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Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.01.2018 tarihli devam meclis toplantısına katılımı tespit 
edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ
(YOKLAMA VE AÇILIŞ)

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri;
Ramazan ÇALIK, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet 
ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, 
Esat GÖYÜK, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Enver 
APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali 
KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Fırat 
DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, Ahmet BÜYÜKAKÇA, 
Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim 
ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP 
Meclis Üyeleri; Serkan KÜÇÜKKURU, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erkan 
DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfı 
ARIKAN, Halil ARIKAN, Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan 
ALTACA, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, MHP Meclis Üyeleri; Ali Baki SARICA, Mustafa 
TUNA, Selçuk SENİRLİ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Bağımsız 
Meclis Üyeleri; Haşan GÖKÇE, Erol ÖZKARABEKİR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ’ın 
toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 39, CHP 15, 
MHP 5 Bağımsız 4 meclis üyesi olmak üzere toplam 63 üye ile açıldı.

BAŞKAN :Arkadaşlar toplantı yeterli çoğunluğumuz yoktur
şu anda. Lütfen işaret buyurmayan arkadaşlarımız işaret buyursunlar.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Geçtik, barajı geçtik. Evet, işaret buyurmayan

arkadaşımız var mı acaba? Olmadığına göre toplantı yeter sayımız vardır. Ocak ayı olağan 
toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. Toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. Birinci maddemiz yoklama ve açılış tamamlanmıştır. 11 .maddeden dört önergemiz 
var bildiğim kadarıyla.
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Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Mazeretli olan sayın meclis üyelerimiz: 
Erol DEMİRHAN, Cansel TUNCER, Muhittin BÖCEK, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Fahrettin 
Kerim AYDOĞAN, Ali Rıza ZORLU, Zihni ASİLTÜRK, Kaan Osman SARIOĞLU, Ümit 
UYSAL, Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, Önder ÖNEN. Arz ederim.

BAŞKAN :Arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edilmiştir. Önergeler.

AK Parti Meclis Üyeleri; Kaan Osman SARIOĞLU, Erol DEMİRHAN, Ali Rıza 
ZORLU, CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay 
GENÇ, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, MHP Meclis Üyeleri; Zihni 
ASİLTÜRK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Bağımsız Meclis Üyesi Önder ÖNEN’in 
mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile 
karar verildi.

(Ak Parti 33, kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTARıEvet, 11.maddeye göre önergeler.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Toplu Ulaşım hizmetlerinin bir kısmının gelişen 
şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek elden koordineli bir şekilde yönetimini 
sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla; Antalya Büyükşehir Belediye sınırları 
içerisinde ulaşım hizmetlerinin aksamaması, güvenli, konforlu ve kaliteli toplu ulaşımın tüm 
Antalya halkının hizmetine sunulması, lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarının bir bütün 
olarak planlanması, yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması ve işletilmesi, filo takip, 
otomasyon ve yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi (Özel İşletmeler dahil) 
gerekmektedir.

Bu amaçla ulaşım hizmetlerinde gelirden bağımsız konfor ve kaliteye bağlı olarak 
performansa dayalı kilometre ve ücret esaslı bir çalışma sistemine geçilmesi, bu kapsamda 
uygulanacak yöntem, hukuki ve teknik altyapısına ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması 
konusunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.inci 
Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve 
tensiplerinize arz ederim." deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 
12.01.2018 tarih ve E.67 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı 
projesinde kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan 
marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz 
deşarjı vb. hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan 
toplantılar sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan 
projelere müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları 
içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana 
ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri 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 
Başk^oJığı’nın 12.01.2018 tarih ve E. 170 sayılı teklif yazısı.



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı 
projesinde kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan 
marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz 
deşarjı vb. hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar 
sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere 
müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara 
Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı plan notu 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 Başkanlığının 12.01.2018 tarih ve 
E. 169 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı 
projesinde kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan 
marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz 
deşarjı vb. hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar 
sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere 
müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara 
Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı plan notu 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 12.01.2018 tarih 
veE.171 sayılı teklif yazısı.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:11.maddeler bitti Başkanım.
BAŞKAN :Dört maddeden ibaret herhalde.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Evet.
BAŞKAN :Evet, dört maddeyi 11.maddeye göre gündeme

ekliyoruz arkadaşlar. Böylelikle gündemimiz toplamda?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Elli maddeden oluşuyor.
BAŞKAN :Elli maddeden oluşmuş oldu. Gündem maddelerine

geçmeden önce bütün komisyon raporlarının okunmuş kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. Kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi.

(Ak Parti 40, kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:64

ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kepez ilçesi 
Güneş Mahallesi 29430 ada 1 parsel nolu 10.995,55 m2 
yüzölçümlü taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir 
Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların 
oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyij, CHP 14 
kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu/ ile toplam 
59 oy kullanılmıştır.)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 
(12.01.2018)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 64’üncü 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyemize ait imar planlarında konut alanı olarak ayrılan Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 
29430 ada 1 parsel nolu 10.995,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine 
yetki verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 29430 ada 1 
parsel nolu 10.995,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili 
hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

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

GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:65

ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kepez 
ilçesi Güneş Mahallesi 29429 ada 1 parsel nolu 7.952,86 m2 
yüzölçümlü taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir
Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 59 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 65 ’inci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyemize ait imar planlarında ticaret alanı olarak ayrılan Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 
29429 ada 1 parsel nolu 7.952,86 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki 
verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 29429 ada 1 
parsel nolu 7.952,86 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili 
hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi 
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Me 
Faik ÇITAK ve Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ‘Çekimser' şerhli imzalı, di" 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

T.C.
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BAŞKAN :Buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Ak Parti

grubu adına şahsım ve adıma da hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplu ulaşım esnafımız da 
buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum grubumuz adına. İkinci gündem maddesi 
komisyon raporu uygundur Başkanım.

BAŞKAN :Mikrofonu açalım lütfen. Evet.
Üye Erkan DEMİRCİ :Ben de grubum adına herkesi selamlıyorum ve

alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu ikinci ve üçüncü gündem maddesiyle 
alakalı birkaç sorumuz olacak Başkanım.

BAŞKAN :Buyurunuz.
Üye Erkan DEMİRCİ :Güneş M ahallesrnde eskiden hâl olarak planlı,

sonradan sosyal konut alanı olarak düzenlediğimiz bölgede içerisinde onlarca ev olan 
gecekondu tarzında iki tane parselin satışıyla alakalı iki tane gündem maddesi var burada. Bu 
içinde yaşayan, bu satışlar açık ihale yöntemiyle olacaktır zannedersem.

BAŞKAN :Tabi ki.
Üye Erkan DEMİRCİ :Doğrudan ihale, doğrudan satış

yapamayacaksınız.
BAŞKAN :Aynen. Evet.
Üye Erkan DEMİRCİ :İçinde yaşayan insanların durumu ne olacak?

Bunlarla görüşme oldu mu? O konuda sizden açıklama istiyoruz.
BAŞKAN :Hay hay. Sizden önce bilgi vereyim isterseniz.

Belki sizin de işinize yarar Selçuk Bey. Doğrudur, hak sahipleriyle burada daire 
başkanlığımız bütün görüşmeleri tamamladı. Üçte ikiyi geçtik mutabakatta. Kalanları da 
tamamlanmak üzere. Dolayısıyla burada iki yarı satış söz konusu. Bir tanesinde hak 
sahiplerine de dairelerini teslim edebilecek şekilde bir çalışmayı içeriyor. Bir diğeri de farklı 
bir ticari parselin, bu alan içerisinden çıkan farklı bir ticari parselin satışıyla ilgili. Dolayısıyla 
hak sahipleriyle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değil. Zaten bununla ilgili biliyorsunuz 
Bakanlar Kurulu’nun Kentsel Dönüşüm Kararı elimizde mevcut. Şimdi kira yardımlarıyla 
ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığının son nihai aşamasındaki adımını bekliyoruz.

Üye Erkan DEMİRCİ :0  zaman bu parsellerdeki bina sahiplerini diğer
parsellerde konut sahibi yapıp, sosyal konut çerçevesinde bunların satışı uygun olacak.

BAŞKAN :Yok. Bu parselin içerisinde üretilecek olan
konutlardan hak sahiplerine konut verilecek.

Üye Erkan DEMİRCİ :Tamam, o zaman katılıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ :Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına

saygıyla selamlıyorum meclis ve hazirunu.
BAŞKAN :Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Ayrıca ulaşım esnafımızla büyükşehrimiz böyle

uzlaşı biz de ziyadesiyle mutlu olduğu için inşallah bu işbirliği...
BAŞKAN :Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ :İlelebet devam eder düşüncesiyle...
BAŞKAN :İnşallah.
Üye Selçuk SENİRLİ :Çok memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Ayrıca maddeyle ilgili görüşümüz de uygundur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

İki ye^üçü.
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BAŞKAN :01abilir. Peki uygun görüyorsanız iki ve üçüncü
maddelerin birlikte oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz 
ediyorum. Biz iki gündür ulaşım esnafımızla mesai yaptığımız için hoş geldin hakkımızı en 
sonunda inşallah kullanacağız arkadaşlarımıza. Yine de hoş geldiniz diyoruz biz de. Evet, iki ve 
üçüncü maddeler komisyon raporları doğrultusunda kabul edilmiştir. Dördüncü madde.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 59 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:66

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.12.2017 tarih ve 12- 
78/2017 sayılı yazısıyla; Şirket bünyesindeki otobüs işletmesinde 40 
araçlık filonun 80 araca yükselmesi ve şirket bünyesinde bulunan Serik 
Petrol işletmesinde ihtiyaç duyulan akaryakıt tedariki için tedarikçi 
firmalardan banka teminatı istendiği, ancak bankalardan teminat 
alınması halinde teminat kadar nakit blokesi talep edildiğinden yüksek 
miktarda nakdin bloke edilmesinin Şirketin akış dengesini 
bozacağından bahisle bankacılık işlemleri için 5.000.000 TL. tutarında 
Büyükşehir Belediyesinin kefaleti talep edilmiş olup, 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 68. maddesi ile 18. maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendi gereğince, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'ye bankalardaki nakdi ve gayrinakdi her cins ve surette 
kredi işlemleri için 5.000.000 TL. (beşmilyonTürkLirası) tutarında 
Büyükşehir Belediyesinin kefil olmasına ve Büyükşehir Belediyesi 
adına kefalet işlemleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, 
CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
59 oy kullanılmıştır.)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 66. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediyemiz 
iştiraki olan Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12.12.2017 tarih ve 2017
12-78/2017 sayılı yazısıyla Şirket bünyesindeki otobüs işletmesinde 40 araçlık filonun 80 araca 
yükselmesi ve Şirket bünyesinde bulunan Serik Petrol işletmesinde ihtiyaç duyulan akaryakıt 
tedariki için tedarikçi firmalardan banka teminatı istendiği bildirilmiş olup, ancak bankalardan 
teminat alınması halinde teminat kadar nakit blokesi talep edildiğinden yüksek miktarda nakdin 
bloke edilmesinin Şirketin akış dengesini bozacağından bahisle bankacılık işlemleri için
5.000.000TL tutarında Büyükşehir Belediyemizin kefaletini talep etmiştir. 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 68. maddesi ile 18. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince, Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bankalardaki nakdi ve gayri nakdi her cins ve surette 
kredi işlemleri için 5.000.000TL (beşmilyonTürkLirası) tutarında Büyükşehir Belediye/nizin kefil 
olması, Büyükşehir Belediyemiz adına kefalet işlemleri ile ilgili her türlü iş ve işlem^ri yapmak 
üzere Genel Sekretere yetki verilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediyemiz iştiraki olan Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin 12.12.2017 tarih ve 12-78/2017 sayılı yazısıyla; Şirket bünyesindeki otobüs 
işletmesinde 40 araçlık filonun 80 araca yükselmesi ve Şirket bünyesinde bulunan Serik 
Petrol işletmesinde ihtiyaç duyulan akaryakıt tedariki için tedarikçi firmalardan banka 
teminatı istendiği, ancak bankalardan teminat alınması halinde teminat kadar nakit blokesi 
talep edildiğinden yüksek miktarda nakdin bloke edilmesinin Şirketin akış dengesini 
bozacağından bahisle bankacılık işlemleri için 5.000.000 TL. tutarında Büyükşehir 
Belediyemizin kefaleti talep edilmiş olup,

5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi ile 18. maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi gereğince, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bankalardaki 
nakdi ve gayrinakdi her cins ve surette kredi işlemleri için 5.000.000 TL. 
(beşmilyonTürkLirası) tutarında Büyükşehir Belediyemizin kefil olmasının ve Büyükşehir 
Belediyemiz adına kefalet işlemleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Genel 
Sekretere yetki verilmesinin uygun olduğu görüşü ile;

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR ıKomisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEMİRCİ ıBaşkanım, yine burada bir bilgi isteyeceğiz.

Anladığımız kadarıyla burada ifade edildiğine göre kırk araçlık filonun seksen araca 
yükselmesi bir; ikinci olarak da şirket bünyesinde bulunan Serik Petrol İşletmesi’nden ihtiyaç 
duyulan akaryakıt tedariki için, tedarikçi firmalardan banka teminatı istendiği bildirildiğinden 
belediyemizin beş milyon liralık şirketimiz adına kefaleti söz konusu. Sadece biz bu beş 
milyon lirayı akaryakıt istasyonunun tedarikçilerine kefil olmak adına mı yapıyoruz bu işlemi, 
yoksa bu kırktan seksen çıkarılmasıyla ilgili bir işlemimiz var mı burada?

BAŞKAN :Yok, rakam çıkarılmasıyla ilgili değil. Ahmet
Bey bilgi verir misiniz?

Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROGLUıSayın Başkanım, bu kefalet araç sayısıyla ilgili 
değil. Ulaşım A.Ş’nin nakit ihtiyacını karşılamak üzere bankalarda bir kısım parası bloke 
ediliyor. O blokeyi kaldırmak üzere belediyemiz kefil olacak. Dolayısıyla nakdi rahatlıkla 
kullanabilecek.

BAŞKAN
Üye Erkan DEMİRCİ 
BAŞKAN

:Evet.
:Kabul ediyoruz.
:Yani bir teminat nakit olmasın diye belediyenin

kefaletiyle.
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

: Uygundur.
:Dördüncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum

arkadaşlar. Kabul edilmiştir. Beşinci madde.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 
ile tovlam 59 oy kullanılmıştır.)

'bul oyu



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:67

ÖZÜ: 6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir
Belediyemize devredilen Gazipaşa ve Kahyalar Toptancı Hallerinin 
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasına 
dayanılarak. 3 yıl süreyle Antalya Büyükşehir Belediyesinin gelir 
kaybına karşılık olarak yıllık 2.000.000 TL karşılığında Gazipaşa 
Belediyesiyle birlikte işletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile
karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul
oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısının 67 nci maddesinde 
görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir 
Belediyemize devredilen Gazipaşa ve Kahyalar Toptancı Hallerinin 10/07/2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi ve aynı
maddenin ikinci fıkrasına dayanılarak, Meclis tarafından belirlenecek süreyle ve diğer şartlarla
Gazipaşa Belediyesiyle birlikte işletilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyemize devredilen Gazipaşa ve Kahyalar 
Toptancı Hallerinin 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasına dayanılarak 3 yıl süreyle 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin gelir kaybına karşılık olarak yıllık 2.000.000 TL karşılığında 
Gazipaşa Belediyesiyle birlikte işletilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,

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

GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:68

ÖZÜ: Antalya ili, Kemer ilçesi, Liman Caddesi ve Deniz 
Caddesi arasında kalan kısımda bulunan alanda yaya yollarının 
düzenlenerek kaplamasının değiştirilmesi, engellilerin kullanımı için 
uygun hale getirilmesi, yeşil alanların düzenlenerek dinlenme ve seyir 
alanları oluşturulması, yola cephe veren mevcut yollara ait cephe tespit 
ve düzenleme çalışmalarının yapılmasına ilişkin yapılacak düzenlemeler 
ile ilgili olarak özel mülkiyet ile çakışan alanlarda bina cephe 
düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak projenin uygulanması amacı ile 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve mülk sahipleri arasında ekteki ön 
protokolün onaylanması ve ön protokolün imzalanması için Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Bedrullah ERÇİN'e 
imza yetkisi verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi.(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu,
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısı gündemin 68. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kemer İlçesi, 
Liman Caddesi ve Deniz Caddesi arasında kalan kısımda bulunan alanda yaya yollarının 
düzenlenerek kaplamasının değiştirilmesi, engellilerin kullanımı için uygun hale getirilmesi, 
yeşil alanların düzenlenerek dinlenme ve seyir alanları oluşturulması, yola cephe veren 
mevcut yollara ait cephe tespit ve düzenleme çalışmalarının yapılmasına ilişkin yapılacak 
düzenlemeler yapılmasına gerekmesi halinde mülkiyet ve muhtesat kamulaştırmaları 
yapılması kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin 14 üncü ve 15 inci 
fıkraları ile 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince düzenlemeler yapılmasına ilişkin düzenleme
11.12.2017 tarih 1118 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup bu kapsamda, Liman Caddesi 
ve Deniz Caddesi arasında kalan kısımda bulunan alanda yaya yollarının düzenlenerek 
kaplamasının değiştirilmesi, engellilerin kullanımı için uygun hale getirilmesi, yeşil alanların 
düzenlenerek dinlenme ve seyir alanları oluşturulması, yola cephe veren mevcut yollara ait 
cephe tespit ve düzenleme çalışmalarının yapılmasına ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili 
olarak özel mülkiyet ile çakışan alanlarda bina cephe düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak 
projenin uygulanması amacı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ve mülk sahipleri arasında ön 
protokolün onaylanması ve ön protokolün imzalanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah ERÇİN'e imza yetkisi verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

İlimiz Kemer İlçesi, Liman Caddesi ve Deniz Caddesi arasında kalan kısımda bulunan 
alanda yaya yollarının düzenlenerek kaplamasının değiştirilmesi, engellilerin kullanımı için 
uygun hale getirilmesi, yeşil alanların düzenlenerek dinlenme ve seyir alanları oluşturulması, 
yola cephe veren mevcut yollara ait cephe tespit ve düzenleme çalışmalarının yapılmasına 
ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili olarak özel mülkiyet ile çakışan alanlarda bina cephe 
düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak projenin uygulanması amacı ile Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve mülk sahipleri arasında ekteki ön protokolün onaylanması ve ön protokolün 
imzalanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Bedrullah 
ERÇİN'ne imza yetkisi verilmesinin uygun olduğu görüşüyle,

