çatılar başlığı altında plan hükmü ilavesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 155. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük 2. 
Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine çatılar başlığı altında plan 
hükmü ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Göynük 2. Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine çatılar başlığı altında 
plan hükmü ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 48. MADDESİ
KARAR N0:380

ÖZÜ: Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 
gün ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük 3. 
Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan 
hükümlerine çatılar başlığı altında plan hükmü ilavesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul 
oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

T.C.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 155. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük 3. 
Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine çatılar başlığı altında plan 
hükmü ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kemer Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Göynük 3. Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine çatılar başlığı altında 
plan hükmü ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 49. MADDESİ
KARAR NO:381

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin
01.02.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın 
Kadastro Müdürlüğünün yaptığı sayısallaştırma sınırına 
göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 kabul 
oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 116. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kuzeyyaka Mahallesi 
sınırları içerisinde 1913 adanın Kadastro Müdürlüğünün yaptığı sayısallaştırma sınırına göre 
yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın Kadastro Müdürlüğünün yaptığı 
sayısallaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 50. MADDESİ 
KARAR NO:382

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 118. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gülveren Mahallesi sınırları 
içerisinde 2449 ada 7 parselde yer alan özel yurt alanında çekme mesafelerinin 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7 parselde yer alan özel yurt alanında çekme 
mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

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

BAŞKAN :37 ve 50 dahil aradaki tüm sıralı maddeler
değerli arkadaşlar kabul edilmiştir Komisyon Raporları doğrultusunda.

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN -.Bundan sonraki maddeler galiba oyçoklukları,
şerhler var. Toplu oylayalım, reddedecekseniz reddedebilirsiniz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Şöyle Başkanım, bir şey daha var. 54... Şöyle...
BAŞKAN :Eğer bir açıklamanız yoksa kayıtlara geçmesi

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gülveren 
Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7 parselde yer 
alan özel yurt alanında çekme mesafelerinin 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 
kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy 
kullanılmıştır.)

açısından.
Uye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

:İki tane oylama yaptıktan sonra yapalım onu.
:Peki. 51...
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GÜNDEMİN 51. MADDESİ
KARAR NO:383

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, Barış 
Mahallesi sınırları içerisinde 8387 ada 6 parselin yapı 
yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 4 kabul 
oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 120.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye
Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, Barış Mahallesi sınırları 
içerisinde 8387 ada 6 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8387 ada 6 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Uygundur.
Üye Cansel TUNCER :51 .maddede çekimseriz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Evet, kabul edilmiştir.

52...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 55 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :52 ve 65 dahil toplu oylanmasını öneriyorum.
Komisyon Raporları uygundur.

Üye Cansel TUNCER :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :52 dahil 65 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin

birlikte oylanması ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
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GÜNDEMİN 52. MADDESİ
KARAR NO:384

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.02.2018 
gün ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma 
Mahallesi, 9972 Ada 3 parseldeki trafo alanının park 
alanının kuzey bölümünde konumlandırılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 124. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı Belediye
Meclisinin 01.02.2018 gün ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi, 9972 Ada
3 parseldeki trafo alanının park alanının kuzey bölümünde konumlandırılmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.02.2018 gün ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Hurma Mahallesi, 9972 Ada 3 parseldeki trafo alanının park alanının kuzey bölümünde
konumlandırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 53. MADDESİ
KARAR NO:385

ÖZÜ: Korkuteli Belediye Meclisinin
04.01.2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile reddedilen, 
Kargalık Mahallesi 408 ada 11 parselin yapılaşma 
koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların 
oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP
7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu
ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 125. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli Belediye 
Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile reddedilen, Kargalık Mahallesi 408 ada 11 
parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile reddedilen, 
Kargalık Mahallesi 408 ada 11 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan 
notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 54. MADDESİ 
KARAR NO:386

ÖZÜ: Korkuteli Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak 
Yaylası Mahallesi 106 ada doğusu ve 107 ada batısına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 
kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 126. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli Belediye 
Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Yaylası Mahallesi 
106 ada doğusu ve 107 ada batısına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Varsak Yaylası Mahallesi 106 ada doğusu ve 107 ada batısına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 55. MADDESİ
KARAR NO:387

ÖZÜ: Korkuteli Belediye Meclisinin 04.01.2018 
tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükköy 
Mahallesi 293 ada 5, 6, 8, 9, 352 parseller ve 356 ada 12
parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesisi alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000
ÖLÇEKLİ MEVZİİ UYGULAMA İMAR PLANI, plan 
notlarında belirtilen “Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği” ibaresinin “Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği” olarak, “Mekansal Alanlar Yapım 
Yönetmeliği” ibaresinin “Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 129. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli Belediye 
Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükköy Mahallesi 293 ada
5, 6, 8, 9, 352 parseller ve 356 ada 12 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesisi alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Büyükköy Mahallesi 293 ada 5, 6, 8, 9, 352 parseller ve 356 ada 12 parselin yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) 
olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama İmar Planı 
Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün 1163 ve
09.10.2017 gün 860 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 
incelenmiş, plan notlarında belirtilen “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ibaresinin “Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliği” olarak, “Mekansal Alanlar Yapım Yönetmeliği” ibaresinin 
“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 56. MADDESİ
KARAR NO:388

ÖZÜ: Korkuteli Belediye Meclisinin
04.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kargalık Mahallesi 435 ada 12 parselin “Akaryakıt ve 
Servis istasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, parselin doğusundaki konut 
alanlarından 10 metre yapı yaklaşma mesafesi
ayrılması, plan notlarının 9.maddesinde belirtilen 
“Mekansal Yapılar Yapım Yönetmeliği” ibaresinin 
“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” olarak 
düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu,
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 130. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli Belediye
Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kargalık Mahallesi 435 ada
12 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kargalık Mahallesi 435 ada 12 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2017 gün ve 990 sayılı kararı ile onaylanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, parselin doğusundaki konut alanlarından
10 metre yapı yaklaşma mesafesi ayrılması, plan notlarının 9.maddesinde belirtilen 
“Mekansal Yapılar Yapım Yönetmeliği” ibaresinin “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” 
olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 57. MADDESİ
KARAR NO:389

ÖZÜ: Manavgat Belediye Meclisi’nin
02.03.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sanayi 
Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında 
yapılaşma koşullarının, plan hükümlerinin düzenlenmesi ve 
gösterimlerin ve kullanım kararlarının Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine yönelik 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul 
oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul 
oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 159. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.03.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sanayi 
Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında yapılaşma koşullarının, plan
hükümlerinin düzenlenmesi ve gösterimlerin ve kullanım kararlarının Mekânsal Planlar
Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.03.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Sanayi Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında yapılaşma koşullarının, plan 
hükümlerinin düzenlenmesi ve gösterimlerin ve kullanım kararlarının Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş; Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 58. MADDESİ
KARAR N0:390

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 
tarih ve 20 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Ermenek Kavşağı 
ve çevresinde üst ölçekli plan kararları ile uyumsuzlukların 
giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmasına ilişkin
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONU, yapılaşma koşullarında yer alan TAKS:0,30 
ibaresinin kaldırılması, E=0,60 olarak düzenlenmesi kaydıyla 
değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 
kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 137. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye 
Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 20 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Ermenek Kavşağı ve 
çevresinde üst ölçekli plan kararları ile uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 20 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Ermenek Kavşağı ve çevresinde üst ölçekli plan kararları ile uyumsuzlukların giderilmesi 
amacıyla düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 
Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2005 tarih ve 223 sayılı Kararı 
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, yapılaşma koşullarında yer alan 
TAKS:0,30 ibaresinin kaldırılması, E=0,60 olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 59. MADDESİ
KARAR NO:391

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 
tarih 50 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Antalya 3. İdare 
Mahkemesi’nin 30.01.2017 tarih 2016/555E. ve 
2017/137K. sayılı İptal Kararı gereği, Soğuksu Mahallesi 
12566 ada 1 parselin “Çocuk Bahçesi” olarak 
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. 
(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul 
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 127. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye 
Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 50 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin
30.01.2017 tarih 2016/555E. ve 2017/137K. sayılı İptal Kararı gereği, Soğuksu Mahallesi 12566 
ada 1 parselin “Çocuk Bahçesi” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 50 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 30.01.2017 tarih 2016/555E. ve 2017/137K. sayılı İptal Kararı 
gereği, Soğuksu Mahallesi 12566 ada 1 parselin “Çocuk Bahçesi” olarak planlanmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.12.2017 gün ve 1138 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 
incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 60. MADDESİ 
KARAR NO:392

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih
51 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi 13107 
ada 6 parselin Ticaret Alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu 
Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul 
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 128. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 51 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi 
13107 ada 6 parselin Ticaret Alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 51 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Güzeloba Mahallesi 13107 ada 6 parselin Ticaret Alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu 
Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2017 gün ve 489 sayılı 
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre incelenmiş,
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 61. MADDESİ
KARAR NO:393

ÖZÜ:Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih
52 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Sedir Mahallesi 646 ada 42 
parselin diğer yapılaşma koşulları ve kullanım kararı
değiştirilmeden Hmax:14.50m. olan yüksekliğin Yençok:4 kat. 
olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul 
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 129. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi'nin 01.02.2018 tarih 52 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Sedir Mahallesi 646 
ada 42 parselin diğer yapılaşma koşulları ve kullanım kararı değiştirilmeden Hmax:14.50m. 
olan yüksekliğin Yençok:4 kat. olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 52 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Sedir Mahallesi 646 ada 42 parselin diğer yapılaşma koşulları ve kullanım kararı 
değiştirilmeden Hmax:14.50m. olan yüksekliğin Yençok:4 kat. olarak düzenlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden 
geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 62. MADDESİ 
KARAR NO:394