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

GÜNDEMİN 7. MADDESİ 
KARAR NO:69

ÖZÜ: Anet Antalya inşaat Turizm San.ve Tic. 
A.Ş.’ nin 28.12.2017 tarih ve 1565 sayılı yazıları ile 
yeniden kiralama talebinde bulunulan; Ukome Genel 
Kurulunun 01.07.2010 tarih ve 2010/07-102 sayılı kararı 
ile belirlenen 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, 
Haşan Subaşı Caddesi, Güllük Caddesi, Milli Egemenlik 
Caddesi, Muratpaşa Cami önünde bulunan cep ve yol 
otoparklarının işletmeciliğinin; Ukome Genel Kurulunun 
04.04.2012 tarih ve 2012/04-88 sayılı kararı ile belirlenen 
Adnan Menderes Bulvarının Mevlana Kavşağı ile Şair
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Erdem Dede Caddesi arasındaki kuzey kısmının, 
Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç 
Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Teomanpaşa Caddesi, 
Atatürk Caddesinin Dönerciler Çarşısı bölümünde bulunan 
cep ve yol otoparkları işletmeciliğinin; Ukome Genel 
Kurulunun 05.06.2012 tarih ve 2012/06-326 sayılı kararı 
ile belirlenen Hüsnü Karakaş Caddesi, Tarık Akıltopu 
Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Yıldız Caddesi, TRT 
Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Defterdarlık 
Bulvarında cep ve yol otopark işletmeciliğinin; 5216 sayılı 
yasanın 26 ’ıncı maddesine göre 10 (on) yıl süre ile toplam 
tahsil bedelinin % \0' unun Büyükşehir Belediyesine 
ödenmesi kaydıyla Anet Antalya İnşaat Turizm San.ve 
Tic. A.Ş.’ ye yeniden kiraya verilmesine oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul 
oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 
kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 69’uncu 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarına havale edilen; Ukome 
Genel Kurulunun 01.07.2010 tarih ve 2010/07-102 sayılı kararı ile belirlenen 100. Yıl 
Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Haşan Subaşı Caddesi, Güllük Caddesi, Milli Egemenlik 
Caddesi, Muratpaşa Cami önünde bulunan cep ve yol otoparklarının işletmeciliğinin; Ukome 
Genel Kurulunun 04.04.2012 tarih ve 2012/04-88 sayılı kararı ile belirlenen Adnan Menderes 
Bulvarının Mevlana Kavşağı ile Şair Erdem Dede Caddesi arasındaki kuzey kısmının, 
Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Teomanpaşa 
Caddesi, Atatürk Caddesinin Dönerciler Çarşısı bölümünde bulunan cep ve yol otoparkları 
işletmeciliğinin; Ukome Genel Kurulunun 05.06.2012 tarih ve 2012/06-326 sayılı kararı ile 
belirlenen Hüsnü Karakaş Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Yıldız 
Caddesi, TRT Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Defterdarlık Bulvarında cep ve yol 
otopark işletmeciliğinin; 5216 sayılı yasanın 26. Maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kira 
bedelinin belirlenerek Anet Antalya İnşaat Turizm San.ve Tic. A.Ş.’ ye yeniden kiraya 
verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Anet Antalya inşaat Turizm San.ve Tic. A.Ş.’ nin 28.12.2017 tarih ve 1565 sayılı 
yazıları ile yeniden kiralama talebinde bulunulan; Ukome Genel Kurulunun 01.07.2010 tarih 
ve 2010/07-102 sayılı kararı ile belirlenen 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Haşan 
Subaşı Caddesi, Güllük Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Muratpaşa Cami önünde bulunan 
cep ve yol otoparklarının işletmeciliğinin;
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Ukome Genel Kurulunun 04.04.2012 tarih ve 2012/04-88 sayılı kararı ile belirlenen 
Adnan Menderes Bulvarının Mevlana Kavşağı ile Şair Erdem Dede Caddesi arasındaki kuzey 
kısmının, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Konyaaltı Caddesi, 
Teomanpaşa Caddesi, Atatürk Caddesinin Dönerciler Çarşısı bölümünde bulunan cep ve yol 
otoparkları işletmeciliğinin;

Ukome Genel Kurulunun 05.06.2012 tarih ve 2012/06-326 sayılı kararı ile belirlenen 
Hüsnü Karakaş Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Yıldız Caddesi, 
TRT Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Defterdarlık Bulvarında cep ve yol otopark 
işletmeciliğinin;

5216 sayılı yasanın 26 ’ıncı maddesine göre 10 (on) yıl süre ile toplam tahsil bedelinin 
%10’ unun Büyükşehir Belediyesine ödenmesi kaydıyla Anet Antalya İnşaat Turizm San.ve 
Tic. A.Ş.’ ye yeniden kiraya verilmesinin uygun olduğu görüşüyle;

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

Ulaşım Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Anet Antalya İnşaat Turizm San.ve Tic. A.Ş.’ nin 28.12.2017 tarihli ve 1565 sayılı 
yazıları ile yeniden kiralama talebinde bulunulan;

UKOME Genel Kurulu’nun 01.07.2010 tarihli ve 2010/07-102 sayılı kararı ile
belirlenen 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Haşan Subaşı Caddesi, Güllük Caddesi, 
Milli Egemenlik Caddesi, Muratpaşa Cami önünde bulunan cep ve yol otoparklarının 
işletmeciliğinin;

UKOME Genel Kurulu’nun 04.04.2012 tarihli ve 2012/04-88 sayılı kararı ile
belirlenen Adnan Menderes Bulvarı’nın Mevlana Kavşağı ile Şair Erdem Dede Caddesi 
arasındaki kuzey kısmının, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, 
Konyaaltı Caddesi, Teomanpaşa Caddesi, Atatürk Caddesi’nin Dönerciler Çarşısı bölümünde 
bulunan cep ve yol otoparkları işletmeciliğinin;

UKOME Genel Kurulu’nun 05.06.2012 tarihli ve 2012/06-326 sayılı kararı ile
belirlenen Hüsnü Karakaş Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Yıldız
Caddesi, TRT Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Defterdarlık Bulvarında cep ve yol 
otopark işletmeciliğinin 5216 sayılı yasanın 26 ’ıncı maddesine göre Anet Antalya İnşaat 
Turizm San.ve Tic. A.Ş.’ ye yeniden kiraya verilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmış 
olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ ve Meclis Üyesi İsmail TOSUN 
imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Beş, altı, yedi toplu oylanmasını, komisyon
raporu doğrultusunda uygundur Başkanım.

Üye Erkan DEMİRCİ :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :Beş, altı ve yedinci maddelerin birlikte

oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)

BAŞKAN :Öyle mi? Oylamadan sonra versem olur
herhalde. Siz söz isteyin bu arada. Yine arkadaşlar yardımcı olsun da ben buradan 
mikrofonunuzu açayım. Beş, altı ve yedinci maddeler komisyon raporları doğrultusunda kabul 
edilmiştir.

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Recep Bey buyurunuz. Bir saniye, bir saniye.
Ben buradan açmaya çalışıyorum sesi ama arkadaşlar, Recep Bey’in mikrofonu benim 
buradan da açılmıyor. Buyurun efendim.

Üye Recep TOKGÖZ :Blokeyi heryerden yemişiz. Sayın Başkanım,
değerli meclis, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu devam meclisimizde ulaşımla ilgili 
birkaç tane değil bayağı bir konu var. Bununla ilgili sizden dün yaptığınız toplantı dahil geniş 
kapsamlı bir bilgi talep ediyorum. Çünkü ben bunu sosyal medyadan gördüm. Beraber bir 
toplantı yaptığınızı. Bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Bu diğer maddeleri de, aslında 
hepsini bir arada görüşsek ulaşımla ilgili bence daha mantıklı olur. İkincisi bu yedinci 
maddeyle ilgili bir düşüncemiz var. Bu maddeler daha önce 2010 ve 2012 tarihlerinde bir 
önceki idare tarafından alınmış kararlar. Ama bu kararları bugünkü gerçekçiliği ile baktığımız 
zaman, bu kararların revize edilmesi gerektiğini inanıyorum. Niye öyle konuşuyoruz? 
Özellikle kent merkezimizdeki yollarda cep otoparkları yapılması normalinde yetecek kadar 
olan yolu daraltıyor ve bunun yanında sürücü hassasiyetimiz çok fazla olduğundan, park eden 
aracın yanma bir park daha oluyor. İnanın yol kapanıyor. Dolayısıyla şehir merkezinde bizim 
trafikten öncelikle arındırmamız lazım. Yani mümkün olduğu kadar araçların şehir 
merkezinin dışında bir yere park ettirmemiz lazım. Yani şu anda biz altı, yedi seneden sonra 
baktığımız zaman böyle bir fotoğraf görüyorum ben. Dolayısıyla kent merkezinde, şehir 
merkezinin orta yerinde cep otoparklarının kaldırılmasını daha kenarlara alınmasını ben trafik 
açısından daha olumlu görüyorum. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. O konuyu da arkadaşlarımız
çalışırlar tabi ki ama eskiden beri devam eden bir uygulamanın devamı niteliğinde zaten bu 
yedinci madde. Ulaşımla ilgili... gene de üzerinde çalışalım. Tabi arkadaşlarımız not alsınlar. 
Ulaşımla ilgili olan husus bir önergeyle aldığımız madde var. Daha çok o maddeyle ilgili 
önergeyle alındığı için bir ara vereceğiz. Aradan sonra, komisyon kararından sonra yeniden 
değerlendireceğiz. O sırada bütün detayları anlatacağım inşallah. Esnafımız belki biraz 
işinden alıkoymuş olacağız ama ilgili maddesi o olduğu için orada anlatmamız gerekecek. 
Teşekkür ediyorum. Sekizinci madde arkadaşlar.
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GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR N0:70

ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait
Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 2599 ada 16 parsel nolu 
622,75 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 6/96 arsa payı bulunan 
7 nolu bağımsız bölüm ve 6/96 arsa payı bulunan 8 nolu 
bağımsız bölümler ile Akseki ilçesi Cevizli/Atatürk 
Mahallesi 221 ada 2 parsel nolu 24.519,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili 
hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir 
Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul 
oyu, CHP 1 ret, 15 çekimser oyu, MHP 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 129’uncu 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyemize ait Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 2599 ada 16 parsel nolu 622,75 m2 
yüzölçümlü taşınmazda 6/96 arsa payı bulunan 7 nolu bağımsız bölüm ve 6/96 arsa payı 
bulunan 8 nolu bağımsız bölüm ile Akseki ilçesi Cevizli/Atatürk mahallesi 221 ada 2 parsel 
nolu 24.519,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışlarının yapılması için Büyükşehir Belediye 
Encümenine yetki verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 2599 ada 16 
parsel nolu 622,75 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 6/96 arsa payı bulunan 7 nolu bağımsız 
bölüm ve 6/96 arsa payı bulunan 8 nolu bağımsız bölümler ile Akseki ilçesi Cevizli/Atatürk 
Mahallesi 221 ada 2 parsel nolu 24.519,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediyesi 
Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEMİRCİ .‘Başkanım, burada bir teknik eleştirim olacak.

Şimdi iki tane, üç tane satışla alakalı bir gündem maddesi. Birisi Kışla Mahallesi’nde iki tane 
dairenin satışı. Diğeri de Akseki ilçemizde Cevizli’de bir parsel satışı. Şimdi biz burada...

BAŞKAN :Sekizinci maddedeyiz. Siz...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Sekiz, Akseki, Cevizli...
Üye Erkan DEMİRCİ .-Muratpaşa, evet, Muratpaşa Kışla Mahallesi’nde

iki tane taşınmazın satışı. Diğeri de Akseki Cevizli’de bir parsel satışı.
BAŞKAN :Evet.
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Üye Erkan DEMİRCİ :Şimdi bunlar yani Antalya içerisinde üç, dört
tane parsel olsa anlarım. Akseki’de üç, dört. Ama ikisinin birleştirilmesinin sebebi şimdi biz 
birisine evet diyeceğiz, birisine hayır diyeceğiz. Ne yapacağız? Arada kaldık grupta. Yani 
niçin birleştirildi bunlar? İki ayrı gündem maddesi olması gerekmiyor mu burada?

BAŞKAN :Ben de bakıyorum şimdi de. Siz bir tanesine evet
mi diyeceksiniz?

Üye Erkan DEMİRCİ :Yani şimdi bizim baştan beri şöyle bir
duruşumuz var. Kışla Mahallesi’ndeki satışlara tamam, bir itirazımız yok daire satışlarına.

BAŞKAN :Evet.
Üye Erkan DEMİRCİ :Ama bu diğer ilçelerde gelen satışlarda hep

köyün tüzel kişiliğinden gelip devir tasfiye komisyonu marifetiyle büyükşehre çoğunlukla 
devredilen parseller. Hani o köylünün belki de yıllardır kullandığı yerler.

BAŞKAN :Doğru. İtiraz olduğunda yerlerde satış yetkisini
geri çekiyoruz.

Üye Erkan DEMİRCİ :Şimdi o yüzden biz burada grup olarak çekimser
kalacağız.

BAŞKAN :Peki peki.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum sekizinci maddeyi.

Serkan Bey hayır diyor. Efendim bazen hayırda hayır vardır diyoruz biliyorsuunz. E 
vatandaşın şeyi olan, itirazı olan yerlerde çok ısrarcı durmuyoruz. İsmail Bey söz istediniz 
herhalde, Sayın AFŞAR. Oylama bitsin söz vereceğim. Sekizinci madde komisyon raporu 
doğrultusunda kabul edilmiştir. İsmail Bey buyurunuz, mikrofonunuzu. Benim burası bugün 
çalışmıyor arkadaşlar herhalde.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 1 ret, 15 çekimser oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Üye İsmail AFŞAR :Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, şu konuda
bilgilendirmek lazım. Bu köy tüzel kişiliğini kullanan veya orada köy menfaatine biz 
encümen olarak yaptığımız satışlarda, çok verimli durumlara geliyor. Bazen muhtarlıklar 
vasıtasıyla veya köy tüzel kişiliğinde kullanılan yerler atıl durumda olduğu için hiçbir şey de 
yapılmıyor. O açıdan hem Büyükşehir Belediyesi olarak oralara bir vasıf kazandırıyoruz hem 
atıl durumda olan yerler belediyemize net bir gelir elde ediliyor. O açıdan Muratpaşa’yla 
Cevizli’nin bir farkı yok. O açıdan arkadaşları bilgilendirmek istedim.

BAŞKAN : Eyvallah.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)

BAŞKAN :Neyse oylama bitti, oylama bitti. Dokuzuncu
madde.
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GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO:71

ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 
Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 28162 ada 4 parsel nolu 
taşınmaz üzerine inşa edilen yurt binasının ve yine 
mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa ilçesi 
Altındağ Mahallesinde bulunan Kışla Mahallesi 1281 ada 
10 parsel ile 1282 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazlar 
üzerinde bulunan ve öğrenci yurdu olarak kullanılan 
binaların ve bağımsız bölümlerinin 4706 sayılı Hâzineye 
Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun Ek 4. ve geçici 21. maddelerine göre 49 yıl süre 
ile irtifak hakkı tesis edilmesi için Büyükşehir Belediyesi 
Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 16
ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 128'inci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir 
Belediyemize ait Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi 28162 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerine 
inşa edilen yurt binasının ve yine mülkiyetleri Belediyemize ait Muratpaşa İlçesi Altındağ 
mahallesinde bulunan Kışla Mahallesi 1281 ada 10 parsel ile 1282 ada 12 parselde kayıtlı
taşınmazlar üzerinde bulunan ve öğrenci yurdu olarak kullanılan binaların ve bağımsız
bölümlerinin 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 4. ve geçici 21. Maddelerine 
göre 49 yıl süre ile irtifak hakkı tesis edilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki 
verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 28162 ada 4 
parsel nolu taşınmaz üzerine inşa edilen yurt binasının ve yine mülkiyetleri Belediyemize ait 
Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesinde bulunan Kışla Mahallesi 1281 ada 10 parsel ile 1282 
ada 12 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan ve öğrenci yurdu olarak kullanılan 
binaların ve bağımsız bölümlerinin 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun Ek 4. ve geçici 21. maddelerine göre 49 yıl süre ile irtifak hakkı tesis edilmesi için 
Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Faik ÇITAK ve Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA ‘Katılmıyorum’ şerhli imzalı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygun Başkanım.
Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım bununla ilgili de bir açıklama

istiyorum.
BAŞKAN :Arkadaşlar bu Konyaaltı Caddesi’nde bizim

tasarım ofisi olarak hizmet vermekte olan ANTMARİN İş M erkezi’nin hemen yanındaki 
apartmandaki iki dairemiz. Şu anda başka bir yere taşıdığımız için artık ihtiyaç değil. 
Onun için satışıyla ilgili.

Üye Erkan DEMİRCİ :Yok bu dokuzuncu gündemle ilgili.
BAŞKAN :Benim önümde maddeler karışık mı?
Üye Erkan DEMİRCİ :Yurtlarla ilgili Gülveren M ahallesi’nde.
BAŞKAN :Benim önümdeki maddeler herhalde farklı

maddeler. Dokuzuncu madde. Neydi acaba dokuzuncu madde?
Üye Erkan DEMİRCİ :Yurt binalarının 49 yıllığına irtifak

hakkı tesis edilmesi.
BAŞKAN :Ha evet, bununla ilgili biliyorsunuz yeni

çıkarılan bir kanun kapsamında, KHK da olabilir, 49 yıllığına, torba yasa? Torba yasada 
var galiba? Torba yasada var. 49 yıllığına irtifak bu yurtlarda kullanılabiliyor. Arkadaşlar, 
bu yurt meselesi Türkiye’nin bildiğiniz gibi başına en büyük bela açan hususlardan birisi 
oldu. Geçmişte maalesef bu mesele ziyadesiyle hain bir çete tarafından istismar edildi. 
Dini duygular istismar edildi. Öğrencilerin eğitim hakları, yurt hakları istismar edildi ve 
Türkiye bu konuda çok önemli gerçekten bir sıkıntı yaşadı. Hala da temizlemeye çalışıyor. 
Dolayısıyla bugün itibarıyla devletin bu yurtları yapması kadar ve devletin kontrolünde bu 
yurtların kullanım hakları verilmesi kadar doğru bir tercih bence yoktur. Çünkü bunu 
devlet başka cenahlara bıraktığında ciddi sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla biz de bu yurtların 
kamu yararı demeği olan, kamu yararı olan demekler tarafından işletilmesini 
öncelikliyoruz büyükşehir belediyesi olarak. Torba yasada da çıkan bir kanun kapsamında 
artık bu meselenin köklü bir çözüme götürülmesi açısından böyle bir tercihte 
bulunuyoruz. Şunu da ifade edeyim hemen. Mesela bu yurdun yapımı biliyorsunuz bizden 
önceki dönemde büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirildi ve hizmete alındı. 
Hizmete alındıktan sonra o dönemde yurda kayıt yaptıran öğrencilerin hala bazıları bu 
yurtta hizmet almaya devam ediyor ve fevkalade memnun olduklarını duyuyoruz. Yani bir 
ayrım yapılmaksızın. M aalesef bazen bunlar da siyasi istismar konusu olmasına rağmen 
burada önemli bir hizmet, başarılı bir hizmet veriliyor. Ayrıca geçmişte bu yurt hizmetiyle 
ilgili belediyenin üstünde mali bir külfet varken, biz bu mali külfetten de kurtardığımızı 
ben ilk tahsis zamanında da ifade etmiştim. Dolayısıyla bunun uzun perspektifte 
çözümlenmesi doğru bir adımdır. Bu kapsamda bu konuyu meclisimizin kanunun da 
vermiş olduğu yetkiye dayanarak gündemine taşıdık.

Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım, konuşmanızın başında ifade
ettiğiniz konulara bire bir katılıyorum. Evet, yurt hizmeti çok önemli bir hizmet v e ...

BAŞKAN .Evet.
Üye Erkan DEMİRCİ :Kamu tarafından, kamu kontrolü

tarafından yapılması da çok önemli. Fakat işte bu noktada biz de sübvanse edilebilir bir 
sosyal belediyecilik anlayışı ile belediyelerin aslında bunu direk kendi kontrolünde, 
verdiğimiz kamu yararına demek diye bugün veriyoruz ama işte göijdük başımıza
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gelenleri. O açıdan. Bir de sonuçta beş yıllığına seçilmiş bir idareyiz hep birlikte. Dört 
yılımızı doldurduk. Son bir yıl kala 49 yıllığına bunu başka birisinin adına irtifak hakkı, 
kullanım hakkını devretmek çok da doğru olmayabilir düşüncesiyle biz bu konudaki 
komisyon kararına katılmıyoruz.

BAŞKAN :Peki. Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :Songül Hanım buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi

arkadaşlarım, toplantımızın hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 
Grup sözcümüz tarafından da ifade edildi. A ntalya’da büyükşehir belediyemiz tarafından 
geçtiğimiz süreçte inşa edilen ve yeni göreve geldiğimiz dönemde de meclisten almış 
olduğunuz, oy çokluğuyla alınan bir protokol yetkisi dahilinde sonradan bir vakfa 
verildiğini öğrenilen bir yurtlarla ilgili yeni bir tasarruf süreci başlatılıyor. Öncelikle KYK 
yurtlarının yetersizliği nedeniyle ben şahsen, grubum da aynı görüşte olduğunu biliyorum, 
belediyeler eliyle yurtlar yapılması çok doğru bir tasarruftur. Bu nedenle yurt yapan, 
yapmasa dahi kiralık binalarda bu hizmeti vatandaşlarımıza, öğrencilerimize sunan tüm 
belediyelerimize teşekkür ediyorum. Bence bu hizmetler bir külfet değildir belediyelerin 
üstüne. Aksine eğitime yapılan ciddi bir yatırımdır, katkıdır.

Endişelerimizi sayın sözcümüz de ifade etti. Değerli Başkanım, zaten siz de 
protokol yapma yetkisi var. İstediğiniz vakıf, kurumla yeni bir protokol yapılabilir, süresi 
uzatılabilirsiniz. Ama 49 yıl gibi ciddi bir rakamla, irtifak hakkı da biliyorsunuz mülkiyet 
hakkıyla hemen hemen eşdeğer haktır. Yani belediyemiz 49 yıllığına herhangi bir 
kurumla, fark etmiyor yani bugün adı başka bir kurum da olabilir. Encümen tarafından 
verilecek bir 49 yıllığına irtifak hakkıyla, haklarından, mülkiyet hakkından bu süre 
zarfında vaz geçmiş olacak. Öbür türlü de belediye tarafından yapılmış bir yatırımın, yine 
belediye tarafından devam ediyor olması bence daha sağlıklı, daha kaliteli hizmet 
üretilmesi ve belediyenin eğitim için elini taşın altına koyduğunun da bir göstergesi 
olacaktır. Bu kararı yeniden düşünmenizi ya da bir süreliğine bence askıya almanızı, daha 
ciddi bir araştırma sonrasında bir devam meclisinde değil de olağan bir meclis 
gündeminde daha makul sürelerle belki gündeme taşıyabilirsiniz ve sadece bir endişemiz 
de şudur ki, benim şahsen de endişem. Türkiye genelinde sadece belli vakıf veya 
kurumlara da verilmemeli bu tahsisler. Eğitim alanında kamu yararına çalışan pek çok 
farklı vakıf vardır. Bunların da görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. 
Teşekkürler.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Tabi bu konuların hepsi
arkadaşlarımız tarafından, şahsım tarafından değerlendirildi. Bildiğiniz gibi bu yurtlar 
Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın şartlarına uyulması kaydıyla 
işletilebiliyor. Yine devletin bakanlıklarının hüküm ve tasarrufu altında, kontrol altında 
olacaktır. Bizim bu konuda bir endişemiz yok. Ben oylarınıza arz ediyorum. Evet kabul 
edilmiştir. 11 .madde.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 10. MADDESİ 
KARAR NO:72

ÖZÜ: İtfaiye Daire Başkanlığı 2018 Mali Yılı 
Bütçesinin 46 07 01 34-03 2 0-7-06 4 01 projesinde dış 
borçlanma kapsamında alımı düşünülen 1 adet 42 metre 
mafsallı araç ve 5 adet Çift Kabinli Çok Maksatlı itfaiye 
aracının alımı için 11.400.000. T L ’lik kısmın Mahalli 
İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi 
kapsamında 46 07 01 34-03 2 0-5-06 4 01 projesine 
aktarılarak iç borçlanma yolu ile karşılanması krediye 
konu araçlar için 11.400.000.TL kredinin İlbank A.Ş. 
kamu bankaları ve özel bankalardan kısa, orta, uzun, 
vadeli olarak kredi kullanılmasına, krediden 
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, 
vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İlbank A.Ş.’ce 
teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyemiz 
gelirlerinden ve İlbank A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca 
dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan 
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından 
(%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi 
teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin 
karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, 
inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve 
malzemenin İlbank A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı 
şartlarda ve talep tarihinde İlbank A.Ş. adına ipotek veya 
rehin edilmesine, İlbank A.Ş.’ce Büyükşehir Belediyemize 
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi 
ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden 
işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyemiz 
mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası 
A.Ş’ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyemizin her 
türlü gelir, hak ve alacaklarını İlbank A.Ş .’ye terhin ve 
temlik etmeye, Büyükşehir Belediyemize ait her türlü 
ticari işletmeyi İlbank A.Ş .’ye rehin vermeye, İlbank 
A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek 
her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine 
getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi 
yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin 
yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret 
oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam
S 7 /t i ; h -ıı l ln v t ılw ııc t ıv  )
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 130. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 2018 Mali Bütçesinin "Kara Taşıt Alımları ( Zırhlı 
Taşıt Alımı Dahil)" kaleminde yer alan ve Tl Cetvelinde belirtilen araçların alımı için 
ayrılan 70.091.979,00 TL tutarındaki Dış Borçlanma ödeneğinin, 1 adet 42 metre mafsallı 
araç ve 5 adet çift kabinli çok maksatlı itfaiye aracı alımı için 11.400.000,00 TL’lik 
kısmının İç Borçlanma yolu ile karşılanması hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

İtfaiye Daire Başkanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesinin 46 07 01 34-03 2 0-7-06 4 01 
projesinde dış borçlanma kapsamında alımı düşünülen 1 adet 42 metre mafsallı araç ve 5 
adet Çift Kabinli Çok Maksatlı itfaiye aracının alımı için 11.400.000. T L ’lik kısmın 
Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi kapsamında 46 07 01 34- 
03 2 0-5-06 4 01 projesine aktarılarak iç borçlanma yolu ile karşılanması krediye konu 
araçlar için 11.400.000.TL kredinin İlbank A.Ş. kamu bankaları ve özel bankalardan kısa, 
orta, uzun, vadeli olarak kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, 
denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İlbank A .Ş.’ce 
teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyemiz gelirlerinden ve İlbank A.Ş. ile Maliye 
Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti 
oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar)
karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile 
araç, gereç ve malzemenin İlbank A .Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep 
tarihinde İlbank A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine,

İlbank A .Ş.’ce Büyükşehir Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her 
türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, 
Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A .Ş’ye 
ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İlbank A.Ş 
.’ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İlbank 
A.Ş .’ye rehin vermeye, İlbank A .Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek 
her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer 
alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi
yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin yetkilendirilmesi Plan ve Bütçe
Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 11. MADDESİ 
KARAR NO:73

ÖZÜ: Tarımsal Sulama Amaçlı Mellidağ
Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali Yapımı İşi için Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ile 
gerçekleştirilecek olan güdümlü proje kapsamında 
yapılacak projenin idaremize düşen %25 katkı payı ile 
gerekli enerji bağlantı hattının karşılığı olarak 2018 yılı 
gider bütçesine tertip açılması ile 6.500.000 TL ödenek 
temin edilmesi talebinin tetkik edilmesine oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul 
oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 
3 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemi 131. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Tarımsal Sulama Amaçlı 
Fotovoltaik Mellidağ Güneş Enerji Santrali Yapımı İşi için Batı Akdeniz Kalkınma Genel 
Sekreterliği ile gerçekleştirilecek olan güdümlü proje kapsamında yapılacak projenin 
idaremize düşen %25 katkı payı ile gerekli enerji bağlantı hattının karşılığı olarak 2018 yılı 
gider bütçesine tertip açılması ile 6.500.000TL ödenek temin edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Tarımsal Sulama Amaçlı Mellidağ Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali Yapımı İşi için 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ile gerçekleştirilecek olan güdümlü proje 
kapsamında yapılacak projenin idaremize düşen %25 katkı payı ile gerekli enerji bağlantı 
hattının karşılığı olarak 2018 yılı gider bütçesine tertip açılması ile 6.500.000 TL ödenek 
temin edilmesi talebinin tetkik edilmesinin uygun görüşüyle;

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Erkan DEMİRCİ 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

:10 ve 11.gündem maddesi birlikte oylanmasını. 
:Onuncu madde, affedersiniz.
:Komisyon raporu uygundur.
:Evet.
: 10 ve 11 birlikte oylanabilir.
: Uygundur.
: Uygundur.
: 10 ve 11 .maddelerin birlikte oylanmasını ve 

komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir. 
13.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul 
oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 12. MADDESİ 
KARAR NO:74

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesine ait toplu 
taşıma araç sayısının yapılan alımlarla artmış olması 
nedeniyle 04/06/2014 tarihli 40 otobüs sözleşmesinin iptal 
edilerek, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma 
araçlarının işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşme
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmış olup; ekte yer alan
“Toplu Ulaşımda Kullanılmak Üzere Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Tarafından Antalya Ulaşım A.Ş. ’ye
Devredilen Otobüslerin Kiraya Verilmek Sureti İle
İşletilmesine Ait Sözleşme” yapılmasına ve kabulü ile 
ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Genel
Sekretere yetki verilmesine oylamaya katılanların oy
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 
kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile 
toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 132 ’nci 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarına havale edilen; Büyükşehir 
Belediyemize ait toplu taşıma araç sayısının yapılan alımlarla artmış olması nedeniyle 
04/06/2014 tarihli 40 otobüs sözleşmesinin iptal edilerek, Belediyemize ait toplu taşıma 
araçlarının işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşme yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmış olup 
“Toplu Ulaşımda Kullanılmak Üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Antalya
Ulaşım A.Ş.’ye Devredilen Otobüslerin Kiraya Verilmek Sureti İle İşletilmesine Ait
Sözleşme” konusu hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, Belediyemize ait toplu taşıma 
araç sayısının yapılan alımlarla artmış olması nedeniyle 04/06/2014 tarihli 40 otobüs 
sözleşmesinin iptal edilerek, Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının işletilmesine ilişkin 
yeni bir sözleşme yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ekte yer alan “Toplu Ulaşımda 
Kullanılmak Üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Antalya Ulaşım A.Ş. ’ye 
Devredilen Otobüslerin Kiraya Verilmek Sureti İle İşletilmesine Ait Sözleşme” yapılması ve 
kabulü ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Genel Sekretere yetki verilmesinin 
uygun olduğu görüşüyle;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Ulaşım Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araç sayısının yapılan alımlarla artmış 
olması nedeniyle 04/06/2014 tarihli 40 otobüs sözleşmesinin iptal edilerek, Büyükşehir
Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşme yapılmasının 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ekte yer alan "Toplu Ulaşımda Kullanılmak Üzere Antalya
Büyükşehir Belediyesi Tarafından Antalya Ulaşım A.Ş. ’ye Devredilen Otobüslerin Kiraya
Verilmek Sureti ile İşletilmesine Ait Sözleşme"nin yapılmasının uygun olduğu görüşüne varılmış
olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ ve Meclis Üyesi İsmail TOSUN imzasız, 
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:75

ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma
araçlarının Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesine ilişkin sözleşme
uyarınca, araçların akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere
45.000.000 TL ödeneğin temin edilmesi talebi hakkında; 
İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2018 yılı bütçesi 46.07.01.34.-
03.2.0.00-7- 06.1.4.01 İtfaiye araçlarına ait ayrılan ödenekten
45.000.000 TL’nin, toplu taşıma araçlarının akaryakıt 
giderlerini karşılamak üzere Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığının 46.07.01.04-01.3.9.00-5-06.7.4.02 Akaryakıt 
ve Yağ Alımları gider kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinin 36.ncı maddesine göre aktarma 
işleminin yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, 
MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 133. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediyemize ait 
toplu taşıma araçlarının Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
işletilmesine ilişkin sözleşme uyarınca, araçların akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere
45.000.000.TL ödeneğin temin edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesine ilişkin sözleşme uyarınca, araçların akaryakıt 
giderleri için kullanılmak üzere 45.000.000 TL ödeneğin temin edilmesi talebinin; İtfaiye Dairesi 
Başkanlığının 2018 yılı bütçesi 46.07.01.34.-03.2.0.00-7- 06.1.4.01 İtfaiye araçlarına ait ayrılan 
ödenekten 45.000.000 TL’nin toplu taşıma araçlarının akaryakıt giderlerini karşılamak üzere 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 46.07.01.04-01.3.9.00-5-06.7.4.02 Akaryakıt ve Yağ 
Alımları gider kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.ncı maddesine 
göre aktarma işleminin uygun olduğu hususuna ait;
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Erkan DEMİRCİ 

ilgili konular.
BAŞKAN
Üye Erkan DEMİRCİ 

önce sizden bir bilgi istemişti. 
BAŞKAN

: 12.madde komisyon raporu uygundur Başkanım. 
:Pardon 12.madde. affedersiniz.
:Başkanım zannedersem 12 ve 13 zaten ulaşımla

:Evet.
:Grup kararımız uygundur ama Recep Bey de az 

:Onu anlatacağım. İsterseniz onu erkene alayım
anlatayım. Yani bilmiyorum bir sabırsızlık var ama maddesinde anlatmak istiyorum onun için.

Uygundur.
O zaman Başkanım 11....
Eyvallah.
O zaman Sayın Başkanım 12-13’ü birlikte

Uy e Erkan DEMİRCİ
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

oynayabiliriz.
BAŞKAN :Evet. 12 ve 13.maddelerin birlikte oylanması

hususunu ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edilmiştir.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu 
ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 14. MADDESİ 
KARAR NO:76

ÖZÜ: Antalya ili, Kemer ilçesinde bulunan; 
Atatürk Bulvarfnın, Antalya-Kemer Devlet Yolu ile 
Dörtyol Bulvarı arasında kalan yaklaşık 1950 metrelik 
kısmının Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk 
ağma dâhil edilmesine oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 
13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 
çekimser oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 
134. maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarına havale edilen; 
Antalya ili, Kemer ilçesi, Atatürk Bulvarının, Antalya-Kemer Devlet yolu ile Dörtyol Bulvarı 
arasındaki yaklaşık 1950 metrelik kısmının, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağma 
dâhil edilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda Antalya İli, Kemer İlçesinde 
bulunan; Atatürk Bulvarının, Antalya-Kemer Devlet Yolu ile Dörtyol Bulvarı arasında kalan 
yaklaşık 1950 metrelik kısmının Belediyemiz sorumluluk ağma dâhil dâhil edilmesinin uygun 
olduğu görüşüyle,

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

Ulaşım Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Antalya ili, Kemer ilçesinde bulunan; Atatürk Bulvarı’nın, Antalya-Kemer Devlet 
Yolu ile Dörtyol Bulvarı arasında kalan yaklaşık 1950 metrelik kısmının Antalya Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluk ağma dâhil edilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmış olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ ve Meclis Üyesi İsmail TOSUN 
imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :14. Madde. 14 ve 19 ya da 16? Komisyon raporu
uygundur Başkanım.

Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım bu da Kemer ilçesi Atatürk
Bulvarı'nda 1950 metrelik kısmın büyükşehir belediyesi sorumluluk alanına dahil edilmesiyle 
ilgili bir madde. Bunun gerekçesini, yani seçimlere bir yıl kaldı. Dört yıldır yapmadık bunu. 
Gerekçesi nedir? Bir bilgi almak istiyoruz ve yapmayı düşündüğünüz bir proje var mı? 
Onunla ilgili bir görsel var mı görebileceğimiz?

BAŞKAN :Var. Hay hay. Getirttirelim onu. Şu an inşaat
başladı. Liman Caddesi diye bilinen yayalaştırılmış olan caddeyi böyle bir L ile Kemer’in 
girişine doğru döndüğünüzde ASPAVA Lokantası’nın önüne kadar galiba bir cadde 
güzelleştirmesi çalışmamızın inşaatı başladı şu anda ve benim de kendi söylemimle aşağı 
yukarı 1980 model Kemer’i 2020 model Kemer’e doğru taşımak için önemli bir yatırımı 
orada gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Kemer’in girişinde bu çalışmanın kısa kalması takdir 
edersiniz ki bütünlüğü bozabilecek bir durum ortaya çıkartıyor. Bu bütünlüğü sağlaması 
açısından Kemer’in girişinde yol düzenlemesinin de tarafımızca yapılmasının önünü açacak 
bir taleptir. Konu bundan ibarettir.

Üye Erkan DEMİRCİ :Sayın Başkanım, biz ...
BAŞKAN :Bu arada arkadaşlarımızda proje varsa Liman

Caddesi’nin görselleriyle ilgili onu da sizinle paylaşırız.
Üye Erkan DEMİRCİ :Başından beri bu cadde, sokak sorumluluk

alanlarıyla ilgili bütüncül bir çalışma yapılmasını ilkesel olarak söylüyoruz. O ilkemizden 
hareketle katılmıyoruz burada.

BAŞKAN :Peki. MHP grubu.
Üye Mustafa TUNA :Evet diyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Evet diyorsunuz. Recep Bey, buyurunuz. İrfan

Bey söz istemiş. Ona da söz vereceğim. 6



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım gerçi grup sözcümüz bir takım şeyleri
ifade etti ama bizim seçildiğimizden bugüne kadar en çok konuştuğumuz konulardan bir 
tanesi de bu. Yani büyükşehir meclisi, büyükşehir belediye başkanı üstüne, yasadan üstüne 
düşen sorumlulukların hiçbir şekilde yerine getirmedi dört yıl içerisinde. Getirse bile böyle 
peyderpey getirdi. Dolayısıyla ilçe belediyelerimiz, ilçe belediye başkanlarımız yapmak 
istedikleri projeleri bugün mü acaba büyükşehir bizim elimizden bu caddeyi alacak, yarın mı 
alacak derken seçim sath-ı mailine girdik. Dolayısıyla şimdi ben burada, ben baktığım zaman 
bu seçime yönelik, seçime doğru bir çalışma olarak görüyorum. Yani siz dört sene geçiyor 
almıyorsunuz şeyi, bünyenize almıyorsunuz buradaki, Kemer’deki şeyi, caddeyi. Ama burada 
yine dört sene, çünkü sizin alma uhdenizde olduğu için belediye başkanımız herhangi bir 
şekilde burada bir çalışma yapamıyor. Yani geç kalınmış bir takım kararlar var. Bu kararları 
keşke zamanında almış olsaydınız, büyükşehir yasasını da uygulamış olsaydınız. Teşekkür 
ediyorum Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ederim. İrfan Bey de konuştuktan sonra
ben de düşüncelerimi paylaşacağım. Buyurunuz.

Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri...
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar, meclisi biraz sessizliğe davet

edelim. Arka tarafta muhabbet sağlam anlaşıldığı kadarıyla ama biraz, kulis de var mesela 
muhabbet için. Çay kahve orada da var. Dolayısıyla bir sessizliğe davet edelim. Buyurunuz 
İrfan Bey.

Üye İrfan YILMAZ :Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın
Başkanım, şimdi gündem maddesiyle de ilgili olduğu için özellikle bu maddede söz istedim. 
Şimdi Sayın Başkanım, sizin sanırım ikinci yılınızda ilk yılınızda da devraldınız, ikinci 
yılınızda Korkuteli’nde bazı yolları devralmıştınız. Bunlardan özellikle bizim ivedi olarak 
beklediğimiz, buradan da daha önce sizin de talimat verip söz verdiğiniz Korkuteli merkez, 
Burdur Caddesi ve Elmalı Caddesi dediğimiz, Korkuteli’ni boydan boya geçen yaklaşık dört 
kilometrelik bir yolumuz var. Burayla ilgili proje çalışmaları yapıldı. Bu yolun ilk etabı olarak 
adlandırabileceğimiz eski Hastane Caddesi’nde bir çalışma da yapıldı. Lâkin şimdi şöyle bir 
sıkıntımız var Sayın Başkanım. Buradaki çalışmalar çok düzensiz ve yavaş ilerliyor. 
Geçtiğimiz eylül ayında başladı Hastane Caddesi’ndeki çalışma. Şu anda daha tamamlanmadı. 
Birkaç aya da zor tamamlanır gibi gözüküyor. Şimdi orası tamamlanmadan Korkuteli 
merkezdeki diğer ana artere çalışma başlatılamıyor. E şimdi diğer ana arter bu sefer nisan, 
mayıs aylarında eğer siz oraya başlayacak olursanız Korkuteli malumunuz yaz aylarında ciddi 
bir nüfus artışına sebep oluyor.

BAŞKAN :İrfan Bey kesmek istemiyorum ama tamamen
gündem dışı konuştuğunuzun farkındasınız değil mi?

Üye İrfan YILMAZ :Ya şimdi Başkanım şöyle...
BAŞKAN .-Toparlarsanız sevinirim.
Üye İrfan YILMAZ :Şöyle ben bunu, ben bunu dile getirmek için...
BAŞKAN :Ben cevap vereceğim ayrıca bu söylediğinize.
Üye İrfan YILMAZ :Dile getirmek için uygun bir madde, en uygun

bunu buldum Başkanım. Şimdi satışlarda, satışlarda bunu söylesek olmaz da, hani yol 
devrinde konuya. Devraldığınızı yapmıyorsunuz demek istemedim Başkanım. Oradan 
girmeyeyim. Şimdi gerçekten Korkuteli’nde vatandaşlarımız bize bu caddelerin akıbetini 
soruyorlar.

AJŞKAN :Hemen cevap vereceğim.
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Üye İrfan YILMAZ :Bu mecliste sizden bununla ilgili tekrar bir tarih
ve söz alırsak, bunun için bu konuya girdim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar, 2018 yol planlamalarımızı
ilgili arkadaşlarımızın da katılımıyla tamamladık. Korkuteli’nde de bildiğiniz gibi bu caddeler 
doğrudur. Bizim bir an önce asfaltlama çalışmamızı yürütmemiz gereken caddeler. Ama 
burada bir taraftan altyapı çalışmaları kanalizasyon, içme suyu gibi çalışmalar devam ettiği 
için, takdir edersiniz ki bu çalışmalar bitmeden bu yolların asfalt işleminin yapılması israfa 
girer, doğru da olmaz. Dolayısıyla bunlar şimdi bitmiş veya bitmek üzere. Bunlar bittiği için, 
bitmek üzere olduğu için çok hızlı bir şekilde Korkuteli’nde 2018’in sonlarını görmeden 
bütün asfalt çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz.