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
01.02.2018 tarih 53 sayılı Karan ile uygun bulunan, 
Demircikara Mahallesi 479 ada 15 parsel ile imar 
uygulaması sonucu oluşan parsellerin mükerrerliğinin 
giderilmesi amacıyla 7995 ada batısında yer alan park 
alanının bir kısmının “Rekreasyon Alanına” 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Muratpaşa 
Belediye Başkanlığinın 19.03.2018 tarih ve 8025 sayılı 
yazısı ekinde iletilen plan teklifi doğrultusunda 
değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul 
oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 130. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 53 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Demircikara 
Mahallesi 479 ada 15 parsel ile imar uygulaması sonucu oluşan parsellerin mükerrerliğinin 
giderilmesi amacıyla 7995 ada batısında yer alan park alanının bir kısmının “Rekreasyon 
Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu hakkındaki;

T.C.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 53 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Demircikara Mahallesi 479 ada 15 parsel ile imar uygulaması sonucu oluşan parsellerin 
mükerrerliğinin giderilmesi amacıyla 7995 ada batısında yer alan park alanının bir kısmının 
“Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, Muratpaşa Belediye Başkanlığinın 19.03.2018 tarih 
ve 8025 sayılı yazısı ekinde iletilen plan teklifi doğrultusunda değiştirilerek uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

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

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 131. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 54 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi 
13113 ada 1 parselde yer alan Cami Alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 54 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Güzeloba Mahallesi 13113 ada 1 parselde yer alan Cami Alanında yapılaşma koşullarının 
değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 63. MADDESİ 
KARAR NO:395

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
01.02.2018 tarih 54 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Güzeloba Mahallesi 13113 ada 1 parselde yer alan 
Cami Alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP  
5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy 
kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 64. MADDESİ
KARAR NO:396

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
01.02.2018 tarih 55 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Şirinyalı Mahallesi 5357 ada 1 parselin "Telekom" 
alanından "Özel Spor Tesis AlanT'na dönüştürülmesi 
yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 
kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 132. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 55 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Şirinyalı Mahallesi 
5357 ada 1 parselin "Telekom" alanından "Özel Spor Tesis Alani'na dönüştürülmesi 
yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 55 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Şirinyalı Mahallesi 5357 ada 1 parselin "Telekom" alanından "Özel Spor Tesis AlanT'na 
dönüştürülmesi yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 65. MADDESİ
KARAR NO:397

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
01.02.2018 tarih 56 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Güzeloba Mahallesi 6733 ada 1 parsele İsteğe Bağlı 
Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, yükseklik gösteriminin 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre 
“Yençok=20,50m.” olarak düzeltilmesi kaydıyla 
değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul 
oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam
55 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 133. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 56 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi 
6733 ada 1 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 56 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Güzeloba Mahallesi 6733 ada 1 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı 
getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, yükseklik gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre 
“Yençok=20,50m.” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

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

BAŞKAN :Kabul edilmiştir. 66...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım 66, 67, 69, 70 aslında biz uygun.
Herhalde...

Üye Cansel TUNCER :70 yapıldı.
BAŞKAN :70 yapıldı, doğru.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ha 70’i, pardon, 70 yapıldı. Yani bunların 72’ye

kadar hepsinde şerh diyor, siz ret verebilirsiniz.
BAŞKAN :Toplu oylayabiliriz. Siz ret verecekseniz

verebilirsiniz. Ya da bir açıklamanız varsa arkadaşlar...
Üye Cansel TUNCER :Toplu oylanmasını kabul ediyoruz ancak, yani

ret kararı vereceklerimizi bildiririz. İki ayrı oylama yapmanız lazım.
BAŞKAN :Şöyle yapalım. Hangi maddelere ret, hangi

maddelere evet olduğunu söyleyin, toplu oylamada ona göre geçsin kayıtlara.
Uy e Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN 

oylanması hususunu 66 dahil, 70... 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER

:Hayır hayır, hepsine ret...
:66, 67 Komisyon Raporlarına katılmıyoruz.
:Ben isterseniz önce, tamam, önce toplu

İki dahil...
66 dahil, 72 dahil...
73, 74’te olabilir. 75, 76... Hepsi...
Başkanım aralarda Komisyon Raporuna

katıldığımız konular da var, ret kararı vereceklerimiz de var.
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BAŞKAN 
Raporlarında var.

Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

ayrıca bir açıklama yapmayacağız. 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN 

hangilerini reddettikleriniz, hangileri 
geçsin. Toplu oylayalım.

Üye Cansel TUNCER 
yapalım uygun görürseniz. Orada b ir... 

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN 

değerli arkadaşlar toplu oylanmasını 
oylanması kabul edilmiştir.

: Şöyle, muhalefet şerhleri Komisyon

:Tamam...
:Ayrıca bir açıklamanız yok ise...
:Şu anda çok uzadığı için toplantı ayrı, toplantı,

Yok, tamam, peki...
Evet, muhalefet şerhlerimiz var.
O zaman bu maddelerin içinde sizin grup olarak 

kabul, hangileri çekimser, tek tek söyleyin, kayıtlara

:Toplu oylayalım. Bir tek 78.maddeyi, 78’e kadar

:01ur, olur, olur...
:Özel durumumuz var.
:0  zaman kaçta kalmıştık? 73'te...
:66...
:66’da kalmıştık.
:66’dan 78’e kadar...
:77’ye...
:77’ye kadar, 78 dahil değil.
:77’ye kadar. 66 dahil 77 dahil, 66 dahil 77 dahil 

oylarınıza arz ediyorum. 66 dahil 77 dahil toplu

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 56 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN 
dahil hepsi uygundur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN

arasındaki kararlarını tek tek söylerseniz... 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

:Değerli arkadaşlar AK Parti Grubunun 66 -  77

ıKomisyon Raporları uygundur. Uygundur.
:Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 6 6 - 7 7

:Tek tek söylüyorum kayıtlara geçmesi için... 
:Evet, kayıtlara geçsin...
:66.ve 67.maddede Komisyon Raporuna 

katılmıyoruz. 68.maddede komisyondan geldiği şekliyle uygundur. 69.maddede görüşümüz 
ret. 70 zaten görüşülmüştü. 71 ve 72.maddelerde Komisyon Raporuna katılmıyoruz. 
73.maddede grup görüşümüz çekimser. 74.maddede Komisyon Raporuna katılmıyoruz. 
75.maddede aynı şekilde Komisyon Raporuna katılmıyoruz. 76.maddede grup görüşümüz 
çekimser. 77.maddede şerh, şerhimiz yine mevcut, grup görüşümüz Komisyon Raporuna 
katılmıyoruz.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi...
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Evet, değerli arkadaşlar 66 dahil 77 dahil aradaki

sıralı tüm maddelerin Cansel Hanımın CHP Grubunun kararlarını ifade ettiği şekliyle...
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Üye Cansel TUNCER ıBaşkanım
bilemiyorum hukuken. Çok doğru oylama değil.

bu oylama doğru olur mu

yok.

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

doğru değil.
BAŞKAN 

arkadaşlar. Eyvallah. Meclisimizin...
Üye Cansel TUNCER 

topluca.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN

: Kayıtlara geçiyor.
:Kayıtlara böyle geçemezsiniz. Böyle bir oylama 

:01maz mı?
:Onun için hızlı şekilde siz lütfen...
:Peki o zaman...
:Gruplara görüş sormadan oylatın.
:Kayıtlara geçiyor gerçi ama...
:Yok Başkanım, gruplara sormadan oylatın. Bu

:Hadi peki, peki o zaman devam edelim tek tek

:Ama grup görüşlerini almayın. Biz bildirdik

:Peki. Şimdi önce hangi, sizin...
:66.maddede kalmıştık.
:Altmış, yok... 66’da kaldık evet.
:66 -  67’yi birlikte oylayalım Başkanım uygunsa. 
:66 -  67’nin birlikte oylanması, Komisyon 

Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 66 -  67’de siz hayır mı 
diyorsunuz? Bir dakika...

Üye Cansel TUNCER :Evet, 66 -  67’de biz hayır diyoruz. Grup
görüşümüzü ret olarak bildirdik az önce.

BAŞKAN :Neyse, birlikte oylanmasını önce yapmıştık. O
zaman peki...