Recep Bey’in söylediği bu Kemer’le ilgili husus bizim daha önceden beri 
gündemimizde olan husus. Biz bunu tabi Kemer Belediye Başkanımızla da, kendisiyle de 
görüştük. Onun da bu konuda bir defans göstermesi mümkün değil. Tabi şu oldu değerli 
arkadaşlar, doğrudur biz ilk bir iki senemizde yol devirlerini ilçe belediyelerinden aldık ama o 
zaman çok büyük bir defansla, çok büyük bir karşı duruşla karşılaştık. Ama anlaşıldı ki 
büyükşehir belediyeleri, belediyesi bu yolları aldığında ilçe belediyelerinin üzerinden, aynı 
zamanda çok önemli bir peyzaj, bakım, temizlik vesaire yüklerini de, mali külfeti de alıyor. 
Biz bir iki sene bunları, ilk iki senemizde alıyorken ciddi bir karşı duruş varken, üç, dördüncü 
senemizde bütün ilçe belediyeleri bana bu yolu da al, bu yolu da al, bu yolu da al diye 
gelmeye başladı. İşin ne olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla ben o ilk bir, iki sene proje 
yapacağımız yolların dışında, aldıklarımızın dışında yeni bir yol almıyorum. Kemer’deki 
durum şundan kaynaklanmıştır. Biz burayı daha önce Sayın Mustafa GÜL Başkanımızla da 
görüştük. O da zaten bu yolun yapılmasını ve düzenlenmesini Liman Caddesi’yle birlikte 
istiyor. O yüzden bir sorun da kendisi açısından söz konusu değil. Biz bu yolu niye bugüne 
kadar geciktirdik diyorsanız, projeyi bitirmeden yolu almamız, işte aldınız hiçbir şey 
yapmıyorsunuz diye aynı Korkuteli’ndeki serzenişleri beraberinde getirir diye, projeye 
başlamadan az bir süre sonra almayı bu serzenişler olmasın diye tercih ettik. Mesele bundan 
ibarettir. Bu arada Kemer’de neler yaptığımızı yayalaştırılmış yolda görmek istiyorsanız, 
buyurunuz ekranlarda.

Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım, ekranı beklerken madem böyle bir
konu açıldı, bu Alanya Atatürk Caddesi’ndeki projeyle ilgili son durum nedir, bir bilgi alabilir 
miyiz?

BAŞKAN :Recep Bey izin vermiyor gündem dışı
konuşmaya.

Üye Erkan DEMİRCİ :Onu da bekliyoruz, bir yıldır bekliyoruz.
Dedikodular var orada ama ne durumda?

BAŞKAN :Onun çalışmaları çeşitli alternatifler ortaya
çıktığı için biraz gecikti. Bu aşamadan sonra da artık seçimlerden sonrasına kalması gibi bir 
düşünce söz konusu. Ses yok, sessiz. Evet, bu malum Kemer’in Liman Caddesi arkadaşlar. Şu 
andaki yayalaştırılmış yol.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Biz hizmetlerimizi sessiz sedasız yapıyoruz.
BAŞKAN :Bahattin Bey bravo.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Eserlerimiz konuşuyor da onun için.
BAŞKAN :Bina cephelerini düzenliyoruz. Yani Şarampol

Caddesi’nde yaptığımızı, arkadaşlar Şarampol Caddesi’ni görenler mutlaka vardır. Ben 
seslendirme^yapayım filmin üstüne biraz. Gerçekten çok şık güzel oldu. Şimdi ^ i  Çetinkaya

e -  26
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aynı şekilde düzenleniyor. Burası da Kemer’e yakışan bir turizm ... yolu, yürüyüş yolu, 
alışveriş caddesi olarak. Betonlaşan? Şu andaki halini, şu andaki halini biliyorsunuz. Ben 
beton göremiyorum orada, bir su görüyorum ama yeşillikler görüyorum.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Hazirana yetiştirmek gibi bir hedefimiz var.

Yarın da Kemer’de olacağım zaten. İnşaatı ben de gezeceğim. Hem de esnafla konuşacağız
orada. Görüntü güzel mi İrfan Bey? Ses var görüntü yok diyorsunuz yani. Pardon görüntü var
ses yok. Evet, arkadaşlar, hayırlı olur inşallah. Gündemimizin H.maddesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edilmiştir. 15.madde.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 
çekimser oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:77

ÖZÜ: Zabıta Dairesi Başkanlığı ücret tarifesinde 
yer alan “Merkez Toptancı Hali Çıkış Bilet Ücretlerinin” 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda revize 
edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar 
verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP
6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 60 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 135. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Merkez Toptancı Hali 
"2018 Yılı Çıkış Bileti Ücretlerinin" revize edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Zabıta Dairesi Başkanlığı ücret tarifesinde yer alan “Merkez Toptancı Hali Çıkış Bilet
Ücretlerinin” revize edilmesinin aşağıda belirtildiği şekilde uygun olduğu görüşü
doğrultusunda;

MEVCUT TARİFE:

T.C.

Çıkış  Bileti Ücretleri

Tırlar 60,00

Büyük Kamyon 40,00

Kamyonet 30,00
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İSTENEN DEĞİŞİKLİK:

Çıkış  Bileti Ücretleri

Tırlar 60,00

Büyük Kamyon (10 teker ve üstü) 40,00

Kamyon (6-8- teker) 30,00

Kamyonet (4 teker) 10,00

NOT :24  saatten fazla toptancı  hali içerisinde bekleyen araç lardan,  her 24 saat için çıkış 
ücretine i laveten aşağıdaki  ek ücretler tahsil edilecektir.

Tırlardan 20,00

Büyük Kamyondan (10 teker ve üstü) 15,00

Kamyondan (6-8 teker) 10,00

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

GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:78

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Nostalji 
Tramvay araçlarının Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesine ilişkin sözleşmenin
31.01.2018 tarihinde bitecek olması nedeni ile, ekte yer alan 
sözleşme kapsamında Nostalji Tramvay araçlarının 01.02.2018 
tarihinden itibaren 3 yıllık süre ile Antalya Ulaşım Hizmetleri 
Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye tekrar kiraya verilerek 
işletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. 
(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, 
Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 136’ 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarına havale edilen; Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2012 tarih ve 700 sayılı kararı ile Belediyemize ait olan 
Nostalji Tramvayının İşletilmesi işinin müştemilatlarıyla birlikte 5 yıl süre ile işletilmesi işine ait 
sözleşme 01 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup İşbu sözleşmenin 31 Ocak 2018 tarihinde 
sona erecek olması münasebeti ile Nostalji Tramvay işletmesini, 5216 sayılı yasanın 26.maddesi 
gereğince tekrar Antalya Ulaşım Hiz. Pet. San. ve Tic. A.Ş’ye kiralanarak işletilmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, Belediyemize ait Nostalji 
Tramvayı araçlarının Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
işletilmesine ilişkin sözleşmenin 31.01.2018 tarihinde bitecek olması nedeni ile, iş bu 
sözleşmenin 01.02.2018 tarihinden itibaren 3 yıllık süre ile Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye tekrar kiraya verilerek işletilmesi talebinin değerlendirilerek uygun 
olduğu görüşüyle,

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

Ulaşım Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Antalya Büyükşehir Belediyesrne ait Nostalji Tramvay araçlarının Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesine ilişkin sözleşmenin
31.01.2018 tarihinde bitecek olması nedeni ile, ekte yer alan sözleşme kapsamında Nostalji 
Tramvay araçlarının 01.02.2018 tarihinden itibaren 3 yıllık süre ile Antalya Ulaşım 
Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye tekrar kiraya verilerek işletilmesinin uygun 
olduğu görüşüne varılmış olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ ve Meclis Üyesi İsmail TOSUN 
imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR : 15 ve 16 komisyon raporları uygundur. Birlikte
oylanmasını öneriyorum.

Üye Erkan DEMİRCİ :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN : 15 ve 16.maddelerin birlikte oylanmasını ve

komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)

BAŞKAN :Yeniliyoruz işte. Üçüncü. Tamam, tamam.
Üçüncü etabın içinde zaten var. Hem de tek gidiş geliş değil artık. Bir gidiş, bir geliş çift hatta 
çıkıyor. Araçlar tamamen her şeyi yenileniyor. Üçüncü etabın içerisinde ihalesi inşallah şubat 
ayının içerisinde sonuna doğru yapılacak var. Ama inşaatı 2019 seçimlerinden sonraya ancak 
yetişecek. Faytonculara bir şey olmaz canım. Evet, 15 ve lö.maddeler kabul edilmiştir.
17.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu 
ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:79

ÖZÜ: Konyaaltı Belediye Meclisinin 04/12/2017 
tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan “Evsel Katı Atık 
Tarifelerinin belirlenmesi hakkında, belirlenen tarife 
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18, 20 ve 23. Maddeleri ile 
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik 
Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, 
Konyaaltı Belediyesinin almış olduğu kararın belediyesine 
iade edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar 
verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 5 
kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2017 tarihli toplantısında gündemin 137. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı Belediye 
Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan “Evsel Katı Atık Tarifeleri” 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 
“Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi hususu görüşülmüş olup, belirlenen tarife Atıksu 
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul 
ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18, 20 ve 23. Maddeleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin 
Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, “Konyaaltı 
Belediyesinin almış olduğu kararın belediyesine iade edilmesi” olduğu görüşü doğrultusunda,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi 
Songül BAŞKAYA ‘Belediyenin teklifi uygundur.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin 
takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygun Başkanım.
Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım belediyesinden geldiği şekliyle

uygundur. Komisyon raporuna katılmıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ .'Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :0ylarımza arz ediyorum. 17.madde kabul

edilmiştir. 18.madde.

(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 18. MADDESİ 
KARAR N0:80

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir 
alan sınırları dahilinde yer alan, ilimizin batı 
bölgesindeki ilçelerimizden kaynaklanan evsel nitelikli 
katı atıkların (Belediye atıklarının) işleme/ bertaraf/ 
depolama konularında Kumluca ilçesi Güzören Köyü 
hudutlarında 205.289 m2’lik alanda bulunan Katı Atık 
Düzenli Depolama Sahasında yapılması planlanan geri 
dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf ve 
düzenli depolanması işlerinin Yap -İşlet - Devret modeli 
ile 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun ilgili hükümlerine göre ihaleye çıkılabilmesi 
için çalışmaların yürütülmesi konusunda Encümenin 
yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 
ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile 
toplam 62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 138. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediyemiz 
mücavir alan sınırları dâhilinde yer alan, ilimizin batı bölgesindeki ilçelerimizden 
kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (Belediye atıklarının) işleme/ bertaraf/ depolama 
konularında Kumluca Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında yapılması planlanan geri 
dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf ve düzenli depolanması işlerinin Yap -İşlet - 
Devret modeli ile 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 
ihaleye çıkılabilmesi için çalışmaların yürütülmesi konusunda encümene yetki verilmesi 
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediyemiz mücavir alan sınırları dahilinde yer alan, ilimizin batı 
bölgesindeki ilçelerimizden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (Belediye atıklarının) 
işleme/ bertaraf/ depolama konularında Kumluca İlçesi Güzören Köyü hudutlarında 205.289 
m2’ lik alanda bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında yapılması planlanan geri 
dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf ve düzenli depolanması işlerinin Yap -İşlet - 
Devret modeli ile 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine 
göre ihaleye çıkılabilmesi için çalışmaların yürütülmesi konusunda Encümenin 
yetkilendirilmesinin uygun olduğu görüşüyle;

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:81

ÖZÜ: Alanya, Gazipaşa, İbradı, Kaş, Kemer ve 
Manavgat İlçeleri “2018 Yılı Evsel Katı Atık 
Tarifelerrnin İlçe Belediyelerinden geldiği şekilde, Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporundaki şekli ile KABULÜNE 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak 
Parti 39 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 6 
kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 139. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Alanya, Gazipaşa, İbradı, 
Kaş, Kemer ve Manavgat İlçelerine ait “2018 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

Alanya, Gazipaşa, İbradı, Kaş, Kemer ve Manavgat İlçeleri “2018 Yılı Evsel Katı Atık 
Tarifelerr’nin İlçe Belediyelerinden geldiği şekilde uygun olduğu görüşü doğrultusunda Plan 
ve Bütçe Komisyon Raporu aşağıdaki şekli ile imza altına alınarak Meclisimizin takdirine 
sunulmuştur.

ALANYA BELEDİYESİ:

1-ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETİ:

a) 1.2 y ıld ız lı o te lle rd en , apart otel ve p an s iy o n la rd an  y a tak  b aş ın a  y ıllık 2 0 ,0 0  T L + K D V

b)3 y ıld ız lı o te lle rd en  yatak  baş ına  y ıllık 30 ,00  T L + K D V

c)4  ve 5 y ıld ız lı o te lle rd en  y atak  başına  y ıllık 4 0 ,0 0  TL.- K D V

d )L im an la rd an  y ıllık 5 0 .0 0 0 ,0 0  T L + K D V

e)B an k a la rd an  y ıllık 7 .5 0 0 ,0 0  T L + K D V

O A kary ak ıt İs ta sy o n la rın d an  ve Sahil B ü fe le rin d en  y ıllık 2 .5 0 0 ,0 0  T L + K D V

g )D isco . b a r  ve A V M 'le r in  m 2 's in d e n  y ıllık 12,00 T L + K D V

h )R es tau ran t, P astan e , C afe, K raathane, Ç ay  O cak la rı. N arg ile  C afe , M arket, 
S ü p e rm ark e t, H ip er M arket. G ros M arket ve Ç ay  B a h çe le rin in  m 2 ’sinden  y ıllık

5 ,00  T L + K D V

I)Ö zel O k u l la r d a n  Yıllık;

1-Ö zel İ lköğre tim  O k u lla rın d an  y ıllık  kişi başı 5 ,00  T L + K D V

2 -Ö zel L ise v e  d iğ er Ö zel O ku lla rd an  y ıllık  k işi başı 10,00 T L + K D V

jj)S ürücü  K ursları ve hal y az ıh an e le rin d en  y ıllık 1 .000,00 T L + K D V

k) 100 K işiye  k ad a r o lan  tu r  tekne le rin d en  y ıllık 500 ,0 0  T L + K D V

1)100 K işi üzeri kap asite li tu r  tek n e le rin d en  y ıllık 1 .000,00 T L + K D V

m )Y ü k se k  ö ğ ren im  öğ ren c i yu rtla rın d an  y a tak  b a ş ın a  y ıllık  10,00 T L + K D V

n)Ö zel H as tan e le rd en  Y ıllık  2 0 .0 0 0 ,0 0  T L + K D V

o )Ö zel T ıp  M e rk ez le rin d en  y ıllık  10 .000 ,00  T L + K D V
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p )2 0 0  m 2 ye k ad a r o lan  özel po lik lin ik le rd en  y ıllık 1 .000,00 T L + K D V

r)2 0 0  m 2 den  bü y ü k  özel po lik lin ik le rd en  y ıllık 1 .100,00 T L + K D V

s)M u z d ep o  ve ay rış tırm a  yerleri 5 .0 0 0 ,0 0  T L + K D V

M es k e n le r d e n  Ç ö p  T o p la m a  ve T aş ım a  Ücreti  A l ın m a y a c a k t ır .

G E N E L  T E M İ Z L İ K  H İ ZM E T L ER İ  ÜCRETİ:

a )B ah çe  a tık la rı (b u d an tı)  ve m o lo z  (İn şaat ve y ık ın tı a tık la rı)  ta ş ım a  ücreti:

1-15 to n lu k  kam y o n  taş ım a  ücreti se fer b aş ına 2 5 0 .0 0  T L  (K D V  D A H İL )

2 -3 .5  to n lu k  kam y o n  taş ım a  ücreti se fer baş ına 150.00 T L  (K D V  D A H İL )

3 -T ra k tö r  k ep çe  saat ücreti 150,00  T L  (K D V  D A H İL )

4 -P a le tli ve L astik  tek e rlek li b üyük  k epçe  saa t ücreti 2 0 0 .0 0  T L  (K D V  D A H İL )

b )M ezb a h a  atık ları ta ş ım a  ücreti y ıllık 12.000 .00  T L  (K D V  D A H İL )

c)S anay i a tık ları ta ş ım a  ücreti (K o n tey n er/K aın y o n  baş ın a) 150.00 T L  (K D V  D A H İL )

d)Ö zel y ık a m a  ve su tem in i h izm etleri ücreti (Su  T an k eri b aşına) 2 0 0 .0 0  TL  (K D V  D A H İL)

e )S ü p ü rg e  m ak in ası tem iz lik  h izm eti saat ücreti 150.00 TL  (K D V  D A H İL )

f)K o n te y n e r  k ira lam a  ücreti 150.00 TL  (K D V  D A H İL )

g )Ç ö p  k am y o n u  özel tem iz lik  h izm eti ücreti (A raç  baş ın a) 2 5 0 .0 0  T L  (K D V  D A H İL )

T ah s i la t lar  M a y ıs  ve K asım  ay lar ında  2 eşit  taksit  o larak  ta h a k k u k  ve tahsil  edilecektir .

G A Z İ P A Ş A  BELEDİYESİ :

İş Yerler inden al ınacak “ Katı Atık Bertaraf  Ücret i” (K DV  Hariç)

M Ü K E L L E F
G R U P L A R I

Ö zel O k u lla r , 
D e rsh an e le r  vd.

K o n ak lam a
T esis le ri,
H as tan e le r

Yıll ık  T ar ife T aks it  T utarı Ö d e m e  Şekli

Ö ğ ren c i Sayısı 
5 0 0 'd e n  B üyük 
O lan la r

2 0 0 ,0 0  TL 100,00 TL

Ç evre  T em iz lik  
V erg isi öd em e 
zam an ın d a  
ödenecek tir .

Ö ğrenci Say ısı 301 — 
500  arası o lan la r

150,00 TL 75 ,00  TL

Ö ğ ren c i Say ısı 101— 
3 00  arası o lan la r

100,00 T L 5 0 ,0 0  TL

Ö ğren c i Sayısı 0 -  
100 arası o lan la r

5 0 ,0 0  TL 2 5 ,0 0  TL

401 ve Ü zeri Y atak
10.000 ,00 5 .0 0 0 ,0 0

K apasite li O lan la r

20 0  -  40 0  Y atak 
K apasitesi A rası

5 .0 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 ,0 0 Ç evre  T em iz lik  
V erg isi ödem e

101 200  Y atak 
K ap asitesi A rası

2 .5 0 0 ,0 0 1.250,00
z am an ın d a
ö d en ece k tir

41 -  100 Y atak
1 .500,00 750 ,00

K apasitesi A rası y
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21 -  40  Y atak  
K ap asitesi A rası

50 0 ,0 0 250 ,00

20  Y atak  K ap asitesin e  
k ad ar

2 5 0 ,0 0  125,00

Y em e İçm e 
E ğ lence  Y erleri 
D iğ er ticari 
k u ru lu şla r

K u llan ım  alanı her m 2 için 1,30 TL o larak  
h esap lan acak tır .

0 ,65

Ç e v re  T em iz lik  
V erg isi ödem e 
zam an ında 
ö d en ecek tir

G az ip aşa
H avaalan ı

10 .517 ,37 10.517 ,37

Ç ev re  T em iz lik  
V erg isi ö dem e 
zam an ın d a  
ö d en ecek tir

İBRADI BELE DİYE Sİ :

T A H S İL  E D İ L E C E K  Ü C R E T  TARİFESİ :
1- Ticari  am aç la  işletilen Otel ,  M otel ,  P ans iyon ,  Tatil  Köyü ve A p a rt  O te l le rd en  tahsil  ed i lecek  yıll ık katı 
atık to p la m a  ve  ta ş ım a  ücreti:

* 1-50  arası y a tak  kap asitesi için 15 T L  (K D V  D ah il)  (T ek  Y atak  Ü creti)

* 5 1 -100  arası y a tak  kapasitesi için 22 TL  (K D V  D ahil) (T ek  Y atak  Ü creti)

2 -A k ary ak ıt İs ta sy o n la rın d an  y ıllık  katı a tık  to p lam a ve taşım a 
ücreti

1 .500 ,00  T L + K D V

3 -B an k a  Ş u b e le rin d en  (T ek  Şube iç in) y ıllık  katı atık  top lam a ve 
taş ım a  ücreti

3 .0 0 0 ,0 0  T L + K D V

K am u K u ru m  ve K uru luşlar ı  tara f ın d an  işlet ilen  veya işlettirilen Otel ,  M ote l ,  P ans iyon , Tatil  Köyü ve  
A p art  O te l le rd en  katı atık top lam a ve  taş ım a  ücreti m u a f  tutu lm u ştu r .