GÜNDEMİN 66. MADDESİ
KARAR NO:398

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kızıllı Mahallesi 1530 parselin tarım alanından enerji 
depolama alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, 
MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 76. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin tarım alanından enerji depolama alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin tarım alanından 
enerji depolama alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ vc Mcclis Üyesi Oytun Eylem 
DOĞMUŞ ‘Enerji depolama alanı olarak Döşemealtında plan ile ayrılmış bölge 
bulunduğundan, münferit yer seçimi plan bütünlüğü açısından uygun değildir.’ şerhli imzalı, 
Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 67. MADDESİ
KARAR NO:399

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kızıllı Mahallesi 1530 parselin enerji depolama alanı 
olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların 
oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, 
CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 77. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin enerji depolama alanı olarak planlanmasına 
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin enerji depolama 
alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Oytun Eylem 
DOĞMUŞ ‘Enerji depolama alanı olarak Döşemealtında plan ile ayrılmış bölge 
bulunduğundan, münferit yer seçimi plan bütünlüğü açısından uygun değildir.’ şerhli imzalı, 
Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, 66 -  67.maddeler kabul edilmiştir.
688.madde...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy
kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 68. MADDESİ 
KARAR N 0:400

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır
Mahallesi, 791, 800, 801, 804, 805, 806, 818, 1248, 
1554, 1911, 2720, 2806, 2807, 2808 parsellerin Konut 
Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı (Döşemealtı 
Belediyesi Sosyal Tesis Alanı), Rekreasyon Alanı, Park 
ve Yeşil Alanlar, Genel Otopark Alanı ile Taşıt ve Yaya 
Yolu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, 
Döşemealtı Belediyesinin 22.09.2017 tarih ve E.7045 
sayılı yazısı doğrultusunda Belediyesine iadesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu 
ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2017 tarihli toplantısında gündemin 87. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi, 791, 800, 801, 804, 805, 806, 818, 1248, 1554, 1911, 2720, 
2806, 2807, 2808 parsellerin Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı (Döşemealtı 
Belediyesi Sosyal Tesis Alanı), Rekreasyon Alanı, Park ve Yeşil Alanlar, Genel Otopark 
Alanı ile Taşıt ve Yaya Yolu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.01.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi, 791, 800, 801, 804, 805, 806, 818, 1248, 
1554, 1911, 2720, 2806, 2807, 2808 parsellerin Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis 
Alanı (Döşemealtı Belediyesi Sosyal Tesis Alanı), Rekreasyon Alanı, Park ve Yeşil Alanlar, 
Genel Otopark Alanı ile Taşıt ve Yaya Yolu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Döşemealtı Belediyesinin
22.09.2017 tarih ve E.7045 sayılı yazısı doğrultusunda Belediyesine iadesinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Hakan TÜTÜNCÜ

:Uygundur.
:Grup görüşü...
:Tamam, bildirdik onları her halde...
:0ylarımza arz ediyorum 68’i...
:Öyle oylama mı olur? İmar planı tadilatları

değiştiriyoruz. Yarın öbür gün geçersiz bir meclis kararıyla yok sayılan bir hükümle... 
BAŞKAN :Yok, şimdi tek tek gidiyoruz işte...
Üye Hakan TÜTÜNCÜ :Hayır hayır, yani...

145



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.04.2018)

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Hakan TÜTÜNCÜ 
BAŞKAN

:Teşekkür ederim.
:Düzelttik, düzelttik Hakan Başkan. 
:Düzelttik.
rTamam işte onu söylüyorum.
:68.madde kabul edilmiştir. 69...

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 50 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 69. MADDESİ 
KARAR N0:401

ÖZÜ: Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 
Turunçova Mahallesi 173 ada 14 parselin Konut Dışı 
Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 
kurum görüşlerinin tamamının plan notlarına eklenmesi 
ve plan notları 13. Maddede yer alan yönetmeliklerin 
düzenlenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, 
CHP 10 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 51 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 
86.maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike 
Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi 173 ada 14 parselin Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi 173 ada 14 parselin Konut 
Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Komisyonumuzca incelenmiş, kurum görüşlerinin tamamının plan notlarına eklenmesi ve 
plan notları 13. Maddede yer alan yönetmeliklerin düzenlenmesi kaydıyla uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘100.000 ölçekli ÇDP kararlarına 
aykırı olduğundan teklif plan uygun değildir.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem 
DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ :Efendim, "erişir menzil-i maksuduna âheste

giden / tiz-reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır"
BAŞKAN :Yaşa Başkanım, eyvallah Başkanım, bu saatte iyi

gitti valla. 69 arkadaşlar. Oylarınıza arz ettik. Lütfen oylarınızı işaret buyurunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ
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Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN

70 bitti. 7 1 -7 2 .. .
70’i geçiyoruz, evet.
71 ve72’yi, 71 ve 72’yi birlikte oylayabiliriz. 
69 kabul edilmiştir.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 51 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN :71 ve 72’nin birlikte oylanması ve Komisyon
Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

Üye Cansel TUNCER :Birlikte oylamasını kabul etmiştik zaten.
BAŞKAN :Bir daha, fazla mal göz çıkarmaz deriz biz.

Evet...

GÜNDEMİN 71. MADDESİ 
KARAR N0:402

ÖZÜ: Kepez Belediyesi, Yeni ve Yeni Emek 
Mahalleleri sınırları içerisinde kamu hizmet alanı, sosyal 
tesis, ibadet alanı, park, yol ve ticaret alanı planlanması 
amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 9 ret 
oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 90. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi, 
Yeni ve Yeni Emek Mahalleleri sınırları içerisinde kamu hizmet alanı, sosyal tesis, ibadet 
alanı, park, yol ve ticaret alanı planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi, Yeni ve Yeni Emek Mahalleleri sınırları içerisinde kamu hizmet 
alanı, sosyal tesis, ibadet alanı, park, yol ve ticaret alanı planlanması amacıyla hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Esat GÖYÜK imzasız, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ‘Öneri plan değişikliği ile ticaret alanlarının üstünde konut hakkı getirildiğinden 
nüfus artışına yol açmaktadır. Artan nüfusun ihtiyacı olan ilave sosyal donatı alanları 
oluşturulmadığından, ayrıca oluşturulan park adası içerisindeki bütünlüğü bozmaktadır.’ 
şerhli imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 72. MADDESİ
KARAR N 0:403

ÖZÜ: Kepez Belediyesi, Yeni ve Yeni Emek 
Mahalleleri sınırları içerisinde kamu hizmet alanı, sosyal 
tesis, ibadet alanı, park, yol ve ticarct alanı planlanması 
amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3 
kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 161. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan. Yeni ve 
Yeni Emek Mahalleleri sınırları içerisinde resmi kurum alanı, cami, park(meydan), yol ve 
ticaret alanı planlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi, Yeni ve Yeni Emek Mahalleleri sınırları içerisinde kamu hizmet 
alanı, sosyal tesis, ibadet alanı, park, yol ve ticaret alanı planlanması amacıyla hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Esat GÖYÜK imzasız, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ‘Öneri plan değişikliği ile ticaret alanlarının üstünde konut hakkı getirildiğinden 
nüfus artışına yol açmaktadır. Artan nüfus ihtiyacı olan ilave sosyal donatı alanları 
oluşturulmadığından, ayrıca oluşturulan park adası içerisindeki ticaret alanları kaldırılırken, 
tek bir parselde ticaretin korunması plan bütünlüğünü bozmaktadır.’ şerhli imzalı, Meclis 
Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, 71 -  72.maddeler kabul edilmiştir.
73.madde...

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 oy 
kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 73. MADDESİ 
KARAR N 0:404

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 
Siteler Mahallesi 4248 ada 3 parselin, uygulama 
aşamasında kesinleştirilecek esnek/tercihli kentsel 
sosyal ve teknik donatı bölgesi kullanımından "Özel 
Sosyal Tesis Alanı" na dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 
çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarihli toplantısında gündemin 123. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde Siteler Mahallesi 4248 ada 3 parselin, uygulama aşamasında 
kesinleştirilecek esnek/tercihli kentsel sosyal ve teknik donatı bölgesi kullanımından "Özel 
Sosyal Tesis Alanı" na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Siteler Mahallesi 4248 ada 3 parselin, 
uygulama aşamasında kesinleştirilecek esnek/tercihli kentsel sosyal ve teknik donatı bölgesi 
kullanımından "Özel Sosyal Tesis Alanı" na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

BAŞKAN 
ederseniz... 73 kabul edilmiştir.

lOylarınıza arz ediyorum. Arkadaşlar hızlı işaret

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN 
birlikte oylanmasıyla birlikte.

:74 -  75.maddeleri oylarınıza arz ediyorum
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GÜNDEMİN 74. MADDESİ
KARAR N0:405

ÖZÜ: Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 
Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi 
Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım 
bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine 
yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 
11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 101. maddesinde 
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat Belediyesi sınırları 
içerisinde, Mahallesi. D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi Kavşağı Projesinin planlara
işlenmesi, çevre uıaşım bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu
üzerindeki, Sanayi Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım bağlantılarının
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Öneri plan değişikliği kentin 
kuzey güney aksında ulaşımını zorlaştırdığından ve kent siluetine olumsuz etkilerinden dolayı 
uygun değildir.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 75. MADDESİ
KARAR N0:406

ÖZÜ: Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 
Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi 
Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım 
bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine 
yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP
11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 102. 
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat 
Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu üzerindeki, Sanayi Kavşağı 
Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım bağlantılarının düzenlenmesi ve plan notu 
eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, D-400 Karayolu 
üzerindeki, Sanayi Kavşağı Projesinin planlara işlenmesi, çevre ulaşım bağlantılarının 
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Öneri plan değişikliği kentin 
kuzey güney aksında ulaşımını zorlaştırdığından ve kent siluetine olumsuz etkilerinden dolayı 
uygun değildir.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, 74 -  75 kabul edilmiştir. 76...

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 76. MADDESİ
KARAR N0:407

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 
tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Erenköy 
Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parselin yapı 
yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan onama sınırı dışında yer 
alan adanın bütününde yapılaşma koşulunun belirlenmesi 
kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11
çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 119.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye
Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Erenköy Mahallesi sınırları 
içerisinde 6779 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, plan onama sınırı dışında yer alan adanın bütününde yapılaşma koşulunun 
belirlenmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

BAŞKAN 
edilmiştir. 78... pardon...