1.Taks it  son ö d e m e  gü n ü  31 T e m m u z  20 1 8 ,  2 .Taks it  son e d em e  günü  0 1 .1 0 .2 0 1 8 ’dir.

KAŞ BE L E Dİ YE Sİ  :

2018 YILI KATI A TI K Ü CR ETL ERİ :

K O N U T L A R

T ip  2 b  -  K onu t B aşına 122.00 TL  /yıl

K O N U T  DIŞI A L A N L A R

1-O teller. D iğ er K o n ak lam a  T esis le ri -  Y a tak  B aşına 87 .00  TL/yıI

2 -R esto ran . Y em e İçm e. E ğ len ce  M e k an la rı. S po r-O yun  S alon ları. S p o r T esis le ri m 2 
başına

21 .0 0  T L /yıl

3-B üfe, M arket. T o p tan  ve P erak en d e  S atıc ıla r. O fisler. B üro la r, T erzi M anav . K asap , 
B u tik  m 2 b aşına

11.00 TL/yıl

4 -D ep o la r. L o jis tik  İs tasy o n la rı. K argo  D ağ ıtım . İm ala th an e le r m2 başına 5 .50  T L /yıl

5 -B an k a la r  m 2 b aş ın a 8 .00  T L /yıl

6 -M arin a la r  T ek n e /Y a t b aş ına 525 .00  TL/yıl

7 -B enzin  İstasy o n la rı İşyeri B aşın a 80 0 .0 0  T L /y ıl -

T ahsi la t lar  M a y ıs  ve  K asım  A y la r ın d a  iki eşit  taksit  o larak  ta h a k k u k  ve  tahsil  edilecektir .
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K E M E R  BELEDİYESİ:

T A H S İL  E D İ LE C EK  Ü C R E T  T ARİFESİ :
1- O te l, P ansiyon , T atil K öyü. A p art O tel ve L o jm an la rd an  tahsil ed ilecek  katı a tık  to p lam a ve taş ım a  ücreti:

*1 ,2 ,3  y ıld ız lı o te llerden , apart o tel ve p an s iy o n la rd an  y a tak  başına  y ıllık 20 ,00  TL

*3 y ıld ız lı o te llerden  y a tak  b aş ın a  y ıllık 25 ,00  TL

*4.5 y ıld ız lı o te llerden  y a tak  b aş ın a  y ıllık 30 ,00  TL

*O tel L o jm an la rın d an  y atak  b aş ın a  y ıllık 10,00 TL

2 -L im an  ve M arinalardaıı y ıllık 10.000 ,00  TL

3-B an k a la rd an  y ıllık 3 .5 0 0 ,0 0  T L

4 -A k a ry a k ıt is tasy o n la rın d an  y ıllık 3 .0 0 0 ,0 0  TL

5-D isk o  m 2 sinden  y ıllık 4 ,0 0  T L

6 -B ar m 2 sinden  y ıllık 3 ,00  TL

7 -R es tau ran t ve p as tan e le rin  nı2 s inden  y ıllık 3 ,00  T L

8 -F a stfo o d  R estau ran t m 2 sinden  y ıllık 5 ,00  TL

9 -A V M  ve sü p e rm ark e tle rd en  m 2 sin d en  y ıllık 3 ,00  T L

10 -T u ris tik  ve T ucari faa liy e tte  b u lu n an  d iğ e r  iş le tm ele rd en  m 2 sinden  y ıllık 1,50 TL

11-G ü n ü b irlik  P iknik  alın ları

*K u llan d ığ ı a lan ı 5 .000  m 2 ye k ad ar o lan  te s is le rd en 3 .0 0 0 ,0 0  TL

*K u llan d ığ ı a lanı 5 .000  m 2 den  bü y ü k  o lan  tes is le rd en 7 .0 0 0 ,0 0  TL

12 -Ç a d ır  k am p in g  a lan la rın d an 2 .0 0 0 ,0 0  TL

13 -H alı sahala rd an 700 ,00  TL

14-B üfe. C a fe te ry a  ve m ark e tle rd en  m 2 s in d en  y ıllık 3 ,00  T L

15-Ö zel h as tan e  ve özel oku l y ıllık 5 .0 0 0 ,0 0  TL

I6 -Ö ze l p o lik lin ik le rd en  y ıllık 2 .0 0 0 ,0 0

17 -D iğ e r özel p o lik lin ik le rd en  y ıllık 1 .000,00

18-E tüd M erkez le ri, k u rsla r  ve sü rü cü  k u rs la r ın d an  y ıllık 2 .0 0 0 ,0 0

19-C arlin g  a lan la rın d an  y ıllık  (k ü çü k  o to m o b il y arış  a lan la rın d an ) 1 .000,00 TL

2 0 -Ç ö p  A yrıştırm ası g erek en  y e rle rd e  çöp  ay rış tırm ası y ap ılm ad ığ ın ın  tesp iti h a linde  
k o n tey n e r başı

250 ,0 0  TL

2 1 -Ç öp  kon teyneri boş oyd u ğ u  h a ld e  çöpü  d ışa rı a tan la rd an  tesp iti ha lin d e 2 5 0 ,0 0  TL

Katı A t ık  T o p la m a  ve  T a ş ım a  Ücreti  iş le tm elerden  açıld ığı  tar ih ten  it ibaren  açık  bu lunduğu  ay lar  
d ik k a te  a l ın arak  2 eşit  taks itte  M a y ıs  ve Eylül ay lar ında  alınır.  A y l ık  o la ra k  ta h a k k u k  ettirenler ise ilgili 
ay so n u n a  k ad ar  ödenir.

MANAVGAT BELEDİYESİ:

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TARİFESİ:

1 -) Ticari amaçla işletilen Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Apart Otellerden tahsil 
edilecek yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti:

• 1 - 5 0  arası yatak kapasitesi için 30 TL (KDV Dahil) (Tek Yatak Ücreti)
•5 1 -1 0 0  arası yatak kapasitesi için 42 TL (KDV Dahil) (Tek Yatak Ücreti)
•101 -  150 arası yatak kapasitesi için 48 TL (KDV Dahil) (Tek Yatak Ücreti) .
•151 yatak ve üzeri yatak kapasitesi için 60 TL (KDV Dahil) (Tek Yatak Ücreti#
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2-) Akaryakıt İstasyonlarından yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti: 
1.500,00TL+KDV

3-) AVM’lerin m2’sinden yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti: 5,00 TL + KDV
4-) Özel Okullardan yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti:.3.000,00 TL + KDV
5-) Sürücü Kurslarından yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti: 1.000,00 TL + KDV
6-) Haldeki her işletmeden yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti: 1.000,00 TL+KDV
7-) Özel Öğrenci Yurtlarından yıllık katı atık toplama ve taşıma 

ücreti2.000,00TL+KDV
8-) Özel Hastanelerden yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti:20.000,00 TL + KDV
9-) Özel Tıp Merkezlerinden yıllık katı atık toplama ve taşıma 

ücreti 10.000,00TL+KDV
10-) Özel Polikliniklerden yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti:
•200 m2’ye kadar olan Polikliniklerden: 2.000,00 TL + KDV
•201 m2 ve üzeri olan Polikliniklerden: 4.000,00 TL + KDV
11-) Banka Şubelerinden (Tek Şube için) yıllık katı atık toplama ve taşıma 

ücreti:.3.000,00 TL + KDV
12-) Ulusal Market Zincirlerinden (Tek Şube için) yıllık katı atık toplama ve taşıma 

Ücreti: 2.000,00 TL + KDV
13-) Düğün Salonlarından yıllık katı atık toplama ve taşıma ücreti:................ 1.000,00

TL + KDV

Not: 1-Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından işletilen veya işlettirilen Otel, Motel, 
Pansiyon, Tatil Köyü ve Apart Otellerden katı atık toplama ve taşıma ücreti muaf tutulmuştur.

2-1. Taksit son ödeme günü 31 Temmuz 2018, 2.Taksit son ödeme günü 01 Ekim 
2018’dir.

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR :18 ve 19 komisyon raporları uygundur. Toplu 
oylanmasını öneriyorum Başkanım.

Üye Erkan DEMİRCİ :Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
BAŞKAN :18 ve 19.maddelerin birlikte oylanmasını,

komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul 
oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 20. MADDESİ 
KARAR NO:82

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesinin 12/12/2017
tarihli “Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi konulu 
Komisyon Raporu hakkında, belirlenen tarife Atıksu 
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18, 20 ve 23. Maddeleri ile 
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik 
Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı ve Meclis Kararı 
olmadığı anlaşıldığından, Muratpaşa Belediyesine ait 
Komisyon Raporunun belediyesine iade edilmesine 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak 
Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, 
Bağımsız 1 ret, 1 çekimser oyu ile toplam 58 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 142. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa Belediye 
Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan Muratpaşa Belediyesi 2017 yılı 
Evsel Katı Atık Tarifeleri hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesinin 12/12/2017 tarihli “Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi 
konulu Komisyon Raporu incelenmiş olup, belirlenen tarife Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğin 18, 20 ve 23. Maddeleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine 
Yönelik Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı ve Meclis Kararı olmadığı anlaşıldığından, 
“Muratpaşa Belediyesine ait Komisyon Raporunun belediyesine iade edilmesi” görüşü 
doğrultusunda;

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Erkan DEMİRCİ 

Komisyon raporuna katılmıyoruz.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Selçuk SENİRLİ 
BAŞKAN

isterseniz hemen mikrofonunuzu açtım buyurun.

:20 komisyon raporu uygun Başkanım. 
:Belediyesinden geldiği şekliyle uygundur.

:20.madde?
:Evet.
:Komisyon raporu uygundur.
:Oylarınıza arz ediyorum. Buyurun efendim. Söz
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Üye Songül BAŞKAYA :Şimdi katı atık evsel tarifesiyle ilgili Sayın
Başkanım geçtiğimiz meclis toplantısında bir soru önergesi vermiştim. Ekinde belediye 
meclis kararımız da vardı. Komisyon raporumuzda meclis kararının olmadığı yönünde bir 
ibare var. İsterlerse arkadaşlara yanımda getirdim, takdim edebilirim yeniden. Bir diğer konu 
da şu değerli Başkanım; Türkiye genelinde ilçe belediyelerle büyükşehir belediyeleri arasında 
bu konuda zaten bir anlaşmazlık var. Mevcut yasal düzlem içinde baktığımız zaman katık atık 
evsel tarifesinin su faturaları üzerinden, su idareleri kanalıyla tahsilatı yönünde bir hüküm var. 
Ancak idari uygulama yönünde bunun sıkıntı doğuracağını ifade ettiği için bunu yapmaya 
yanaşmıyor. Ama yasal düzlem içerisinde alman bir karardır Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 
almış olduğu karar. Büyükşehrin gündemine teklif edilen kararda da hesaplamalarla ilgili de 
burada tablolarımız. Tamamen hukuksal çerçevede, ayrı ayrı tüm özel okullar, hastaneler, 
ticarethaneler ve diğer konutlarda nasıl uygulanacağına dair hesaplamalar da yapılmıştır. Tabi 
bu konuda yine belediyemiz idaresi Sayıştay’daki arkadaşlardan da, Sayıştaycılardan da görüş 
almıştır. Teklifin uygunluğunu onlar da beyan etmiştir. Belki ilerleyen günlerde konu 
zannediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de konuşulacaktır. Ama komisyonda alman 
ibarelerde belirtilen hususlar tamamen altyapıdan yoksundur. Hem meclis kararı vardır hem 
yasal düzlemde hazırlanmıştır hem de idaremiz tarafından gerekli komisyonlarda, gerekli 
hesaplama cetvelleri oluşturulmuştur. Bu nedenle belediyeden gelen teklifin aynen kabulü 
uygundur Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey bir teknik bilgi
verme ihtiyaç var mı bununla ilgili? Bir versek iyi olur.

Gen.Sek.Yrd. A.CİLAVDAROGLU: Sayın Başkanım, plan bütçe komisyonunda 
Songül Hanım'a da izah etmeye çalışmıştık. Konu bir yönetmelikle düzenleme esasında. Katı 
atıkların bertarafına yönelik yönetmelik. Yönetmelik 2010 yılında çıkmış olmasına rağmen, 
her sene yılbaşında tekrar birkaç yıl ötelenerek şimdiye kadar geldi. Yönetmeliği fiilen 
uygulamak imkânsız gibi görünüyor. Çevre Bakanlığı bu tarifelerin nasıl hazırlanacağına 
ilişkin 80 sayfalık bir kılavuz yayınlıyor. Çok ayrıntılı bir şekilde hesaplama yapmak lazım. 
Hesaplamanın üstünden ÇTV’yi düşmek lazım, yani oluşan masrafları. Daha sonra bireysel 
olarak tek tek evsel katı atık üreticilerle sözleşme imzalamak, o sözleşmeye istinaden de su 
faturalarına bu meblağı yansıtmak lazım ki bu arada bir de ÇED’de olduğu gibi halkın 
katılımı toplantısı düzenleyerek halkı bu konuda bilgilendirmek lazım. Bu konuda teklif 
getiren belediyeler halkın bilgilendirilmesi toplantısı yapmadığını tespit ettik. Yönetmeliğin 
18-20-23.maddelerine aykırı olduğunu biz tespit ettik. Bu sebeple, yani su faturasına 
yansıtmak üzere bireysel sözleşmeleri yapmak da fiilen çok zor olacağı için uygun olmadığını 
düşünüyoruz.

BAŞKAN :Uygulama zorluğu var diyor arkadaşlar. Artık
yani bu teknik bir konu olduğu için ben de çok fazla bir yorum getiremiyorum. Oylarınıza arz 
edeceğiz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Oylamayı beraber yapmıştık zaten Başkanım.
BAŞKAN :Oylama yapmış mıydık? Ha oylama bitmişti.

Ben oy vermemişim mesela. Ne oldu? Biz de oy vermedik. Yeniden mi açıyorsunuz 
oylamayı?

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Oylamayı tekrar başlatıyoruz Başkanım.
BAŞKAN :Peki. Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :21.gündem maddesine geldik. Komisyon rap 

uygun Başkanım.
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BAŞKAN :Bir dakika. 20.madde komisyon raporu
doğrultusunda kabul edilmiştir. 21.madde.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 ret, 1 çekimser 
oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:83

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iki 
(2) adet çekici satın alımına ihtiyaç duyulduğundan, söz 
konusu alımın yapılabilmesi için Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının 2018 yılı T cetveline iki (2) adet 
çekicinin ilave edilmesi suretiyle alımı hususu oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 
kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, 
Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 140. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iki (2) adet çekici 
satın alımına ihtiyaç duyulmakta olup söz konusu alımın yapılabilmesi için Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığının 2018 yılı (T) cetveline iki (2) adet çekicinin ilave edilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iki (2) adet çekici satın alımına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığının 2018 yılı T cetveline iki (2) adet çekicinin ilave edilmesi suretiyle alımı uygun 
görülmüş olup,

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

BAŞKAN :21?
Üye Erkan DEMİRCİ :2Tde katılıyoruz komisyon kararına.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. Bugün neredeyse ilk

defa bütçe maddeleri imar maddelerinden fazla geldi meclise. 21.madde kabul edilmiştir. 22.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oy 
ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:84

ÖZÜ: Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı’nın 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 Alanya İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 çekimser 
oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 
62 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli toplantısında gündemin 68. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya-Burdur- 
Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planfnın 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 Alanya İlçesi sınırları içerisinde 
hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.11.2017 tarihli raporunda;

Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 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 Alanya İlçesi 
sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve Meclis Üyesi Oytun 
Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzasız, Meclis Üyesi 
Selçuk SENİRLİ ‘Şerhi ektedir/ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.

Selçuk Senirli Alanya İlçesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı İmar Komisyon 
Raporu Şerhi

1. OBA-KESTEL-MAHMUTLAR-KARGICAK-DEMÎRTAŞ MAHALLERİNDE yer 
alan ve Alanya çevre yolu güneyinde bulunan onaylı imar planlarının arasında kalmış; kurum 
görüşü bulunmayan tarım alanlarının 1/100000 ölçekli planda kentsel lekeye dahil edilmesi 
gerekmektedir.
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2. PLAN NOTLARINA DAİR DÜZENLEMELER
3. Plan yapılacak olan Kırsal Yerleşim olarak tanımlı alanlara Toslak Mahallesinin de 

eklenmesi gerekmektedir.
4. 4.3.6. maddesinde belirtilen Kentsel Dönüşüm yapılacak olan Riskli alanlar için 

yoğunluk belirlenmesine ilişkin ibarenin emsal artışının kısıtlayıcı özelliğinin bulunması 
nedeniyle tekrar düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

5. 4.4.10.4 maddesinde Plan yapılması zorunlu olacak mahallelerde belirtilen E:0.40 
ibaresinin kaldırılması yada düzenlenerek öngörümüz olan 0.50 - 0.70 aralığına getirilmesi, 
yahut Emsal belirtilmeden nüfus belirtilmesi yada nüfus yoğunluğu belirtilmesi 
gerekmektedir.

6. Yayla alanı olarak tanımlanan alanlarda 4.5.3 maddesinde en fazla Emsale esas 
inşaat alanının 150 m2 ye yükseltilmesi gerekmektedir.

7. Kentsel Çalışma alanlarında 5.1 de belirlenen alanının ekte gönderilen çalışma alanı 
sınırına düzenlenmesi gerekmektedir.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Rapor uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Aslında arkadaşlar 22’yi, 23 ve 24 birlikte

oylanabilir. Ama kararlar farklı ise o ayrı konu.
Üye Erkan DEMİRCİ :Ayrı değerlendirelim Başkanım.
BAŞKAN :Hayır, biz birlikte oylanması deriz. Oylarınızı

ona göre. Her birini ayrı ayrı oylayalım, peki.
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
Üye Erkan DEMİRCİ 

oylayalım.
BAŞKAN :Öyle mi? Peki. Evet arkadaşlar 22.madde

malumunuz olduğu gibi Alanya’mızın çok uzun zamandır bekleyen üst ölçekli planlarıyla 
ilgili. Tabi burada senelerdir bir üst ölçekli plan olmadığından dolayı bazı uygulama 
zorlukları söz konusuydu. Şimdi en azından mevcudu en iyi şekilde toparlayarak bundan 
sonra da yeni imar yapılacak yerlere yönelik farklı kararlar elbette ki alınacaktır, alabiliriz. 
Ama biz şu anda daha önce imar uygulaması görmüş alanları bir üst ölçekli planla bir 
bütünlüğe taşıyacak bir adımı atıyoruz. Tabi Alanya tarihinde bir ilk olarak böylelikle bir bilgi 
sistemi oluşturularak bu imar planları sorgulanabilir hale geliyor planlama açısından. Üst 
ölçekli imar planıyla uyumsuzluklar gideriliyor, plan bütünlüğü sağlanıyor ve plan yönetimi 
kolaylaşıyor. Ulaşım açısından, ana ulaşım aksları kente kazandırılıyor bu planla. Yaklaşık 
elli kilometrelik ulaşım ana aksları kente kazandırılıyor. Yeni ulaşım aksları da yine kente 
kazandırılıyor bu ulaşım planıyla. Bu da yaklaşık 32 kilometreden ibaret. Batı Alanya 
toplayıcı yolu parçalı yönetim şekli ve birbirinden bağımsız yapılan planlar nedeniyle 
planlarda ulaşım devamlılığının olmadığı tespit edilen bir bölgeydi. Şimdi D-400 
Karayolunun yükünü hafifletecek alternatif yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda bir Batı 
Alanya mahallelerinin Okurcalar, İncekum, Türkler, Payallar, Konaklı’nın birbirine 
bağlanmasını sağlayacak toplayıcı bir yol tasarlıyoruz ki, bence çok işe yarayacağın 
düşünüyorum.

22-23’ü beraber oylayabiliriz.
Ben de onu söylemeye çalıştım.
Yok bizim kararlarımız farklı. Ayrı ayrı
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Alanya doğusu 1. Etap Çevreyolu, Alanya Ticaret Kavşağı, Oba Mahallesi ve kısmi 
açıdan, tabi malum çevreyolu ile ilgili projesi 2005 yılında hazırlanan ve aradan geçen 12 yıla 
rağmen toplam sekiz ilçeden geçmesi nedeniyle bir türlü gerçekleşmeyen yol projesi, 
büyükşehir yasasıyla birlikte bütün taraflar ve Karayolları Genel Müdürlüğü, Alanya 
Belediyesi koordinasyonu sağlanarak bildiğiniz gibi yapım işine bağlandı. Bunları şunun için 
anlatıyorum arkadaşlar. Eskiden ilçelerimiz bu planları Ankara'da kapı kapı dolaşıp belediye 
başkanlarımız imar dosyalarıyla onaylatacağız diye adeta bir ömür törpüsü yaşıyorlardı. İşte 
şimdi büyükşehir yasasının getirmiş olduğu en önemli avantajlardan bir tanesini bu 
Alanya’nın bütüncül yasasında görüyoruz ve artık bu bekleyen hususlar çok hızlı bir şekilde 
büyükşehir meclisleri tarafından çok hızlı bir şekilde ele alınıp, değerlendirilip çözülebiliyor. 
En azından hani bir söz söyleniyordu 2014 kampanyasından önce. Kimin söylediğine 
girmeyeceğim de. Antalya’dan Alanya’ya, Gündoğmuş’a, Akseki’ye hizmet mi gider demişti 
birileri. Aslında esas söylenmesi gereken husus şu. Artık Ankara’dan Alanya’ya, Ankara’dan 
Gazipaşa’ya, Serik’e, Manavgat’a, Kemer’e, Kumluca’ya hizmet gitmiyor, Antalya’dan 
buralara gidiyor. Yani iş daha da yaklaştı ve iş çok daha pratik, kısa yoldan çözülebilir hale 
geldi. Dolayısıyla hani Antalya'dan Alanya’ya hizmet götürmeyi zul görenler, şimdi 
Ankara’ya gitmeden bu işlerin çözüldüğünü inşallah görüyorlardır diye de bu temennimi bu 
vesileyle dile getireyim. Böylelikle Alanya da çok önemli bir bütüncül plan inşallah 
meclisimizin takdiri, oluruyla Antalya’dan İbradı’ya da hizmet gitmez demişlerdi 2014 
kampanyasında Başkanım. Verdik biz. Biz de bir şey kaldı mı? E işte. Eskiden yirmi yılda 
bitiyordu bu işler Sayın Başkan. Onu diyorum, eskiden yirmi yılda bitmiyordu. Şimdi iki yılı 
çok görüyorsunuz. Onun için. Eyvallah. Ben teşekkürleri bekliyordum ama bilseydim böyle 
söyleyeceğinizi. Eyvallah. Sayın Başkan, siz kendi yükümlülüklerinizi yerine getirmediniz, 
onun için bekledi. Neyse. Büyükşehir olmasaydı o petrol istasyonu olmayacaktı. Bunu 
biliyorsunuz değil mi? Gündem dışı konuşuyorsunuz, bana da gündem dışı cevap vermek 
zorunda bırakıyorsunuz beni. Eyvallah. Dolayısıyla arkadaşlar, Alanya’nın plan bütünlüğü 
açısından fevkalade önemli bir husustur. Ben meclisimizin takdirlerine arz ediyorum.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım, bizim de söyleyeceklerimiz var
bu planla ilgili.

BAŞKAN :Geliyor, söz geliyor size. Söz geliyor. Gruplar
daha konuşmadı. Bahattin Bey, siz söylediniz mi görüşünüzü?

Üye Bahattin BAYRAKTAR rBaşkanım şu anda biz o maddeye geçmedik
aslında. Yani 22-23’deydi onlar.

BAŞKAN :Zaten o. 22 ve 23.maddeler Alanya’nın üst
ölçekli planları.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Hayır, 21 oylamadık daha. Oyladık mı?
BAŞKAN :Bitti. 21 bitti. 21 'i oyladık değil mi arkadaşlar?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Oyladık Başkanım.
BAŞKAN :Evet. 22-23’ü konuşuyoruz şu anda.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Bununla ilgili ilk kez soruyorsunuz ama şu anda.
BAŞKAN :Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Tamam Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Sizin de

ifade ettiğiniz gibi Ankara’dan koşarak Alanya’ya daha çabuk gidilir, Antalya’dan koşarak 
Alanya’ya daha çabuk gidilir? Aslında buna baktığınız zaman o koşucular da biz olduğumuza 
göre evvel Allah’ın izniyle koştuk ve gittik. Alanya’da işte çok önemli bir konuya siz de^ferli 
meclisimizin önüne getirdik. Alanya için hayırlı olsun. Önemli bir adım.
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Takdir edersiniz ki eskiye döndüğünüzde Antalya’nın da planlamasını yine bu irade 
yapmıştı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Komisyon raporu uygundur.

BAŞKAN .-Teşekkür ederiz.
Üye Erkan DEMİRCİ :Sayın Başkanım, Ankara’dan mı Alanya’ya daha

hızlı koşulur, Antalya’dan mı Alanya’ya daha hızlı koşulur? Alanya’dan mı Alanya’ya daha 
hızlı koşulur? Alanya’dan daha hızlı koşulur. Şimdi büyükşehir yasasının detaylarına 
girmeyelim ama dört yıldır siz de uygulayıcısı, öncesinde yasada emeği olan birisi olarak 
muhtemelen düzeltilmesi gereken tarafları siz de tespit etmişsinizdir. Var, muhakkak 
düzeltilmesi gereken yanları var.

BAŞKAN :Elbette, elbette.
Üye Erkan DEMİRCİ :İnşallah hükümet bunu bir an önce toparlar.
BAŞKAN :Arkadaşlar hep söylenilen şudur. Hiçbir yasa

mükemmel değildir. Her yasa eksikleriyle çıkar. Meclisler de bunun için varlar. İşte o 
eksikleri tamamlamak için de meclisler yeni yasalar çıkartır. Dolayısıyla ama en azından 
eskiyle bir kıyaslama yapıldığında eskiye göre tabi iyi olması veya olmaması meselesi önem 
arz eder. Kusura bakmayın. Evet.

Üye Erkan DEMİRCİ :Rica ederim. Evet, şey anlamında, altyapısal
anlamda. Bakın dün Antalya’da bir ciddi geçmiş olsun sel baskını yaşandı. Yazın sonunda 
Alanya’da bir su baskını yaşanmıştı, Manavgat’ta yaşandı. Büyükşehir belediyemize ben hak 
veriyorum. Her tarafa yetişemiyor. Kolay değil. Taaa coğrafya çok büyük. Türkiye’de örneği 
olmayan bir coğrafya. Bunlarla ilgili muhakkak düzenlemelerin yasada yapılması gerekiyor.

BAŞKAN .-Çalışılıyor.
Üye Erkan DEMİRCİ :Şimdi gündeme geçersek 22 ve 23’le ilgili

birlikte bir konuşma yapmak istiyorum. Birbirine bağlı maddeler.
BAŞKAN :Tabi.
Üye Erkan DEMİRCİ :Birisi yüz bin, öbürü 25 bin. Evet Alanya’da 16

tane belde belediyesi var idi. Hepsi kapandı. Hepsinin ayrı ayrı plan kararları vardı ve 
birbiriyle hiçbirisi bir bütünlük arz etmiyordu. Şimdi bu yapılan iki yıllık bir emeğin ürünü. 
İyi bir çalışma oldu. Fakat yüz binlik planla ilgili bizim bazı eleştirilerimiz var. Bazı sorunlar 
aslında 2040 vizyonu dendi ama mevcut planların birleştirilmesinden öteye çok bir ciddi 
çalışma yapılmadı. Siz de ifade ettiniz zaten. Belki de daha sonra yapılacaktır ki muhakkak 
yapılması gerekir. Ama bu aşamada en azından yüz binlik planda bizim elimiz biraz daha 
rahattı. Kurum görüşlerinde hem bağımsız olarak bir takım bütünlük arz eden kullanımlar, 
fonksiyonlarla ilgili kararlar getirebilirdik. Sizin takdiriniz, idarenizin takdiri. Sadece 
mevcutları esas alalım, daha sonra yapalım dendi.

BAŞKAN :Çünkü risk payını azaltmak istiyorduk. Bunların
muhtemeldir ki hep idari mahkemelerde bir itirazı söz konusu olacak. Dolayısıyla biz 
oralardaki risk payını azaltmak için önce bir mevcudu kurtaralım diye bir politika izledik, 
doğrudur.

Üye Erkan DEMİRCİ :Yani o açıdan yüz binlik planı biz çok yeterli
bulmuyoruz. Daha fazla vatandaşa dokunan, daha fazla vatandaşın sorunlarını yasal çerçevesi 
içinde çözen plan kararları üretilebilirdi. Bu gerekçeyle çekimser oy kullanacağız yüzi)inlik 
planda.

BAŞKAN :Peki, Selçuk Bey.
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Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım, Alanya’nın 25 binlik planı
yapılması tabi ki iyi bir şey. Ayrıca emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 
Büyükşehir imar dairemize de teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki görüşümüz yetmez ama 
evet. Ama bu konuyla ilgili kayıtlara geçmesi açısından Alanya Belediyesinin, Alanya 
halkının beklentisini Alanya meclis üyemiz Mustafa TUNA Bey ifade edecek. Ama oyumuz 
evet.

BAŞKAN :Buyurunuz Mustafa Bey.
Üye Mustafa TUNA :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi

arkadaşlarım, konuyla ilgili aynı şekilde biz de hazırlanmış 1/100.000’lik çevre düzeni imar 
planını evet alarak karşılıyoruz. Fakat bu konuyla ilgili Alanya’da bazı talepler var. Bunların 
aynı şekilde biz de Sayın ERKAN Bey’in söylediği gibi ilerleyen zamanlarda 
tamamlanacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde siz de buyurduğunuz gibi 1980’den 2023’e 
taşımak istediğiniz gibi bazı bölgelerimizi, biz de Alanya’nın aynı şekilde böyle bir imar 
planıyla yüz binlikle taşınmasını istiyorduk. Fakat bu şekilde olması da devam edecek. 
İnşallah devamında da yaparız. Bununla beraber 25 binlikle ilgili de bizim bazı isteklerimiz 
var. Yani Alanya halkının istekleri var. Ova, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş 
mahallelerine ilaveten Toslak Mahallemizin de bu imar planına dahil edilmesini istiyoruz.

İkinci bir konu; kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak olan bölgelerin emsal 
yoğunluğunun kısıtlanması, kısıtlanmamasını istiyoruz. Bazı yapılan yaylalardaki 0.40 
uygulamasının, 0.50'den 0.70 oranına çıkartılmasını istiyoruz. Bunlarla ilgili bizim 
taleplerimiz var. Kentsel, kentsel çalışmada MİA alanlarının bizim belediyemizden gelen bazı 
şeyler var, talepler var. Bunların da aynı şekilde gözden geçirilmesini istiyoruz. Biz de bütün 
arkadaşlarımıza bu konuyla ilgili teşekkür ediyoruz. Sağ olun.

BAŞKAN :Ben teşekkür ediyorum. Feridun Bey, bir kısa
bir, kısa yalnız bir özet bilgi verirseniz diğer söz isteyen arkadaşlarımız da var. Onlara da söz 
vereceğim.

Bşk. Danışmam F. UYAR :Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, şimdi
sayın grup sözcülerinin ifadelerine belli şekilde bizler de katılıyoruz. Biz öncelikle planlama 
grubu olarak, bütün grup temsilcilerinin bu plana ne denli özveriyle ve çözüm odaklı 
yaklaştıklarını biliyoruz. Selçuk Bey, Erkan Bey, Kerim Bey, hepsi bütün üyelerimiz çok 
katkı koydular ve bize çok yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkürlerimiz var. Şimdi 
yüz bin plan Başkanım, bildiğiniz gibi sayın üyeler Burdur, İsparta, Antalya diye bir planımız 
var Çevre Şehircilik Bakanlığı’yla onaylanmış. Bizim bu yüz bin bir revizyon değil efendim. 
Bu 25 bin de Başkanımın bilgilendirdiği gibi geçmiş dönemde, uzun yıllar boyunca çok farklı 
kurumlar tarafından yapılmış parça parça planların bir araya getirilmesinin yanı sıra, onların 
yasal zeminini sağlamlaştırmak ve bir üst ölçekte bütünleştirmekti. Birinci hedefimiz buydu. 
Bu bağlamda yüz bin planda dokunmasa idik, bu kez hukuki açıdan üst ölçek uyumsuzluğu 
doğacağından dolayı bir yüz bin değişiklik işlemi yapılmıştır. İşin özü budur.

Şimdi bundan sonraki hedefi planlama ekibinin şu olacak. Artık iki, üç ay içerisinde 
19 ilçenin yüz bin plan, pardon 25 bin planları mozaiği tamamlanmış olacak. Bildiğiniz gibi 
Antalya ili için verilmiş bir üst hedef var. Nüfus ve sektörel hedefler var bakanlık tarafından. 
Biz her ne kadar yüz binlerde değişiklik yapabiliyor isek de, o üst sınırları geçemiyoruz. 
Şimdi elimizde oluşturduğumuz sayısal bilgi zenginliği kümesi ile bundan böyle yapacağımız 
iş 25 binlerden Antalya’nın kendine has, başlığı sadece Antalya olan bir yüz bin plan elde 
etmektir. O nedenle biz de bazı eksiklikler olduğunu kabul ediyoruz ama zemin oJnadan 
geliştirme olmaz diyerek temeli sağlam yapmaya çalışıyoruz.
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Bir de son bir bilgi izninizle duyurmak istiyorum. Önemli. Şimdi bu şeffaf planlama 
anlayışı içerisinde vatandaşların yerinde bilgi alması için büyükşehir belediye tarihinde ilk 
kez biliyorsunuz merkezde bir webten yayın yapılmıştı ve web üzerinden sorgulama 
yapılıyordu. Alanya planları da, nazım imar planı da coğrafi bilgi sistemi ortamında 
sorgulanabilecek ve vatandaşlarımız askıyı internetten takip edebilecekler. Bunun duyurusunu 
yapacağız. Ayrıca da yine web’i kullanamayan kullanıcılarımız, vatandaşlarımız için de 
Alanya ilçe hizmet biriminde de askı işlemi yapılma suretiyle itirazları oraya teslim ederek 
merkeze iletilmesi imkanı da sağlanmış olacak. Teşekkür ederim.

BAŞKAN :Evet, İrfan Bey buyurunuz.
Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, tekrar

teşekkür ederim. Sayın Başkanım, biraz önce yolları da gösteren bir, yüz binlik planı gösteren 
bir slayt vardı. Onu bir alabilir miyiz ekrana?

BAŞKAN :Açalım arkadaşlar.
Üye İrfan YILMAZ :Şimdi Sayın Başkanım, biraz önce Bahattin

Başkan bir şey ifade etti. İşte koşarak Alanya’dan Ankara, Antalya. Bizim aslında esasen 
Alanya’ya ne Ankara’dan, ne de Antalya’dan koşarak gitmememiz lazım. Farklı ulaşım 
alternatifleriyle Alanya’ya ulaşabilmemiz lazım. Şimdi bu biraz önceki, bir başka slayt daha 
vardı. O çevre düzenindeki yolları gösteren. Çizgileri. Evet, bu. Şimdi Sayın Başkanım, sol 
tarafta görüyorsunuz Alanya’nın üstünden, altından geçecek tüm lastikli taşıma yapabilecek 
karayolları alternatiflerini ileriyi de öngörerek burada hazırlanmış, çizilmiş, gerçekten de 
Alanya’nın belki de önümüzdeki otuz, kırk senesinin ulaşım anlamda, karayolu taşımacılığı 
anlamında problemini dile getirmiş bir çözüm. Ama burada benim büyükşehir meclis üyesi 
olarak önerim Antalya’yı Alanya’ya hafif raylı sistemin, belki de bir ölçek büyüğü olan raylı 
sistemle, beldelerin içerisinde durabilecek şekilde, turizme kazandırılabilecek şekilde bir raylı 
sistemle kavuşturursak eğer ve bu planlara işlersek, bu planları da ona göre öngörürsek 
sanırım Alanya’nın ne Ankara’ya, ne de Antalya’ya koşmasına gerek kalmaz. Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Kerim Bey buyurun.
Üye Kerim BAŞKAPTAN .'Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, ben

sadece çalışmayla ilgili bilgi, bilgi aktarmak istiyorum ve teşekkür konuşmasını yapmak 
istiyorum. Çünkü gerçekten Alanya ölçeğinde yapılan çok ciddi bir çalışma ve büyükşehir 
yasasıyla beraber de ciddi anlamda değerlendirilmiş olan bir konu. Alanya daha öncesinden 
16 tane belde belediyesi, bir tane ilçe belediyesi ve bir tane de Özel İdare’den olmak üzere 18 
tane farklı kurumun imar planları yapmış olduğu ve uygulamış olduğu bir bölge. Bu anlamda 
da çok ciddi imar problemleri, farklılıkları ve değişiklikleri ile karşı karşıya idik. Bu planlama 
hakikaten çok zor ve uzunca bir süreç aldı. Bu anlamda da 2015 yılından itibaren Alanya 
teknik ekibiyle yaklaşık dört tane 2015 ve 2016 yılları içerisinde toplantılar yapılmış, 2016 
yılının yedinci ayında Alanya ilçesinde halk, STK, muhtarlar, belediye temsilcileriyle çok 
geniş katılımlı bir toplantı yapılmış ve bunlardan çıkan kararlar daha sonrasından daire 
başkanlığımız ve ilgili kişiler tarafından değerlendirilerek 2017’nin sekizinci ayında Alanya 
Belediyesi’nde ilçe ve büyükşehir komisyon üyeleri tarafından tekrar bir toplantı yapılmış ve 
2017 yılının sekizinci ayında tekrar Alanya teknik ekibiyle bir toplantı yapılmış, en son da 
2017 yılının 11.ayının sonunda Alanya Belediye Meclisi’nde yine halk, STK, ilç^  ve 
büyükşehir komisyon üyeleri bu toplantıya büyükşehir belediye meclis üyeleri de aavet 
edilmişti. Bir toplantı yapılıyor ve sonuç itibarıyla da bu ortaya çıkıyor.
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Bu anlamda da şeffaf belediyecilik ve planların uygulanabilirliği anlamında bütün 
grupların katılımları son derece önemliydi. Bu bağlamda siz belediye başkanımız da bize her 
merhalede, her anlamda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Komisyon 
üyelerine ayrı ayrı, çünkü gerçekten çok ciddi katılımları olmuştu, çok ciddi katkıları oldu. 
Onlara hepsine ayrı ayrı ve imar dairesi başkanlığında çalışan bütün personellerimize çok 
teşekkür ediyorum. Alacağımız kararın da Alanya’mıza ve Antalya’mıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar evet
gerçekten uzun süreli bir çalışma olduğunu imar komisyonu başkanımız da fevkalade şeffaf 
bir süreç yaşandığını ifade etti. Arkadaşlarımız tamamen bu çalışmayı imar daire 
başkanlığımızın bünyesi altında ve imar komisyonumuzla istişare ederek gerçekleştirdiler. 
Ben o yüzden başta imar dairesi başkanımız ve imar dairesinde planlama grubunda çalışan 
bütün arkadaşlarımız, imar danışmanımız, imar komisyonu başkanımız ve tüm imar 
komisyonu üyelerini böylesine şeffaf ve fevkalade sağlıklı bir çalışma ve geniş katılımlı bir 
çalışma yürüttükleri için tebrik ediyor, kararımızın inşallah hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyor oylarınıza arz ediyorum. 22.madde kabul edilmiştir.

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 çekimser oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul 
oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:85

ÖZÜ: Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları
içerisinde hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul, 1 ret oyu, 
MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarihli toplantısında gündemin 70. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Alanya 
İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.11.2017 tarihli raporunda;

Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve Meclis Üyesi Oytun 
Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ ‘Şerhi ektedir.’ şerhli 
imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Selçuk Senirli Alanya İlçesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı İmar Komisyon 
Raporu Şerhi

1. OBA-KESTEL-MAHMUTLAR-KARGICAK-DEMÎRTAŞ MAHALLERİNDE yer 
alan ve Alanya çevre yolu güneyinde bulunan onaylı imar planlarının arasında kalmış; kurum 
görüşü bulunmayan tarım alanlarının 1/100000 ölçekli planda kentsel lekeye dahil edilmesi 
gerekmektedir.

2. PLAN NOTLARINA DAİR DÜZENLEMELER
3. Plan yapılacak olan Kırsal Yerleşim olarak tanımlı alanlara Toslak Mahallesinin de 

eklenmesi gerekmektedir.
4. 4.3.6. maddesinde belirtilen Kentsel Dönüşüm yapılacak olan Riskli alanlar için 

yoğunluk belirlenmesine ilişkin ibarenin emsal artışının kısıtlayıcı özelliğinin bulunması 
nedeniyle tekrar düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

5. 4.4.10.4 maddesinde Plan yapılması zorunlu olacak mahallelerde belirtilen E:0.40 
ibaresinin kaldırılması yada düzenlenerek öngörümüz olan 0.50 - 0.70 aralığına getirilmesi, 
yahut Emsal belirtilmeden nüfus belirtilmesi yada nüfus yoğunluğu belirtilmesi 
gerekmektedir.