Üye Ümit ÖZTEKİN 
BAŞKAN
Üye Muhammet URAL 
BAŞKAN

:Oylarınıza arz ediyorum. 76 -  77 kabul

:Sadece 77’yi kabul ettik.
:77 kabul edilmiştir.
:76 kabul edildi, 77’yi oyluyoruz.
:76.madde kabul edilmiştir.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 77. MADDESİ 
KARAR N0:408

ÖZÜ: Kumluca Belediye Meclisinin 07.12.2017 
tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eskicami 
Mahallesi 186 adanın “Ticaret Alanından” 
“Ticaret+Konut Alanına (TİCK)” dönüştürülmesi, 
yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin 
yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, “ Y ençok=S(Serbest)” ibaresinin 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 
“Yençok=Serbest” olarak düzeltilmesi, “ 186 ada” 
ibaresinin “ 186 ada 5 ve 10 parseller” olarak 
düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile 
toplam 52 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 119. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kumluca Belediye 
Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eskicami Mahallesi 186 
adanın “Ticaret Alanından” “Ticaret+Konut Alanına (TİCK)” dönüştürülmesi, yapılaşma 
koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar olanı değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2018 tarihli raporunda;

Kumluca Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Eskicami Mahallesi 186 adanın “Ticaret Alanından” “Ticaret+Konut Alanına (TİCK)” 
dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, “Yençok=S(Serbest)” ibaresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 
“Yençok=Serbest” olarak düzeltilmesi, “ 186 ada” ibaresinin “ 186 ada 5 ve 10 parseller” 
olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ imzasız, Meclis Üyesi Erkan 
DEMİRCİ ve Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ ‘Yapı adası içerisinde onaylı planda 
öngörülen ikiz nizam koşuluyla yapılaşma gerçekleşmiş olduğundan talep edilen değişiklik 
ada bütünündeki yapılaşma nizamını bozacağından uygun değildir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :77’yi oylarınıza arz ediyorum. 77.madde kabul
edilmiştir. 78...

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 52 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 78. MADDESİ
KARAR N0:409

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
01.02.2018 tarih 57 sayılı Kararı ile reddedilen, 
Güzeloba Mahallesi 3676 ada 1 parselin Turizm ve 
Tercihli Kullanış Alanından “Özel Sağlık Tesis 
Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu 
ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 
ret oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 42 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 134. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 57 sayılı Kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi 
3676 ada 1 parselin Turizm ve Tercihli Kullanış Alanından “Özel Sağlık Tesis Alanına“ 
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 57 sayılı Kararı ile reddedilen, 
Güzeloba Mahallesi 3676 ada 1 parselin Turizm ve Tercihli Kullanış Alanından “Özel Sağlık 
Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazın reddinin uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

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

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

maddede bildirmedik.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

kaldı.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Selçuk SENİRLİ 
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

verecek. Onu vermeye çalışıyor. 
BAŞKAN

Ben 78.maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Ümit ÖZTEKİN 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
Üye Bahattin BAYRAKTAR

mu?
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY

:Oylarınıza arz ediyorum.
:Grup görüşlerini sormalısınız Başkanım. Bu

:Sorayım mı?
: Lütfen.
:Sormayın demiştiniz. Tamam...
:Hayır onlar bitti, o maddeler bitti. Son iki madde

:Peki, 78...
:Uygundur Başkanım.
:78.maddede Komisyon Raporu uygundur.
: Uygundur.
:Başkanım bir dakika... 
rOylarınıza arz ediyorum. Ne oldu?
:İşte, aykırı bir oy var. Reşat Bey buna ret kararı

:Ha, tamam, peki, bekleriz bekleriz Reşat Bey.

:Bir problem var herhalde bugün çalışmadı.
:Abi kayıtlara geçsin.
:Tamam, tamam...
: Reşat Bey grup kararma uymuyor mu?
:Bir dakika, yeşil yandı...
:Cansel Hanım, Reşat Bey grup kararma uymuyor

:Evet, uymuyorum.
:Grup bu konuda serbest bıraktı onu. 
:Tamam mı?
:Serbest bıraktı.
: Hayır.
:İtiraz sahibi çünkü.
: Geçti.
:....la ilgili de söz istiyorum.
:Oylamadan sonra.
:Evet.
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BAŞKAN :Peki...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Bitirelim de ondan sonra Başkanım. Bitirelim de

ondan sonra...
BAŞKAN :Kimse dinlemez.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Bitirelim de ondan sonra Başkanım.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Kimse kalmaz vallaha.
Üye Selçuk SENİRLİ :Ya arkadaş, biraz önce, biraz önce...
BAŞKAN :Evet, 78.madde kabul edilmiştir. Reşat Bey

buyurun söz verdim. 78 kabul edilmiştir. Reşat Bey kısa olursa...

(Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 ret oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 42 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın, Sayın Başkanım bu maddeyle ilgili bir
itirazım var idi. Bu maddenin 1/5.000’lik planına zaten ret oyu vermiş idik. 1/1.000 Uygulama 
İmar Planı Muratpaşa Belediye Meclisinde katıldık. O toplantıya usulen katılmadım. Buraya geldi 
meclis kararı. Meclis kararına burada da ret oyu kullandım. Usulü tamamlamak açısından 
söylüyorum. Gerekçesi, usulü bu, esasına geliyorum. Yolda bulduğunuz bir düğmeye imar 
planlarına göre gömlek dikmemek lazım, birincisi. Yolda bir düğme buluyorsunuz. Ona bir 
gömlek dik, elbise dikelim. Yanlış. İki, Sayın Başkanım hepimiz karınca kararınca mülk sahibi 
olurken etrafımıza bakıyoruz. Mülkleri, aldığımız mülkleri, işte yanında park var mı? İşte konu 
komşu nasıl? Ticaret durumu nasıl? Yani mülklerimizi edinirken imar planlarındaki duruma göre 
ediniyoruz. Fakat bizler çok fazla irdelemeden konut alanlarının içerisinde veya başka tür ticaret 
alanlarının içerisinde imar planlarında delik açmak suretiyle plan fonksiyonlarını değiştiriyoruz. 
Ticaret ve turizm olarak planmış, yapılmış, ki yapılmaması gerekirdi. O şekilde bir yapının... Bu 
binayı, hastane yapılması üzere, sağlık tesis alanını oluşturuyoruz. Dar yollar, geçilmez yollar, 
otopark problemleri... Şu gün için şunu örnek veriyorum değerli arkadaşlarım. Yaşam 
Hastanesinin olduğu sokakta bir daire alır, oturur musunuz? Evinize giremezsiniz. Makinaların 
gürültüsünden sabaha kadar uyuyamazsınız. Orası konut alanıydı, hastane yapıldığı için. İtirazım 
budur. Hem esas yönünden hem şekli yönden. Bunu arz ediyorum meclise. Bu konuyla ilgili de 
yargısal süreçte haklarımı vatandaşlar adına, hem kendi adıma hem vatandaşlar adına arayacağım. 
Lütfen imar planlarımızı delmeyelim. Fonksiyonlarını delmeyelim. Çok rica ediyorum. Teşekkür 
ederim.

BAŞKAN :Teşekkür ederiz. Oylamıştık. 79.madde...

GÜNDEMİN 79. MADDESİ 
KARAR N0:410

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 
tarih 58 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi 
8572 ada 1 parselin çay bahçesi alanından Rekreasyon 
Alanına dönüştürülmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı 
süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 ret 
oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli toplantısında gündemin 135. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 58 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi 
8572 ada 1 parselin çay bahçesi alanından Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ve plan notu 
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.03.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih 58 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Gebizli Mahallesi 8572 ada 1 parselin çay bahçesi alanından Rekreasyon Alanına 
dönüştürülmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, itirazın uygun 
olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Belediyesinden geldiği şekliyle 
uygundur.’ şerhli imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis 
Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Komisyon Raporuna
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Uygundur.
Üye Cansel TUNCER :Ret kararımız,

katılmıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Değerli arkadaşlar

böylelikle raporlarla ilgili maddelerimizi tamamlamış olduk. 79.madde de Komisyon Raporu 
doğrultusunda kabul edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 46 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN :80 dahil...
Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR: 197 dahil...
BAŞKAN : 197 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin birlikte

olması, birlikte oylanması ve ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler...

GÜNDEMİN 80 ilâ 197. MADDELERİ
KARAR NO:

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 
tarihli Meclis toplantısında;

a.Gündemin 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 185 ve 186. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na 
gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
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b.Gündemin 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179,
180, 181, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ve 
197. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonıfna gönderilmesi 
oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi,

c.Gündemin 87. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna gönderilmesi oylamaya 
katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

d.Gündemin 97. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar 
ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesi oylamaya katılanların 
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

e.Gündemin 178. maddesinin Ulaşım Komisyonu’na 
gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

f.Gündemin 184. maddesinin İsim Verme Komisyonu’na 
gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK 
Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 
oy kullanılmıştır.)

Gündemin 80. Maddesinde yer alan; "İlgi: Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü'nün
26.03.2018 tarihli ve 17279997-821.04/19483 sayılı yazısı.

09-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan "3. 
Berlin Türk Tiyatro Festivali"ne Büyükşehir Belediyemiz Şehir Tiyatrolarının "Tarla Kuşuydu 
Juliet" adlı oyunu sahnelemek üzere, faaliyetlerini Berlin’de sürdürmekte olan ve genel amacı 
Berlin’de yaşayan Türklere ana dilinde oyunlar sunmak, kültürel gelişimlerine ve Türk 
Tiyatrosunun yaşatılmasına katkı sağlamak olan Interkulturelaktiv/Tiyatro 28 tarafından davet 
edildiği ilgi yazı da belirtilmiştir.

Berlin Başkonsolosluğunun destek verdiği, ayrıca Türkiye'den de önemli tiyatro 
gruplarının katılacağı söz konusu festivale, Büyükşehir Belediyemiz Şehir Tiyatrolarının "Tarla
Kuşuydu Juliet" adlı oyununda ekli listede isimleri belirtilen (20 kişi) görevli personellerin
katılımları için, yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden, 10-
13 Mayıs 2018 tarihleri arasında görevli sayılmaları, konaklama ve yerel transferlerin karşı 
taraftan sağlanması kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı gidiş-dönüş uçak bedellerinin, Hizmet Damgalı 
Pasaport ücretlerinin, yurtdışı çıkış harç pulu ile yasal harcırahlarının Şehir Tiyatrosu Şube 
Müdürlüğünün (46.07.01.12.08.2.0.00.5.03.3.3.01) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama 
kaleminden karşılanması ve ayrıca avans olarak ödenmesi, söz konusu turnenin 
gerçekleştirilebilmesi için oyuna ait dekor, aksesuar, kostüm ve diğer teçhizatların Almanya'ya 
götürülüp getirilmesi için şoförü ile birlikte bir araç kiralanması, yurtiçi ve yurtdışı her türlü 
gümrük işlemlerini takip edip sonuçlandırmak ve gümrük idarelerinde işlemleri yürütmek 
amacıyla Gümrük Müşavirliği hizmet alımı yapılması, hizmet alımına ilişkin vekâletname 
düzenlenmesi ve bu giderlerin bütçenin ilgili kaleminden karşılanması hususunda evrakın Meclise 
Havalesini arz ederim. " deyimli Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığinın 29.03.2018 tarih ve E.21064 
sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 81. Maddesinde yer alan; "İlgi: 30.03.2018 tarihli ve 17279997 
821.04/21465 sayılı yazı.

Büyükşehir Belediyemiz Şehir Tiyatroları Bulgaristan’ın Targovishte kentinde 
gerçekleştirilen ve hemen hemen her yıl katılım sağladığımız “Magic Curtian Uluslararası Çocuk 
Tiyatro Festivali ”ne 17-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında davet edildiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Büyükşehir Belediyemiz Şehir Tiyatrolarının “Zümrüdü Anka” adlı çocuk oyunu ile bahsi 
geçen festivale katılabilmesi için, ekli listede isimleri ve görevleri belirtilen turne ekibinin; 
yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 
25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden 17-19 Mayıs 2018 
tarihleri arasında görevli sayılmaları, konaklama ve yerel transferlerin karşı taraftan sağlanması 
kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı gidiş-dönüş uçak bedellerinin, Hizmet Damgalı Pasaport ücretlerinin, 
yurtdışı çıkış harç pulu ile yasal harcırahlarının Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünün 
(46.07.01.12.08.2.0.00.5.03.3.3.01) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama kaleminden 
karşılanması ve ayrıca harcırahlarının avans olarak ödenmesi hususunda evrakın Meclise 
havalesini arz ederim. " deyimli Dış İlşkiler Dairesi Başkanlığinın 30.03.2018 tarih ve E.21784 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 82. Maddesinde yer alan; "Belediyemizce gerçekleştirilecek ve Haziran ayı 
içerisinde ödül töreni yapılacak olan ve 5 kategoriden oluşan 3. En Güzel Bahçe ve Balkon 
Yarışması 05/03/2018 tarih ve 275 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Ancak 6. kategori olarak 
En Güzel Hobi Bahçesinin de eklenmesi hususunun meclise havalesini arz ederim. " deyimli 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığinın 15.03.2018 tarih ve E. 16225 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 83. Maddesinde yer alan; " T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 
yürütülmekte olan 2018 yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ” kapsamında kurumumuz 
adına Engelleri Güneşle Aşıyoruz ” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun 
başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın 
sağlanmasına,

Proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak 
kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba 
para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve / veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi / 
kişileri yetkilendirmeye Birol EKİCİ’nin yetkili kılınması için Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli Fen İşleri Dairesi Başkanlığinın 24.03.2018 tarih ve E. 19253 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 84. Maddesinde yer alan; "Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat 
Fakültesi Dekanlığının 07.03.2018 tarih ve 33603103-051.04-E.8116 sayılı yazılarına istinaden; 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TRT ve 
Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim Kulübü Derneği’nin işbirliği ve destekleriyle 09-12 Mayıs 
2018 tarihleri arasında “Balkanlarda İrfan Ocakları-3:Bosnada Kadirilik” Uluslararası 
Sempozyuma katılacak olan Heyetin (toplam 20 kişi), Antalya - Bosna-Hersek, gidiş dönüş uçak 
bilet bedeli ile konaklama bedelleri toplamı KDV dahil 65.000,00 TL’nin (Altmış beş bin Lira) 
Özel Kalem Müdürlüğü'nün 46.07.01.02.01.1.1.00.5.03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, 
Organizasyon giderleri harcama kaleminden ödenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak 
üzere,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre evrakın Meclise havalesini 
arz ederim. " deyimli Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığinın 08.03.2018 tarih ve E.90 savılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 85. Maddesinde yer alan; " İlimiz, Mııratpaşa İlçesi, Kışla Mahallesinde 
bulunan Serdengeçti Parkı (12752 ada 1 parsel) ile Haşimişcan Mahallesinde bulunan 
Karaalioğlu Parkı (1 ada 11 parsel) üzerindeki Expo tarafından yapılan ve Expo’nun 
kapanmasıyla boşa çıkan valiliğin uhdesindeki ofislerin ihtiyaç duyulması halinde tekrar geri 
alınması şartıyla mevcut taşınırları ile birlikte Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Down Kafe olarak kullanılmak üzere tahsisi Antalya 
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 18/01/2018 tarih ve E.2984 sayı oluru 
ile uygun görülmüştür.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi uyarınca Antalya 
Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılan her iki konteyner ofisin hazırlanacak proje 
doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından tadil edilerek Down Kafe (vatandaşların 
down sendromlu bireylerle iletişim kurması down sendromlu bireylerin kendi yeteneklerini 
keşfetmesi özgüven kavramlarının gelişmesi, günlük yaşama ayak uydurabilmeleri, 
sosyalleşebilmeleri, toplumla iç içe yaşamaları amacıyla sosyal projeler kapsamında down 
sendromlu bireylerin istihdam edilerek çalışabilecekleri mekanlar olarak açılması düşünülen 
Down Kafe) olarak işletilmesi işinin çoğunluk hissesi (%51'i) Büyükşehir Belediyemize ait 
Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketine meclis tarafından verilecek süre ve bedelle 
işletilmesinin devredilmesi konusunun incelenerek karara bağlanmak üzere Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı’nın 06.03.2018 tarih ve E.69 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 86. Maddesinde yer alan; " Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığının 08.03.2018 tarih ve 99273850-602.07.03-E.748 sayılı yazıları ile Yolcu Taşıma 
Giderleri bütçe tertibine 40.000.000 TL ek ödenek temin edilmesi talep edilmektedir. Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37.maddesi kapsamında 40.000.000 TL ek ödeneğin 
borçlanma yolu ile temin edilmesi 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
08.03.2018 tarih ve E. 193 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 87. Maddesinde yer alan; " Çeşitli branşlardaki sportif organizasyonlarda 
dereceye girerek Antalya'yı ulusal ve uluslararası alanda başarı ile temsil eden sporcular ile 
antrenörlerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının (m) bendinde yer alan "...yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 
veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla 
ödül vermek” hükmü çerçevesinde ödül verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini,

Arz ederim. " deyimli Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığinın 07.03.2018 
tarih ve E.l 11 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 88. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02/03/2018 tarih 
ve 110 sayılı kararı ile onaylanan “gelir tarife değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." deyimli Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığinın 27.03.2018 tarih ve E.20319 sayılı teklif yazısı.

O
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Gündemin 89. Maddesinde yer alan; "Mülkiyeti Belediyemize ait Güzeloba 
Mahallesi 12654 ada 1 parsel taşınmaz üzerinde bulunan sosyal tesis Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 670 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun 26. Maddesine göre 10 (on) yıl süre ile Belediyemiz şirketi EKDAG Ekmek 
Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine karar verilmiş ve 28.07.2017 tarihinde 
belediyemiz ile şirket arasında protokol tanzim edilmiş olup, protokolün dayanağı olan
14.07.2017 tarih ve 670 sayılı meclis kararının iptal edilerek söz konusu 12654 ada 1 parsel 
üzerindeki taşınmaza ait ünitelerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 26. 
Maddesine göre sosyal tesis olarak belediyemiz şirketi Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş. 
tarafından işletilmek üzere bedel ve süresinin belirlenerek karara bağlanmak üzere Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’mn
30.03.2018 tarih ve E.21777 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 90. Maddesinde yer alan; "İlimiz Gündoğmuş İlçesi, Güneycik 
Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 190 ada 52 parsel numaralı ve 12.519,19 
m2yüzölçümlü bahçe vasıflı taşınmazın “Oyun Parkı ve Sosyal Etkinlik Alanı olarak 
kullanılmak amacıyla ” Gündoğmuş Belediye Başkanlığı'nın 22.02.2018 tarih ve E.272 sayılı 
yazıları ile süresiz tahsisi istenilmiştir.

Gündoğmuş İlçesi, Güneycik Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 190 
ada 52 parsel numaralı ve 12.519,19 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Oyun Parkı ve Sosyal 
Etkinlik Alanı olarak kullanılmak amacıyla” 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi 
gereğince bedelsiz olarak Gündoğmuş Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılması için 
Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini,

Olur’larınıza arz ederim." deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın
30.03.2018 tarih ve E.21649 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 91. Maddesinde yer alan; " Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi 
Başkanlığının 01.02.2018 tarih ve 251.02.02.-E.56 sayılı yazısı gereğince İslam Kalkınma 
Bankası (İKB) finansmanı ile yürütülmekte olan “Antalya 2.Aşama Meydan-Havaalanı- 
EXPO Raylı Sistem Araç Alımı ve İlave İnşaat İşleri Projesi” kapsamında İller Bankası A.Ş. 
ile Belediyemiz arasında 31.08.2016 tarihinde imzalanan Alt Finansman Anlaşması madde 
2.10 ’da tanımlanan Teminat hesabının ilimizde bulunan Ziraat Bankası Şubelerinden 
herhangi birinde İller Bankasına Rehinli ve Blokeli Vadesiz Mevduat (TL) hesabı açılması 
için belediye meclis kararı alınması talep edilmiştir.