6. Yayla alanı olarak tanımlanan alanlarda 4.5.3 maddesinde en fazla Emsale esas 
inşaat alanının 150 m2 ye yükseltilmesi gerekmektedir.

7. Kentsel Çalışma alanlarında 5.1 de belirlenen alanının ekte gönderilen çalışma alanı 
sınırına düzenlenmesi gerekmektedir.

BAŞKAN :23.madde aynı konu. Oylarınıza arz ediyorum
direk. Kabul edilmiştir. 24.madde.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul, 1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul 
oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:86

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde,
Mandırlar Mahallesinde Havalimanı-Turizm Yolu 
Bağlantısı çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul 
oyu, MHP 6 kabul oyu. Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 
63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 70. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesinde Havalimanı-Turizm Yolu Bağlantısı çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesinde Havalimanı-Turizm Yolu 
Bağlantısı çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/25000 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:87

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı- 
Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar 
Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 140 hektarlık alanda 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 71. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu Bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar 
Mahallesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının 
açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 140 hektarlık alanda 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon 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 26. MADDESİ 
KARAR NO:88

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı- 
Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar 
Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 130 hektarlık alanda 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Pani 38 
kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağıfrısız 5 
kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 72. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu Bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar 
Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının 
açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 130 hektarlık alanda 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar 
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO:89

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 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 
kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisrnin 09.06.2017 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 166. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
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 Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 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 Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

toplantıya katılmadı, diğer
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GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR N0:90

ÖZÜ: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
25.12.2017 tarih ve 7069 Sayılı kararı ile uygun bulunan Kepez 
İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri 
(Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı” olarak tescil edilen alan sınırlarının revize edilmesi 
ve çevresinde uygulamaya esas düzenlenme yapılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul 
oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 86. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 7069 sayılı kararı ile onaylanan Kepez 
İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen alan sınırlarının revize edilmesi 
ve çevresinde uygulamaya esas düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 7069 Sayılı 
kararı ile uygun bulunan Kepez İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri 
(Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil 
edilen alan sınırlarının revize edilmesi ve çevresinde uygulamaya esas düzenlenme 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:91

ÖZÜ: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 7069 Sayılı kararı ile uygun bulunan 
Kepez İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri 
(Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı” olarak tescil edilen alan sınırlarının revize edilmesi, 
çevresinde uygulamaya esas düzenlenme yapılması, toplu 
işyerlerinde emsal E:0.40, Yençok:7.50 m(2 kat) ve çekme 
mesafelerinin 5 m olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 tfabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 87. 
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 7069 sayılı kararı ile onaylanan 
Kepez İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) alanında 
yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen alan sınırlarının 
revize edilmesi ve çevresinde uygulamaya esas düzenlenme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 7069 Sayılı 
kararı ile uygun bulunan Kepez İlçesi Başköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyerleri 
(Hurdacılar Sitesi) alanında yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak 
tescil edilen alan sınırlarının revize edilmesi, çevresinde uygulamaya esas düzenlenme 
yapılması, toplu işyerlerinde emsal E:0.40, Yençok:7.50 m(2 kat) ve çekme mesafelerinin 5 m 
olarak belirlenmesine 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 30. MADDESİ
KARAR NO:92

ÖZÜ: Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları 
içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 
parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 
kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 93. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat 
Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 
parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu 
bölmede (1 ada 1 parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 31. MADDESİ
KARAR NO:93

ÖZÜ: Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları 
içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 parsel 
çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 
kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 94. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat
Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu bölmede (1 ada 1 
parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Manavgat Belediyesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde, Yaylaalan Serisi 935 nolu 
bölmede (1 ada 1 parsel çevresi) Mezarlık Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama 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 32. MADDESİ
KARAR NO:94

ÖZÜ: Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 19.08.2016 tarih ve 5229 sayılı kararı ile; 
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarı Hisar 
Mahallesi, hastane caddesinde yapılan altyapı çalışmaları 
esnasında meydana çıkan mezarların bulunduğu alan III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiğinden, Sit 
Alanının İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR 
PLANININ, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, 
MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 95. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 19.08.2016 tarih ve 5229 sayılı kararı ile; Manavgat 
Belediyesi sınırları içerisinde, hastane caddesinde yapılan altyapı çalışmaları esnasında 
meydana çıkan mezarların bulunduğu alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edildiğinden, Sit Alanının İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 19.08.2016 tarih ve 5229 sayılı 
kararı ile; Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarı Hisar Mahallesi, hastane
caddesinde yapılan altyapı çalışmaları esnasında meydana çıkan mezarların bulunduğu alan
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiğinden, Sit Alanının İmar Planına 
işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 33. MADDESİ
KARAR NO:95

ÖZÜ: Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 19.08.2016 tarih ve 5229 sayılı kararı ile; 
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarı Hisar 
Mahallesi hastane caddesinde yapılan altyapı çalışmaları 
esnasında meydana çıkan mezarların bulunduğu alan III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiğinden, 
Sit Alanının İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA 
İMAR PLANININ, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 
kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 96. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 19.08.2016 tarih ve 5229 sayılı kararı ile; Manavgat 
Belediyesi sınırları içerisinde, hastane caddesinde yapılan altyapı çalışmaları esnasında 
meydana çıkan mezarların bulunduğu alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edildiğinden, Sit Alanının İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı hakkındaki;

T.C.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 19.08.2016 tarih ve 5229 sayılı 
kararı ile; Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarı Hisar Mahallesi hastane 
caddesinde yapılan altyapı çalışmaları esnasında meydana çıkan mezarların bulunduğu alan 
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiğinden, Sit Alanının İmar Planına 
işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 99. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Akseki Belediye 
Meclisinin 04.12.2017 tarihli ve 70 sayılı kararı ile uygun bulunan, Dutluca Mahallesi 110 
ada 76 parselin “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (GES)” ve 
kuzeyinde “ lOm.’lik taşıt yolu” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Akseki Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarihli ve 70 sayılı kararı Ne uygun bulunan, 
Dutluca Mahallesi 110 ada 76 parselin “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi 
alanı (GES)” ve kuzeyinde “ lOm.’lik taşıt yolu” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 
tarih ve 756 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, 
“Bu alanda 1000 KW’ın altında lisanssız 2 adet güneş enerjisi santrali oluşturulacağından 
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) yapılmasına gerek yoktur” plan hükmüm n kaldırılması 
kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

GÜNDEMİN 34. MADDESİ 
KARAR NO:96

ÖZÜ: Akseki Belediye Meclisinin 04.12.2017 
tarihli ve 70 sayılı kararı Ne uygun bulunan, Dutluca 
Mahallesi 110 ada 76 parselin “Yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (GES)” ve 
kuzeyinde “ lOm.’lik taşıt yolu” planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI, “Bu alanda 1000 KVV’ın altında lisanssız 2 adet 
güneş enerjisi santrali oluşturulacağından ÇED (Çevresel 
Etki Değerlendirmesi) yapılmasına gerek yoktur” plan 
hükmünün kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 
5 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)

54



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

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

GÜNDEMİN 35. MADDESİ 
KARAR NO:97

ÖZÜ: Akseki Belediye Meclisinin 04.12.2017 
tarihli ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güçlüköy 
Mahallesi 133 ada 18, 19, 20 parseller ile 134 ada 2, 4 
parsellerin “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisi alanı (GES)” planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI, kurum görüşlerinin plan notlarında belirtilmesi 
kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği 
ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 
kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 100. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Akseki Belediye 
Meclisinin 04.12.2017 tarihli ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güçlüköy Mahallesi 133 
ada 18, 19, 20 parseller ile 134 ada 2, 4 parsellerin “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisi alanı (GES)” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Akseki Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarihli ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Güçlüköy Mahallesi 133 ada 18, 19, 20 parseller ile 134 ada 2, 4 parsellerin “Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (GES)” planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 
tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, 
kurum görüşlerinin plan notlarında belirtilmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

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

diğer
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GÜNDEMİN 36. MADDESİ 
KARAR NO:98

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 
tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu raporu doğrultusunda 902 sayılı meclis kararı 
eki onanan Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 
Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin belediye 
hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda 2454 
Ada 1 parselin kadastral sınıra göre düzeltilmesine 
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 
38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, 
Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 101. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 09.10.2017 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu 
doğrultusunda karara bağlanan 902 sayılı meclis kararı eki onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonunda 2454 Ada 1 parsel sınırının düzeltilmesi hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda 902 sayılı meclis kararı eki onanan Alanya 
Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2454 Ada 1 parselin belediye hizmet 
alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda 
2454 Ada 1 parselin kadastral sınıra göre düzeltilmesine ilişkin konu Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 37. MADDESİ 
KARAR NO:99

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih 
ve 201 sayılı kararıyla uygun bulunan, Yeşilbayır-Altınkale 
Mahallesi, 1608 ada 1 nolu parselin bir kısmının Konut Dışı 
Kentsel Çalışma Alanından Özel Eğitim Alanına 
dönüştürülmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden 
düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5n kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 102. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı Belediye 
Meclisrnin 06.12.2017 tarih ve 201 sayılı kararıyla uygun bulunan, Yeşilbayır-Altınkale 
Mahallesi, 1608 ada 1 nolu parselin bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Özel 
Eğitim Alanına dönüştürülmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve Plan Notu 
eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 201 sayılı kararıyla uygun bulunan, 
Yeşilbayır-Altınkale Mahallesi, 1608 ada 1 nolu parselin bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma 
Alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden 
düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih ve 979 
sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 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 38. MADDESİ 
KARAR NO: 100

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli ve 351 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi 27579 
ada kuzeyinde yer alan Pazar, oyun alanı ve çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 
kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 114. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.12.2017 tarihli ve 351 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi 27579 
ada kuzeyinde yer alan Pazar, oyun alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli ve 351 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Düdenbaşı Mahallesi 27579 ada kuzeyinde yer alan Pazar, oyun alanı ve çevresinde düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 952 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planına göre incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun ol 
varılmıştır.

duğu görüşüne
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer 
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR N0:101

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Sedir Mahallesi 646 ada 45 parselde çekme 
mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul 
oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 
63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 121. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediyesi sınırları içerisinde Sedir Mah. 646 ada 45 parselde çekme mesafelerinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Sedir Mahallesi 646 ada 45 parselde çekme 
mesafelerinin 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.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım, 24 ve 38-39 dahil toplu oylanmasını, 
komisyon raporu doğrultusunda uygundur Başkanım.

BAŞKAN :24 dahil, 39 dahil. Uygun mudur?
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
Üye Erkan DEMİRCİ :Uygundur.
BAŞKAN :Evet, 24 dahil, 39 dahil aradaki sıralı tüm

maddelerin birlikte oylanması ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz 
ediyorum. 24 dahil, 39 dahil aradaki sıralı tüm maddeler komisyon raporları doğrultusunda 
kabul edilmiştir. 40.madde.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu 
ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 40. MADDESİ
KARAR N0:102

ÖZÜ: Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 
Sahilkent Mahallesinde bulunan “Park Alanının” 
“Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, 
MHP 6 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 143. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesinde bulunan “Park Alanının”
“Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesinde bulunan “Park Alanının” 
“Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Plan teklifi uygun değildir.’ şerhli 
imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Selçuk 
SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR N0:103

ÖZÜ: Finike Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 7 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Sahilkent Mahallesindeki 
“Park Alanının” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, 
MHP 6 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR .'Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım, burada daha önce kamuya park alanı

olarak terk edilmiş bir alanın yan tarafında hastane yapılacağı gerekçesiyle tekrar ihtasen 
belediye adına tescil edilip rekreasyon alanına dönüştürülmesi. Yani biraz ticari bir konu. Biz
o yüzden katılmıyoruz.

BAŞKAN :Peki. Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ :40’la 41 aynı zaten. Biz komisyon
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BAŞKAN :40’la 41 ’i birlikte oylayabilir miyiz? Oylarız.
40'la 41’in birlikte oylanmasını oylarınıza arz ediyorum. Onu ayrıca. Çünkü farklı 
oylayacaklar. Birlikte oylanması arkadaşlar bu. Bu birlikte oylanması. Daha sonra oylarınıza 
arz edeceğim. Hayır diyen arkadaşlar, birlikte oylanmasını oyluyoruz. Kararınızı ayrıca hayır 
bir sonraki oylamada. Mustafa Bey, Selçuk Bey düzeltirseniz. Evet, birlikte oylanması kabul 
edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :40 ve 41.maddelerin kabulünü oylarınıza arz
ediyorum komisyon raporu doğrultusunda. Şimdi hayır demek isteyen arkadaşlar hayır 
diyebilir.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım şimdi 42 ve 45 hepsini birlikte
oylayalım uygunsa.

BAŞKAN :Ben uyarım size.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yani önce bunun birlikte oylanmasını oylayalım

ki, hayır diyecek olanlar...
BAŞKAN :Sayın ÖZEREN, bir evete basarsanız. Sayın

ÖZEREN, bir evete basarsanız. Değerli arkadaşlar, 40 ve 41.maddeler komisyon raporları 
doğrultusunda kabul edilmiştir. 42.madde.

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 42. MADDESİ
KARAR N0:104

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak 
Mahallesi 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve 
çevresinde, mevcut nazım imar planında yer alan Belediye 
Hizmet alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi 
içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 
ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 
60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 84. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve 
çevresinde, mevcut nazım imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı ve çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi 
içerisinde yapılan itiraz hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Mahallesi 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 
2035 parseller ve çevresinde, mevcut nazım imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı ve 
çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘İtirazın kabulü gerekir.’ şerhli 
imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 43. MADDESİ
KARAR N 0:105

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak 
Mahallesi 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve 
çevresinde, mevcut nazım imar planında yer alan Belediye 
Hizmet alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların 
oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 
15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile 
toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 85. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve 
çevresinde, mevcut uygulama imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı(Raylı Sistem 
Depolama Alanı) ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Mahallesi 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 
2035 parseller ve çevresinde, mevcut nazım imar planında yer alan Belediye Hizmet alanı ve 
çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna 
askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne 
varılmıştır.

T.C.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘İtirazın kabulü gerekir.’ şerhli
imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı
Meclisin takdirine sunulmuştur.
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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÜNDEMİN 44. MADDESİ
KARAR N 0:106

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 
“Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” 
kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” 
içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 14. 
Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü 
Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve 
taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” 
mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. 
(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 88. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” 
kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, 
Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağında bölgede 
bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” 
mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 
askı süresi içinde gelen itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet 
Alımı İşi” kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, 
Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü 
Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına 
katılma/ayrılma “loop” mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, 
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘İtirazın kabulü gerekir/ şerhli
imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Selçuk
SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÜNDEMİN 45. MADDESİ
KARAR N0:107

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 
“Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” 
kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” 
içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 
14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü 
Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve 
taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” 
mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi 
içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 
ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 
60 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 89. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi” 
kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, Konyaaltı İlçesi, 
Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağında bölgede 
bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına katılma/ayrılma “loop” 
mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğine askı süresi içinde gelen itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde “Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet 
Alımı İşi” kapsamında hazırlanan “Kavşak ve Koridor Projeleri” içerisinde yer alan, 
Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı ile 14. Cadde kesişiminde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü 
Kavşağında bölgede bulunan ağaçların korunabilmesi ve taşıtların kavşak alanına 
katılma/ayrılma “loop” mesafelerinin uzatılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, 
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘İtirazın kabulü gerekir.’ şerhli 
imzalı, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Selçuk 
SENİRLİ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 

hayır derseler bile...
BAŞKAN 

Hepsinde hayır mı diyorlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR

:Evet.
:42 ve 45’i birlikte oylanmasını oylayalım. Onlar 

:Ama bütün maddelere hayır demiş olacaklar.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

BAŞKAN :Öyle mi? Yani 42’de de, 43’de de, 44’de de,
45'de de hayır mı diyorsunuz? Siz evet diyorsunuz. O zaman birlikte oylanmasını oylayalım. 
42 dahil, 45 dahil birlikte oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Hayırları bir sonraki 
oylamaya saklıyorsunuz arkadaşlar. Serkan Bey, evet demeniz gerekiyor. Evet. 42 dahil, 45 
dahil aradaki sıralı tüm maddelerin birlikte oylanması kabul edilmiştir.

(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :42 dahil, 45 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin
komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 42 dahil, 45 dahil 
aradaki sıralı tüm maddeler komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 46.madde.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile 
toplam 60 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 46. MADDESİ
KARAR N0:108

ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Demircikara Mahallesi 7285 ada 1 parselin Uygulama 
Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel 
Sosyal ve Teknik Donatı Alanından “Özel Eğitim 
Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 36 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 97. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa
Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 7285 ada 1 parselin Uygulama
Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Alanından 
“Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 7285 ada 1 parselin 
Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı 
Alanından “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

T.C.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzasız, Meclis Üyesi Oytun
Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım, onlar komisyona havale edeceğiz
herhalde. Komisyona havale ediyoruz.

BAŞKAN :46.madde. Devam, daha 50’ye kadar yolumuz
var.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Bahattin Bey, bugün performansınız biraz düşük

gidiyor.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN :0ylarımza arz ediyorum. 46.madde komisyon

raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 47.madde.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 47 ilâ 50. MADDELERİ
KARAR N0:109

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.01.2018 tarihli Meclis toplantısında;

a.Gündemin 47. maddesinin Ulaşım 
Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların 
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

b.Gündemin 48, 49 ve 50. maddelerinin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya 
katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 36 
kabul oyu, CHP: 14 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, 
Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

Gündemin 47. Maddesinde yer alan; “Toplu Ulaşım hizmetlerinin bir kısmının 
gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek elden koordineli bir şekilde 
yönetimini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla; Antalya Büyükşehir 
Belediye sınırları içerisinde ulaşım hizmetlerinin aksamaması, güvenli, konforlu ve kaliteli 
toplu ulaşımın tüm Antalya halkının hizmetine sunulması, lastik tekerlekli toplu ulaşım 
araçlarının bir bütün olarak planlanması, yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması ve 
işletilmesi, filo takip, otomasyon ve yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi (Özel 
İşletmeler dahil) gerekmektedir.

Bu amaçla ulaşım hizmetlerinde gelirden bağımsız konfor ve kaliteye bağlı olarak 
performansa dayalı kilometre ve ücret esaslı bir çalışma sistemine geçilmesi, bu kapsamda 
uygulanacak yöntem, hukuki ve teknik altyapısına ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması 
konusunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.inci 
Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve 
tensiplerinize arz ederim.” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın
12.01.2018 tarih ve E.67 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 48. Maddesinde yer alan; “Belediyemizin vizyon projelerinden olan 
Boğaçayı projesinde kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması 
planlanan marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu 
kalitesi, deniz deşarjı vb. hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile 
yapılan toplantılar sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına 
ilişkin avan projelere müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe 
sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen 
alana ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri 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 Başkanlığının 12.01.2018 tarih ve E. 170 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 49. Maddesinde yer alan; “Belediyemizin vizyon projelerinden olan 
Boğaçayı projesinde kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması 
planlanan marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu 
kalitesi, deniz deşarjı vb. hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile 
yapılan toplantılar sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına 
ilişkin avan projelere müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe 
sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen 
alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu 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 
Başkanlığının 12.01.2018 tarih ve E .169 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 50. Maddesinde yer alan; “Belediyemizin vizyon projelerinden olan 
Boğaçayı projesinde kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması 
planlanan marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu 
kalitesi, deniz deşarjı vb. hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile 
yapılan toplantılar sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına 
ilişkin avan projelere müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe 
sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen 
alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu 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 
Başkanlığı'mn 12.01.2018 tarih ve E. 171 sayılı teklif yazısı.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım, 47 ve 50.dahil sıralı 
maddelerin komisyona havalesini arz edeceğiz.