İlgili talebe istinaden ekte yer alan matbu meclis kararının meclis gündemine alınması 
hususunda gereğini arz ederim. " deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 29.03.2018 
tarih ve sayılı E.21120 teklif yazısı.

Gündemin 92. Maddesinde yer alan; "13/01/2014 tarihli ve 18 sayılı Büyükşehir 
Belediye Meclisi kararıyla yürürlükte olan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Çalışma 
Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik, değişiklik ihtiyacı ile gözden geçirilerek 1. 
Hukuk Müşavirliğinin görüşlerine sunulmuştur.

Alınan görüşler doğrultusunda yeniden hazırlanan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın
29.03.2018 " ” —  —
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Gündemin 93. Maddesinde yer alan; " Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2016 
tarih ve 864 sayılı kararı ile yürürlükte bulunan Antalya Gençlik Meclisi Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Hukuk 
Müşavirliğinden alman görüş doğrultusunda düzenlenen Antalya Gençlik Meclisi Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22778 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 94. Maddesinde yer alan; " İlimiz, Finike ilçesi, Finike Orman İşletme 
Müdürlüğü Finike Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan “Altuncan Hatun 
Kadınlar Plajı” Finike Orman İşletme Müdürlüğünden 14.12.2016 tarihli sözleşme ile 
31.12.2044 tarihine kadar belediyemizce kiralanmış olup planlama ve uygulama projeleri 
tamamlanmış ve işletmeye hazır hale gelmiştir.

İlimiz, Finike ilçesi, Finike Orman İşletme Müdürlüğü Finike Orman İşletme Şefliği 
sınırları içerisinde bulunan “Altuncan Hatun Kadınlar P lajf’nın 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanununun 26. Maddesine göre kira bedeli ve süresinin belirlenerek belediyemiz 
şirketi Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. ’ye işletmek veya işlettirmek üzere “Sosyal 
Tesis” olarak kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığinın
04.04.2018 tarih ve E.23164 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 95. Maddesinde yer alan; "İlimiz, Manavgat ilçesi, Manavgat Orman 
İşletme Müdürlüğü Şelale İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan 35,33 hektarlık 
“Türkbeleni Kent Ormanı D Tipi Mesire Yeri” Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünden
03.11.2015 tarihli sözleşme ile 03.11.2044 tarihine kadar belediyemizce kiralanmış olup 
planlama ve uygulama projeleri tamamlanmış ve işletmeye hazır hale gelmiştir.

İlimiz, Manavgat ilçesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Şelale İşletme Şefliği 
sınırları içerisinde bulunan 35,33 hektarlık “ Türkbeleni Kent Ormanı D Tipi Mesire Yeri” nin 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre kira bedeli ve süresinin 
belirlenerek Belediyemiz şirketi Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. ’ye işletmek ve 
işlettirmek üzere “Sosyal Tesis” olarak kiralanması hususunun görüşülerek karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23151 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 96. Maddesinde yer alan; "Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda 
bulunan; ilimiz Muratpaşa ilçesi, Bahçelievler 3701 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 
Konyaaltı Koruluğunda yer alan Amfi Tiyatro ve içerisinde bulunan büfenin 10 (on) yıl süre 
ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilebilmesi için Belediye 
Encümenine yetki verilmesi hususunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim." deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve 
E.23167 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 97. Maddesinde yer alan; "İlgi: 03.04.2018 tarihli ve 2018/84 sayılı 
ANET A.Ş. yazısı.

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 
Yüksekalan, Tahılpazarı ve Balbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Balbey Kentsel Sit 
Alanı ve çevresini kapsayan yaklaşık 16 hektar büyüklüğündeki alan 23.03.2015 tarihli ve 
2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yenileme Alanı ilan edilmiştir.

İlgi yazıya istinaden 5366 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında söz 
konusu yenileme alan sınırları dahilinde yapılacak etaplama konusunun ve proje ile 
uygulamaya yönelik diğer konuların görüşülerek karara bağlanması hususunda Büyükşehir 
Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisine havalesini arz 
ederim." deyimli Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın 03.04.2018 tarih ve E.22817 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 98. Maddesinde yer alan; " 06.09.2010 tarih ve 409 sayılı Meclis Kararı 
ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen 
Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5246, 5247 ve 5248 nolu adaların bir 
bölümünde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması hususunun görüşülerek 
karara bağlanması için Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz 
ederim." deyimli Kent Estetiği Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23148 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 99. Maddesinde yer alan; "06.09.2010 tarih ve 409 sayılı Meclis Kararı 
ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen 
Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5246, 5247 ve 5248 nolu adaların bir 
bölümünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hususunun görüşülerek 
karara bağlanması için Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz 
ederim. " deyimli Kent Estetiği Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23149 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 100. Maddesinde yer alan; "Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni P laninın Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki büyükşehir belediye 
sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" 
maddesi gereğince Demre İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı Değişikliğinin Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.04.2018 tarih ve E. 022074 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 101. Maddesinde yer alan; "Antalya İli, Demre İlçesi sınırlarında 
Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkisi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar Planının Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığinın 02.04.2018 tarih ve E.22186 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 102. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.23001 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 103. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.23003 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 104. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çamköy 
Mahallesi 13305 ada 3 parsel kuzeyi tescil harici alanın 5.5 hektarlık kısmında eğitim alanı ve 
ticaret alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22839 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 105. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Macun, 
Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon 
nazım imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve 
E.22974 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 106. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde 
Mandırlar tapulaması 3263 parselin konut alanı, park alanı ve taşıt yolu olarak planlanmasına 
ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23152 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 107. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli 
kararı ile uygun bulunan, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 41 hektarlık alanda 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar ve itirazlar sonrası hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23153 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 108. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediyesi sınırlan içerisinde, 
Avsallar Mahallesi 229 ada 1 ila 6 parseller, 454 parseldeki konut alanı ile park alanında 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23158 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 109. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 
Avsallar Mahallesi 237 ada 1, 2 parsellerdeki konut alanı ile park alanında düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23159 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 110. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 
Avsallar Mahallesi 290 ada 7 parsel, 1142, 2570, 2574 parsellerdeki konut alanı ile park 
alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23160 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 111. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır 
Mahallesi, 791, 800, 801, 804, 805, 806, 818, 820, 1248, 1554, 1911, 2720, 2806, 2807, 2808 
parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22965 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 112. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 411 
ada 2 parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22980 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 113. Maddesinde yer alan; "Düzlerçamı Mahallesi, 61 numaralı zeytinlik 
vasıflı parsel ve çevresini kapsayan alanda, 64 ve 2617 parseller üzerinde bulunan Koruma 
Alanı ve sınırının da gösterilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22978 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 114. Maddesinde yer alan; "Yeniköy Mahallesi, 2182 ada içerisindeki 
Park Alanının Pazar Alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve 
E.22991 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 115. Maddesinde yer alan; "Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
İstiklal Mahallesi 907 ada 7 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22815 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 116. Maddesinde yer alan; "Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
istiklal Mahallesi 345 ada 3 parselin gelişme konut alanından özel sosyal tesis alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli îmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22813 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 117. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
İstiklal Mahallesi 774 ada 7 parselin konut ve ticaret alanlarından ticaret alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22811 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 118. Maddesinde yer alan; "Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
İstiklal Mahallesi 351 adanın gelişme konut alanından ticaret-konut alanma(TİCK) 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22809 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 119. Maddesinde yer alan; " Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Beyrebucak Mahallesi 221 ada 12 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak 
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23165 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 120. Maddesinde yer alan; "Antalya îli, Kepez İlçesi, Altınova Orta ve 
Menderes Mahallelerinde Havalimanı Kavşağı Bağlantı güzergâhının mahkeme kararı ile iptal 
olması nedeni ile yeniden planlanması kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesinin Belediye Meclisi'ne 
havalesi hususunu arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.04.2018 
tarih ve E.22183 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 121. Maddesinde yer alan; "Antalya İli, Kepez İlçesi, Altınova Orta ve 
Menderes Mahallelerinde Havalimanı Kavşağı Bağlantı güzergâhının mahkeme kararı ile iptal 
olması nedeni ile yeniden planlanması kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesinin Belediye Meclisi'ne 
havalesi hususunu arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.04.2018 
tarih ve E.22182 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 122. Maddesinde yer alan; "Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
Yazır Mahallesi 4282 parselin “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”, “Park ve Yeşil Alan” ve “İkinci 
Derece Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22967 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 123. Maddesinde yer alan; "Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan, Göksu Çayının denize döküldüğü alanda DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan mahmuz (kıyı koruma yapısı) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22973 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 124. Maddesinde yer alan; "Manavgat Belediyesi, Hacıobası Mahallesi, 
290, 303, 304 nolu bölmelerde 380 Kv Trafo Alanı yapılması amacıyla hazırlanan Teknik 
Altyapı Alanı ayrılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22963 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 125. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kışla Mahallesi 293 ada 58 parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22977 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 126. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Gençlik Mahallesi 1259 ada 30 parsel, 1260 ada 20, 28 ve 29 parsellerin konut alanından 
TİCTK (Ticaret+Turizm+Konut) karma kullanım alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22979 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 127. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Yenigöl Mahallesi 12553 ada 7 parselin akaryakıt ve servis istasyonundan Ticaret Alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22984 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 128. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Kışla Mahallesi 1004 ada 16 parselin resmi kurum alanından Kamu Hizmet A lanina 
dönüştürülmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22996 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 129. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Topçular Mahallesi 733 ada 9 parselin “Ticaret Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı” ve "Yol" 
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23154 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 130. Maddesinde yer alan; "Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yavuz 
Sultan Selim Caddesine cephesi olan parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22995 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 131. Maddesinde yer alan; “Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kökez, 
Yeni ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içinde kalan dere olarak planlı alanın Pazar alanı olarak 
planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22988 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 132. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve
44 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez, Yeni ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içinde kalan 
dere olarak planlı alanın Pazar alanı olarak planlamasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim." Deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve 
E.22992 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 133. Maddesinde yer alan; "Serik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 
Cumhuriyet Mahallesi 144 ada 29 parselin konut alanı kullanımından özel sosyal tesis alanı 
kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23409 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 134. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 
63 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fığla (Kellerpınarı) Mahallesi 2705 ada 4 parsele Yençok:5 
kat, toplam inşaat alanı TİA. 1899 m2 yapılanma durumu verilerek çevresinde düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22971 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 135. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 
86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mahallesi 292 ada 3 parselin resmi kurum alanından 
yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22966 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 136. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 
gün ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan Aydınlar Mahallesi 8228 Ada 138, 144 ve 145 nolu 
kadastro parseli üzerinden geçen ve kesiti 10 m. olan yaya yolunun mevcut yapıların 
kurtarılabilmeleri amacıyla güney doğrultuda kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 
tarih ve E.22993 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 137. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
gün ve 62 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeşilbayır Mahallesi 534 Ada 1-2-3-4 ve 5 parsellerin 
Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülerek yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine 
yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22982 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 138. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
gün ve 63 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeniköy Mahallesi, 595 ada 8 parselde yapı yaklaşma 
mesafelerinin düzenlenerek kütle nizam yapılaşma koşulu belirlenmesi amacıyla hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22983 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 139. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
gün ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 13.11.2017 tarih 6878 sayılı kararı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi 
Başkanlığı (UKOME Şube Müdürlüğünün) 21.09.2017 tarih ve E. 1799 sayılı yazısına istinaden 
Altınkale Mahallesi 1111-1112 adalar ile 648-649 adalar arasında yer alan 20 metrelik yolun yaya 
yolu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22985 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 140. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan Altınkale Mahallesi 1125 Ada 2 ila 19 parsellerin Konut 
Alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülerek yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve 
plan notu ilavesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22987 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 141. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
gün ve 72 sayılı kararı ile uygun bulunan Çıplaklı Mahallesi 13, 9469 adalar ile 9466 ada 
batısında bulunan park alanını kapsayan alanda Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2008/273E. 
2010/125 K. sayılı kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve 
E.22976 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 142. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
gün ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan Düzlerçamı Mahallesi, 9412 Ada 7 parsel, 9411 ada 9 
parsel, 9509 ada 1 parsel, 9408 ada 1 parsel, 270 ada 6 parseli kapsayan alanda Konut Alanı ve 
Kapalı Spor Alanı olarak planlı alanlar arasında yer değiştirme yapılması amacıyla hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22994 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 143. Maddesinde yer alan; "Elmalı îlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 
gün ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
yatırım programında bulunan 154 Kv’lık Elmalı-Fethiye Enerji İletim Hattının geçtiği 
güzergahta yer alan Kışla Mahallesi mevkiinde bulunan 1286 parsel ve Yenimahalle 
mevkiinde planlı alanda kalan bölgeler için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.04.2018 tarih ve E.22989 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 144. Maddesinde yer alan; "Finike Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih 
ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sahilkent Mahallesi 298 ada 1 parselin emsal aynı 
kalmak kaydıyla Yençok=12.50’den Yençok=15.50’ye çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve 
E.22986 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 145. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih 
ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi 5112 ada kuzeyinde yer alan cami 
alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22793 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 146. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 
yer alan 10 adet PTT alanının Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22786 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 147. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7 katlı 
yapı adalarının max:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22801 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 148. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göksu Mahallesi 27292 ada 1 parselin yapılaşma 
koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22799 sayılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 149. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2093,2094, 2095, 
2096, 2097 adalarda yola cepheli konut parsellerine isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanımı 
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli îmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22792 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 150. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale Mahallesi 1377, 1378, 1282, 1383 adalar ve 
çevresinin eski emsal durumlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22788 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 151. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 101 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karşıyaka Mahallesi 470, 471, 472, 640, 1296, 1297, 
1298, 1274, 2037, 1642, 1641 adalarda yola cepheli konut parsellerine isteğe bağlı ticaret 
(İBT) kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22784 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 152. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 102 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi 1859 ada 8 parsele isteğe bağlı zemin 
ticaret (İBZT) kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22790 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 153. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi 10706 ada 5 parsele isteğe bağlı 
zemin ticaret (İBZT) kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22797 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 154. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fevzi Çakmak Mahallesi 9232 ada 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 
parsellerin tevhid edilip isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22796 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 155. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan 
notlarında planlı alanlar imar yönetmeliğine göre düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22802 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 156. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 106 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak B bölgesi alanına ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22804 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 157. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 107 sayılı kararı ile reddedilen, Santral Batısı alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22803 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 158. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 
ve 108 sayılı kararı ile reddedilen, Menderes Mahallesi 28508 ada 3 parselin toptan ticaret 
alanından akaryakıt LPG ikmal ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22834 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 159. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Arapsuyu Mahallesi 21540 ada 3 parselin Sağlık Tesis Alanından, Genel Otopark (Katlı 
Otopark) alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 
askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22964 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 160. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.03.2018 
gün ve 27 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi 9969 ada 1 parselde bulunan trafo 
yerinin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22968 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 161. Maddesinde yer alan; "Korkuteli Belediye Meclisinin 01.03.2018 
tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ulucak Mahallesi 1100 ve 1101 parsellerin 
Gelişme Konut Alanı, Park, Trafo Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark Alanı olarak planlanmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22844 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 162. Maddesinde yer alan; "Korkuteli Belediye Meclisinin 01.03.2018 
tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Yaylası Mahallesi 23 parselin Konut Alanı, 
Park Alanı, Trafo Alanı ve Yaya Yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli ilave 
uygulama imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.04.2018 tarih ve 
E.22845sayılı teklif yazısı.

Gündemin 163. Maddesinde yer alan; "Korkuteli Belediye Meclisinin 03.04.2018 
tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan, Uzunoluk Mahallesi 290 ada 2 parselin Gelişme 
Konut Alanı, Park, Trafo Alanı ve Taşıt Yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
ilave uygulama imar planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
04.04.2018 tarih ve E.23408 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 164. Maddesinde yer alan; "Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 
tarihli kararı ile uygun bulunan, Manavgat (Antalya) 1. Etap Merkez Bölgesi İlave+Revizyon 
Uygulama İmar Planı Plan Notlarının revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin konunun incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 04.04.2018 tarih ve E.23407 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 165. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2018 tarih ve 7404 sayılı kararı 
ile uygun bulunan, Haşimişcan Mahallesi, 10477 ada, 6 parselde yapılaşma koşullarının ve 
plan notlarının düzenlenerek koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22958 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 166. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6225 ada 6 
parselin otel alanından Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.23000 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 167. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
tarih ve 93 sayılı kararı ile reddedilen, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 7298 ada 1 
ve 7 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22999 sayılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 168. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 
tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi sınırları içerisinde 12076 ada 1 
parselin trafo alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itirazın kabulü doğrultusunda 
hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22998 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 169. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Gebizli Mahallesi 12050 ada 11 parselin İBT kullanımlı konut alanından YZT kullanımlı 
konut alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğine ilişkin Antalya 2.İdare Mahkemesi'nin 2017/431 E. ve 2018/174 K. sayılı iptal 
kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/1000 uygulama imar planının incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve sayılı E.23002 teklif yazısı.

Gündemin 170. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih 
ve 26 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebiz, Çandır, Yukarıkocayatak ve Abdurrahmanlar 
Mah. plan notları eklenmesi ve değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan 
notları değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve 
E.22837 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 171. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisi'nin 01.03.2018 tarih 
ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 226 ve 169 adalardan geçen 10 metre 
genişliğindeki yolun güzergahının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22805 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 172. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih 
ve 40 sayılı kararı ile reddedilen, Kökez Mahallesi 120 ada 27 ve 28 parsellerin konut 
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planına askı süresi içinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
03.04.2018 tarih ve E.22975 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 173. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih 
ve 41 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 102 ada 15 parselin içinden geçen 
yolun batıya doğru kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22997 sayılı teklif 
yazısı.

T.C.
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Gündemin 174. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 
43 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere sehven 
yazılmayan kat yüksekliğinin ayrık nizam 5 kat olarak planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 
tarih ve E.22972 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 175. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve
45 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 1071 ada 1 parselin güneydoğu köşesine trafo
alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22835 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 176. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve
46 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 1057 ada 10 parselin konut alanından ticaret
alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 tarih ve E.22981 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 177. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve
47 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 6623 adanın batısı ve 1573 ada 10, 12, 18, 19, 
20 parsellerin batısındaki 10 metrelik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.04.2018 
tarih ve E.22836 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 178. Maddesinde yer alan; “UKOME Genel Kurulunun 07.06.2017 tarihli ve 
2017/06-367 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 2017- 
478 sayılı kararı ile kabul edilen “Ulaşım Ana Planı” kapsamında ekte gönderilen kesintisiz 
bisiklet yol ağının belediyemizce oluşturulması planlanmaktadır.
Bahse konu yol ağı içerisinde kalan ve Muratpaşa Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan; 
yaklaşık 7.5 km uzunluğunda olan Eski Lara Yolu’nda yer alan bisiklet yolunun ve Güzeloba 
Mahallesi 2134 Sokak üzerinde yapılması planlanan bisiklet yolunun sorumluluğunun 
Belediyemize geçmesi konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığinın 06.04.2018 tarih ve E.24585 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 179. Maddesinde yer alan; “Kaş ilçe sınırı bütününde hazırlanan 1/25.000 
ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında Bayındır, Gökçeören, İslamlar, Ağullu, 
Pınarbaşı, Çukurbağ Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan ekte ölçü krokisi ve parsel listesi 
verilen yaklaşık 112,1471 ha büyüklüğündeki alanın “tarım dışı amaçlı” kullanılabilmesi için 
İçişleri Bakanlığından “Kamu Yararı Karan” alınması konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim. 
” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 09.04.2018 tarih ve E.24857 sayılı teklif 
yazısı.
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Gündemin 180. Maddesinde yer alan; “Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 
sınırları içerisinde 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi' 
nin 2016/1262 E.2018/119 K. sayılı kararı doğrultusunda parsellerin "Kamu Hizmet Alanı" 
olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 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 09.04.2018 tarih ve E.24853 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 181. Maddesinde yer alan; “Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 
sınırları içerisinde 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare 
Mahkemesi'nin 2016/1262 E. 2018/119 K. sayılı kararı doğrultusunda parsellerin "Kamu 
Hizmet Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 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 09.04.2018 tarih ve E.24854 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 182. Maddesinde yer alan; “Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 
sınırları içerisinde 12767 ada (eski 8) 12 ve 13 parsellere ilişkin Antalya 3. İdare 
Mahkemesi'nin 2016/1262 E.2018/119 K. sayılı kararı doğrultusunda parsellerin "Resmi 
Kurum Alanı (TRT Genel Müdürlüğü)" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planının 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 09.04.2018 tarih ve 
E.24855 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 183. Maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
05.03.2018 tarih ve 258 sayılı kararında sehven yazılan Muratpaşa İlçesi Demircikara 
Mahallesi 5066 ada 1 parselin “5066 ada 6 parsel” olarak düzeltilmesine ilişkin konunun 
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 09.04.2018 tarih ve E.24851 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 184. Maddesinde yer alan; “İstiklal Harbi esnasında, İtalyanların Antalya 
işgalinde 18 Şubat 1920 tarihinde Antalya’mızın ilk şehidi olan Mustafa Haşmet adına 
tarafınızca araştırılarak ve uygunluğunuzca, isminin yaşatılması ve kitabe olarak 
sonsuzlaştırılması adına park, cadde, sokak vb. isim verilmesi konusunda gereğinin 
yapılmasını arz ederim.09.04.2018 ”  deyimli Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ, Meclis Üyesi 
Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Meclis Üyesi Rasih ŞAHİN, Meclis Üyesi Mehmet BALIK 
imzalı önerge.

Gündemin 185. Maddesinde yer alan; “Finike Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret 
Tarifesine ilişkin Belediye Meclisimizin 03.04.2018 tarih ve 28 sayılı kararı ve 09.03.2018 
tarih ve 9 sayılı Plan ve Bütçe raporu ekte sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülerek, karara bağlanması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim. 09.04.2018” deyimli Meclis Üyeşi Hüseyin ÖZBEK, 
Meclis Üyesi Kaan Osman SARIOGLU imzalı önerge.
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Gündemin 186. Maddesinde yer alan; “Belediyemizin 2018 yılı bütçe hazırlık 
sürecinde öngörülemeyen, ancak yıl içerisinde sıcak asfalt programı için lüzum görülen Fen 
İşleri Müdürlüğü 06.05 Ekonomik Gider Kalemine ek ödenek konulmasına ilişkin Belediye 
Meclisimizce karar verilmiş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. 
Maddesi gereğince karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması 
hususunda;

Gereğini arz ederim.”  deyimli Meclis Üyesi Adil ÇELİK, Meclis Üyesi Ahmet 
BÜYÜKAKÇA imzalı önerge.

Gündemin 187. Maddesinde yer alan; “Belediyemizce hazırlatılan, İlçemiz Kale 
Mahallesi 372 ada 1 parsel içerisinde bulunan mevcut trafonun taşınmasına ilişkin hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek, 
karara bağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 09.04.2018”  deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK imzalı önerge.

Gündemin 188. Maddesinde yer alan; “Belediyemizce hazırlatılan, İlçemiz Kale 
Mahallesi 372 ada 1 parsel içerisinde bulunan mevcut trafonun taşınmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülerek, karara bağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 09.04.2018 ” deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK imzalı önerge.

Gündemin 189. Maddesinde yer alan; “Belediyemizce hazırlatılan, İlçemiz 
Karşıyaka Mahallesi 447 ada 1 parsel içerisinde Trafo Alanı Yapılmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülerek, karara bağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 09.04.2018”  deyimli Meclis Üyesi Halit AKAR, 
Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK imzalı önerge.

Gündemin 190. Maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Barış, Çankaya, 
Esentepe, Yavuz Selim, Kazım Karabekir Mahallelerini kapsayan Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nin 11/12/2017 tarih ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonunun meclis gündeminde görüşülmesini arz ederiz. ”  deyimli Meclis Üyesi 
Hakan TÜTÜNCÜ, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR, Meclis Üyesi Süleyman ACAR 
imzalı önerge.

Gündemin 191. Maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Çamlıbel, 
Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerini kapsayan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 
11/12/2017 tarih ve 1123 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonuna uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Revizyonunun meclis gündeminde görüşülmesini arz ederiz. ”  deyimli Meclis Üyesi Hakan 
TÜTÜNCÜ, Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR, Meclis Üyesi Süleyman ACAR imzalı 
önerge.
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Gündemin 192. Maddesinde yer alan; “Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal 
Planlama Genel M üdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve E.54089 sayısı gereği Kumluca Belediye 
Meclisinde görüşülen ve karara bağlanan konunun Büyükşehir Meclisimizce de görüşülerek 
karara bağlanması konusunda gereğini arz ederim.”  deyimli Meclis Üyesi Hüsamettin 
ÇETİNKAYA, Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Meclis Üyesi Yusuf GÖVEN imzalı önerge.

Gündemin 193. Maddesinde yer alan; “Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi 724 ada 1 
parsel üzerinde imar planında 15 metrelik yol cephesinden 10 metre çekme mesafesi verildiği, 
yurdun araziye adaptasyonu yapıldığında bazı kısımlarda çekme mesafelerinin 5 metreye 
düştüğü, okulun yatılı olacağı dikkate alındığında ve yakın mesafede başka arsa 
bulunmadığından, 15 metrelik yoldan binalara olan çekme mesafesinin 5 metreye indirilmesi 
talebi Alanya Belediyesi Meclisinin 03.04.2018 tarihli meclis oturumunun 89 sayılı kararı ile 
uygun görülmüştür.
Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi 724 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğinin meclis gündemine alınmasını arz ederim.” deyimli Meclis Üyesi Kerim 
BAŞKAPTAN, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ, Meclis Üyesi Emin HATİPOĞLU, Meclis 
Üyesi Zihni ASİLTÜRK imzalı önerge.

Gündemin 194. Maddesinde yer alan; “Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi kentsel sit alanı 
ile tescilli Mustafa KOCAKAYA İlköğretim Okulu koruma alanına yönelik Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.04.2018/210 sayılı toplantısında alman karar 
doğrultusunda planlarımızın gündeme alınmasını arz ederiz. 09.04.2018 ” deyimli Meclis 
Üyesi Halil ARIKAN, Meclis Üyesi Halil KOCAER, Meclis Üyesi Musa YÜCEL, Meclis 
Üyesi Erol DEMİRHAN, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ imzalı önerge.

Gündemin 195. Maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 
tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen Topçular Mahallesi Kırcami Bölgesi parselasyon 
işleminin kuzey bölgesinde yer alan 733 ada 9 parsel ile ilgili Muratpaşa Belediyesince 
yapılan kuzey bölgesi imar uygulamasının devam edebilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonunun meclis gündemine alınmasını arz ederiz. 09.04.2018 
deyimli Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA, Meclis Üyesi Mustafa Reşat OKTAY imzalı 
önerge.

Gündemin 196. Maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 
tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen Muratpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliğinin 
Meclis gündemine alınmasını arz ederiz. 09.04.2018” deyimli Meclis Üyesi Songül 
BAŞKAYA, Meclis Üyesi Mustafa Reşat OKTAY imzalı önerge.

Gündemin 197. Maddesinde yer alan; “Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi 
sınırları içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.01.2017 tarih ve 
5738 sayılı kararı ile tescil edilen “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının imar planlarına 
işlenmesi amacıyla hazırlanarak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
26.02.2018 tarih ve 7367 sayılı kararı, Döşemealtı Belediye Meclisi’nin de 03.04.2018 tarih 
ve 102 sayılı kararları ile uygun bulunan 5994-25 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonunun Meclis gündemine alınması hususunda;
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Gereğini arz ederim.” deyimli Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK, Meclis Üyesi Muhammet 
URAL imzalı önerge.

BAŞKAN :Evet, kabul edilmiştir.

(AK Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 oy
kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar devam meclisimiz 13 Nisan
Cuma Günü saat 14.30’da başlamak üzere toplantımızı kapatıyorum. Almış olduğumuz
kararların Vatanımıza, Milletimize, Antalya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
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