BAŞKAN : Efendim?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş.V. T.BAYRAKTAR:47 ve 50.maddeler dahil, sıralı maddelerin 

komisyona havalesi.
BAŞKAN :47 dahil, 50 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin

ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza arz ediyorum. İlgili maddeler komisyona havale 
edilmiştir.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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(AK Parti: 36 kabul oyu, CHP: 14 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul 
oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

oturumunu kapatıyorum. Almış olduğumuzu kararların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. Bir yere ayrılmayın. Komisyon toplanıyorken, komisyon kararları
tamamlanıyorken, ulaşımla ilgili gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Beş dakika sonra yeniden 
toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bilgilendirmeye 
geçeceğim beş dakikalık arada arkadaşlar. Ama dinlemeye niyetli kimse de yok gibi. 
Geldiğinizde başlarım anlatmaya isterseniz. Toplu ulaşım çünkü çok önemli konulardan birisi. 
Ara verelim madem öyle. Gelince anlatırım.

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar toplantımızın ikinci

Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes TÜREL Halil ÖZTÜRK 

Divan Kâtibi
F RAL

bi

67
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T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TOPLANTI :1
BİRLEŞİM :2
CELSE :2
SAAT : 16.00

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

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.01.2018 tarihli 2.birleşim 2.oturum meclis toplantısına 
katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim.

BAŞKAN : Salon haricindeki arkadaşların lütfen salon
dâhiline intikali rica olunur. Evet, arkadaşlar bekliyoruz.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ
(YOKLAMA VE AÇILIŞ)

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri;
Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, Can 
KASAPOĞLU, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Kerim 
BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Enver APUTKAN, Ramazan 
ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, Yaşar SÖZEN, 
Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, 
Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan AVCI, 
Mehmet UYAR, Rasim ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Süleyman ACAR, Ruhi 
BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri; Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erkan DEMİRCİ, 
Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Edip Kemal BAHADIR, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, 
Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA,, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, MHP 
Meclis Üyeleri; Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz 
BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Bağımsız Meclis Üyeleri; Erol ÖZKARABEKİR, 
Mehmet KILINÇ, Ertürk YAZAR’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir 
Belediye Meclisi Ak Parti 36, CHP 12, MHP 5 Bağımsız 3 meclis üyesi olmak üzere toplam 
56 üye ile açıldı.

BAŞKAN :Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır değerli
arkadaşlar, toplantıyı açıyorum. Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 3.oturum unda 
alacağımız kararların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

GÜNDEMİN 2. MADDESİ 
KARAR N O :lll

ÖZÜ: Toplu Ulaşım hizmetlerinin bir kısmının 
gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek 
elden koordineli bir şekilde yönetimini sağlayacak 
şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla; Antalya 
Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ulaşım 
hizmetlerinin aksamaması, güvenli, konforlu ve kaliteli 
toplu ulaşımın tüm Antalya halkının hizmetine 
sunulması, lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarının bir 
bütün olarak planlanması, yönetilmesi, koordinasyonun 
sağlanması ve işletilmesi, filo takip, otomasyon ve 
yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi (Özel 
İşletmeler dahil) gerekmekte olup; bu amaçla ulaşım 
hizmetlerinde gelirden bağımsız konfor ve kaliteye bağlı 
olarak performansa dayalı kilometre ve ücret esaslı bir 
çalışma sistemine geçilmesi, bu kapsamda uygulanacak 
yöntem, hukuki ve teknik altyapısına ilişkin gerekli 
çalışmaların başlatılmasına oylamaya katılanların oy 
birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 
kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 57 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Evet, gündemimizin 1.maddesi toplu ulaşımla
ilgili zannediyorum.

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Evet, Başkanım.
BAŞKAN .-Maddemiz... Ona geçmeden önce Komisyon

Raporlarını okutalım mı arkadaşlar, okunmuş kabul edelim mi? Efendim?
Üye Erkan DEMİRCİ .-Okutalım Başkanım, kimse bilmiyor şu anda.
BAŞKAN :Evet, Peki... Komisyon Raporunu buyurunuz

okuyalım.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 47. 
maddesinde görüşülerek Ulaşım Komisyonuna havale edilen; Toplu Ulaşım hizmetlerinin bir 
kısmının gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek elden koordineli bir şekilde 
yönetimini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla; Antalya Büyükşehir 
Belediye sınırları içerisinde ulaşım hizmetlerinin aksamaması, güvenli, konforlu ve kaliteli 
toplu ulaşımın tüm Antalya halkının hizmetine sunulması, lastik tekerlekli toplu ulaşım 
araçlarının bir bütün olarak planlanması, yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması ve 
işletilmesi, filo takip, otomasyon ve yönetim sistemlerinin kurulması vc işletilmesi (Özel 
İşletmeler dahil) gerekmekte olup bu amaçla ulaşım hizmetlerinde gelirden bağımsız konfor 
ve kaliteye bağlı olarak performansa dayalı kilometre ve ücret esaslı bir çalışma sistemine 
geçilmesi, bu kapsamda uygulanacak yöntem, hukuki ve teknik altyapısına ilişkin gerekli 
çalışmaların başlatılması hakkındaki;
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Ulaşım Komisyonunun 12.01.2018 tarihli raporunda;

Toplu Ulaşım hizmetlerinin bir kısmının gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın 
ihtiyaçlarının tek elden koordineli bir şekilde yönetimini sağlayacak şekilde yeniden 
yapılandırılması amacıyla; Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ulaşım 
hizmetlerinin aksamaması, güvenli, konforlu ve kaliteli toplu ulaşımın tüm Antalya halkının 
hizmetine sunulması, lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarının bir bütün olarak planlanması, 
yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması ve işletilmesi, filo takip, otomasyon ve yönetim 
sistemlerinin kurulması ve işletilmesi (Özel İşletmeler dahil) gerekmektedir.

Bu amaçla ulaşım hizmetlerinde gelirden bağımsız konfor ve kaliteye bağlı olarak 
performansa dayalı kilometre ve ücret esaslı bir çalışma sistemine geçilmesi, bu kapsamda 
uygulanacak yöntem, hukuki ve teknik altyapısına ilişkin gerekli çalışmaların başlatılmasının 
uygun olduğu görüşüne varılmış olup,

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi İsmail TOSUN ve Meclis Üyesi Ali Baki SARICA 
imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar uzunca
bir süredir hem kamuoyunun hem gündemimizi meclis olarak meşgul eden Antalya toplu 
ulaşım planlamasına yönelik bir dizi görüşmeyi uzunca bir zamandır hem esnafımızla hem 
bizim çalışma arkadaşlarımızla, ulaşım master planı ekibimizle devam ettirmekteydik. Tabi ki 
bu konuda Antalya'da esnaf, yani toplu ulaşım esnafı bizim toplu ulaşım çalışmalarımızın 
önemli bir çözüm ortağı ve tabi ki esnafın bir taraftan AntalyalIların memnuniyetini 
düşünmesi öncelikleri içerisinde iken diğer taraftan da elbette kendilerinin bir rızkım ekmek 
parası olarak görmeleri vesilesiyle düşünmeleri bu işin bir kaçınılmaz gerçeği ve gerçekten 
çok önemli kararlar aldık Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu meselenin alt yapısını 
oluşturma adına.

Önce bir kere akıllı kart uygulamasına geçtik. Bu bizim uygulamaya yönelik 
alternatiflerimizi rahatlıkla ortaya koyabilmemizi sağladı. Yine çok tartışıldı ama 12 metrelik 
otobüsleri, ikiye bir dönüş, bizim tek tip aracı yakalamamız açısından uygulamada bize ciddi 
bir kolaylık daha sağlayan ikinci unsur oldu. Antalya kadar, şunu açıklıkla söyleyeyim, toplu 
ulaşımda alt yapısını teknolojik olarak iyi bir şekilde sağlayan şehir fevkalade kısıtlıdır diye 
düşünüyorum. Çok az sayıda vardır. Bir taraftan akıllı karta tamamen geçmiş, nakit ödemeyi 
kaldırmış, bir taraftan bütün araçların içinde video kameralarla bütün araçların içini anında 
görebilme imkanı, bir taraftan cali çenter oluşturmak suretiyle her türlü çağrı merkezine 
gelebilecek şikayetleri değerlendiren ve artık cevaplama süresini %99,5’a taşıyıp, cevaplama 
miktarını %99,5’a taşıyıp, cevaplama süresini de iki saniyeye düşüren, bütün bunları böyle alt 
alta koyduğumuzda esnafımızın da katkısıyla her araca telefon bağlamak suretiyle, anında 
telefonla araca müdahale imkanı sağlayan bir alt yapı. Bizim bundan sonraki yapacağımız 
düzenlemelerde en büyük avantajımız oldu. Bunları sağlıyorken sıkıntılar yaşamadık mı? 
Yaşadık; ama en sonunda, sonuçta aklıselim her zaman galip geliyor ve bir şekilde bu 
sonuçta, bu hususta netice alabilmek mümkün oluyor.

Tabi değerli arkadaşlar esnafın en çok sıkıntı duyduğu konu işte, daha az yolculuğu 
olan hatlarda çalışmamak, daha uzun hatlara gitmemek, sabah erken, gece geç saatte maalesef

i aksatmak gibi bazı sıkıntıları vatandaşlarımıza yansıyordu. / /
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Tabi sefer sıklıklarının yeterli olmaması özellikle otobüs duraklarında beklemeyi 
geciktir, bekleme süresini uzatıyor idi ve hatta dolu gelirse de tabi otobüs duraklarındaki 
yolcu alınamadığı için yolcunun durakta kalmasına vesile oluyordu. Biz sefer sıklıklarını 
azaltacak ve sefer sıklıklarını azaltmakla birlikte, özellikle kırsalda yeni hatlar da koyarak 
vatandaşlarımızı Antalya’nın en ücra köşesine taşıyacak bir sistemi kurgulamaya çalışıyorken 
tabi bu noktada bir araç ihtiyacının da olduğu ortaya çıktı. Tabi bundan sonra ciddi sıkıntılar 
yaşandı. Antalya’nın böyle bir araca ihtiyacı olup olmadığı uzunca bir gündemimizde, 
esnafımızın da gündeminde tartışma konusu oldu. Ancak tabi ki esnafımızla birlikte biz bu 
meseleyi, birlikte yürüteceğimiz bir süreçte onları memnun etmeden Antalyalıyı memnun 
edebileceğimizi elbette ki biliyorduk. Dolayısıyla esnafımızı da bu sistem içerisinde nasıl 
memnun ederiz, esnafımızın da bu sisteme nasıl bağlı, nasıl heyecanlı, nasıl katkı sağlayacak 
şekilde motive bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz noktasında bazı alternatifler gündemimize 
geldi. Bu daha sonra Otobüsçüler Odası Başkanımız Yasin Bey tarafından da basında dile 
getirildi. Bir sabit kilometre ve bir sabit fiyat ödemesiyle otobüslerimize bir belirli fiyat 
ödemesi yapılması esnafımızı da rahatlatacak önemli hususlardan bir tanesi olarak ortaya 
çıktı. Kendileriyle bu ilk teklifinden sonra uzunca bir zaman, biz çalıştık, onlar çalıştılar, bir 
araya geldik iki gün önce ve bildiğiniz gibi Kayseri modeli diye, diye de anılan bu sistemde 
Kayseri’de yaklaşık 8.000 kilometre garanti, 3,5 Liralık bir kilometre başına bedel ödenmesi 
tabi ki 8.000’i geçmesi halinde fark ödenmesi değerli arkadaşlar uygulanan bir sistemdi. Biz 
tabi Antalya’nın şartlarını biliyoruz. Antalya sıcak bir kent Kayseri’ye göre, dolayısıyla yazın 
klimalar çalışıyor. Yakıt daha çok harcanıyor, dolayısıyla Kayseri’den daha yüksek bir bedel 
ödenmesi hususunda bütün şansımızı zorladık ve esnafımızla en sonunda 4 Lira, 8.000 
kilometre sabit olmak üzere bir mutabakatı sağladık. Dün de ben esnaf arkadaşlarımızın 
tamamına bu çalışmaları ifade ettim. Böyle olunca artık değerli arkadaşlar Antalya’nın 
gündeminden acaba araç gelecek mi gelemeyecek mi, kaç araç alınacak, kaç araç alınmayacak 
tartışması da tamamen çıkmış oldu. Çünkü kaç araç olursa olsun sistemde artık esnafın kendi 
elde edeceği gelir sabitlenmiş oluyor. Biz araç ihtiyacı varsa boşu boşuna da araç, araç 
ihtiyacı yoksa boşu boşuna da araç alacak değiliz. Sonuçta bunların hepsi Belediyeye bir mali 
külfet. Sadece alımı külfet değil işletiyorken işletme giderleri de külfet ama biz elbette ki 
AntalyalIların memnuniyetini sağlamak için elimizi taşın altına koyarız ve her türlü 
fedakarlığı yaparız. Önemli olan bizim için AntalyalIların memnuniyetidir. Bu kapsamda da 
esnafımızla bu ve benzeri sıkıntıları çok rahatlıkla aşabileceğimizi teyit ettik. Şimdi yeni bir 
rotasyon planı Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacak. Bunu esnafımızla, oda 
temsilcileri ve başkanlarımızla, yöneticileriyle de istişare edeceğiz ve bu istişareler 
neticesinde yeni sefer sıklıklarının daha az olduğu yeni hatların olduğu bir ulaşım planını çok 
kısa zamanda Antalya’nın hizmetine sunacağız. Ben bu noktada toplu ulaşım esnafımıza, 
başta Sayın Başkan olmak üzere, yöneticilerine, bütün esnaf kardeşlerimize gerçekten bize 
böylesine güzel bir işbirliği imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Yeni sistem Antalya 
için hayırlı olacaktır. Antalya’ya iyi gelecektir diyor, saygılar sunuyorum.

Evet, söylcycccklcrimiz toplu ulaşımla bundan ibaret. Tabi bu arada bir 750 Lira, 65 
yaş üstü ödemeler var. Onları da yine biz esnafımıza, onların çünkü kendi bireysel hakkı 
olduğu için ayrıca ödemeye devam edeceğiz bu ödemelerin dışında. Kurban kestik. İstemeniz 
Sayın Başkan size de bir söz verebiliyoruz. Daha önce eleştirmek için söz almıştınızZ/Gene 
eleştirilerinize açık olmakla birlikte size mikrofonu arkadaşlarımız getiriyorlar.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)

T.C.
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BAŞKAN :Başkanımızı dinleyeyim daha sonra size,
isterseniz soru kısaysa...

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Mazot esnafa ait. Tabi tabi... Tabi...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Hayır hayır, mazotu...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Efendim... O bizim kendi araçlarımızla ilgili...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet, yani bu demektir ki 32.000 Lira aşağı

yukarı ayda net alacaklar. Fazla kilometre yaparlarsa da farkını alacaklar. O bizim kendi 
araçlarımızla ilgili. Yasin Bey buyurun.

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yasin ARSLAN:Değerli 
Başkanım, değerli İlçe Başkanlarım, değerli Meclis Üyelerim, değerli hazirun esnafım adına 
gerçekten bugün gururla buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Elbette ki yanlış giden işler 
olduğunda her zaman için eleştirmeye devam edeceğiz Başkanım. Doğru yaptığınızda her 
zaman için boynumuza bindirip gezdireceğiz ama yanlış yapıldığında eleştirmeye de devam 
edeceğiz Başkanım. Allah razı olsun, Başkanım en iyi şekilde açıkladı zaten. Yine biz geçmiş 
dönemden olan gelirlerimizle alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bundan önce az önce 
bahsettiğimiz gibi aşağı yukarı sekiz -  dokuz bin kilometre yaparak 28 lira ciro yapıyorduk. 
Gerçekten esnafım ciddi bir iki -  üç bin Lira civarında bir zarar ediyordu. Allah'ın izniyle bu 
yeni sistemde sekiz bin kilometre 4 Lira'dan 32 Lira civarında Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve ekibi sonuna kadar Belediyemizin olanaklarını kullandı. Dört Lira civarında 
esnafımız buradan bir katkı sağladılar. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur 
Antalya’mıza. Biz Antalya’ya her zaman için en iyi hizmeti etmeye hazırız. Etmeye de devam 
edeceğiz. Bütün esnafımıza, Antalya’mıza hayırlı olsun diyorum Başkanım.

BAŞKAN ıTeşekkür ediyoruz. Sağolun. Sayın Başkan
teşekkür ediyoruz. Tabi ki ben de size göstermiş olduğunuz tabi işbirliğinden dolayı bütün 
esnaf kardeşlerimle birlikte, üyelerinizle, yönetim kurulunuzla birlikte Başkan olarak size 
teşekkür ediyorum ve hepimizin elbette ki en büyük gayesi AntalyalIlara en iyi hizmeti 
vermek. AntalyalIların mutlu ve konforlu bir şekilde toplu ulaşımdan istifade etmesini 
sağlamak. Bunu da inşallah bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde yapacağımızı 
düşünüyorum. Buna inanıyorum ve bir kez daha teşekkür ediyorum. Zannediyorum kapıda da 
böyle güzel haberlerle geldiğiniz için bir kurban kestiniz galiba.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Allah kazasız belasız size inşallah hizmetler

nasip etsin. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin kurbanınızı da.
Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yasin ARSLAN: Sağolun...
BAŞKAN :Sağolun. Ben de meclisimiz henüz karar almadı

ama meclisimizin de bu konuda çok önemli bir duyarlılık göstereceğine inanıyorum ve 
alacağımız kararın da hayırlı olmasını gönülden diliyorum. Bahattin Bey buyurunuz.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, Sayın Başkanım, değerli hazirun bizitie AK
Parti Grubu olarak bu güzel karara gerçekten mutlu olduk.
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Öncelikle Sayın Başkanım ve ekibinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde maddi 
olarak esnafımızın yüzünün güleceği bir adım atılıyor. Şu anda meclisimizin de kararıyla 
gerçekleşecek. Öncelikle kazançlarına Rabbim bereket versin. Tabi maddi karşılık çok güzel. 
Şimdi esnaflarımızı da şöyle bir görev düşüyor. Onların, şoför arkadaşlarının tabi ki nihai 
hedefimiz halkımız mutluluğu, o halkımızın mutlu olması için, o halkımıza güler yüzleriyle, 
şefkatleriyle ve o kazançlarının artmasıyla da, o halkımızın hayır duasını da almayı 
hedeflesinler inşallah. Hem hayır duasını alsınlar, alalım halkımızın hem de kazancımızı 
bereketlendirelim diyorum. Kararımız hayırlı uğurlu olsun inşallah esnafımıza ve halkımıza 
hayırlı hizmetlere vesile olsun. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese.

BAŞKAN : Komisyon Kararı...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Kararı uygundur.
BAŞKAN :Evet, Erkan Bey buyurun.
Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım ben de böyle dayatmacılıktan uzak,

tüm tarafların konsensüs içerisinde bir araya gelerek böyle bir çalışma yapmasından 
duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Umarım tüm kararlarda bu şekilde bir 
ortak fikir alışverişi yapılarak karara bağlanır. O zaman herkes mutlu oluyor. Komisyon 
Kararma katılıyoruz ama birkaç daha bilgi sahibi olmak istiyoruz bu konuda.

BAŞKAN :Buyurunuz.
Üye Erkan DEMİRCİ :Şimdi bu Komisyon Kararında kilometreye ücret

esaslı bir çalışma sistemine geçilmesi, bu kapsamda uygulanacak yöntem hukuki ve teknik 
altyapıya ilişkin çalışmaların başlatılması diyor. Yani herhangi bir karar almıyoruz aslında bu 
çalışmalara başlanmasına yönelik bir karar alıyoruz.

BAŞKAN :Evet.
Üye Erkan DEMİRCİ :Ne zaman, ne zaman bu?
BAŞKAN rÇalışmaları çok kısa sürede tamamlayacağız.

Yani tabi çok uzun sürmesini beklemiyoruz. Yani ayları bulmaz. Haftalar içerisinde
inşallah...

Üye Erkan DEMİRCİ :Onun için bir karar almamıza gerek var mıydı?
Bu çalışmaya zaten siz...

BAŞKAN :Şimdi burada tabi idarenin önünü açmak için
bunu bir temenni kararı gibi alıyoruz. Belki daha sonrasında hukuki çalışmalar bitince yeni 
kararları da bu uygulamanın önünü açacak meclisimizin gündemine getirebiliriz.

Üye Erkan DEMİRCİ :Gelecektir muhtemelen. İkinci sorum; benim
gördüğüm kadarıyla Antalya Merkez odaklı yapılmış bu çalışma. Az önce kilometre başına 
bir 4 Liradan falan bahsedildi. Ben taşradan gelen bir meclis üyesi olarak Antalya’nın 
taşrasından, oralarda da ki esnaf açısından bu karar geçerli olacak mı? Sadece Antalya 
Merkezi mi kapsıyor? Çünkü; şöyle bağlayayım, Alanya açısından söylüyorum. Toplu 
taşımada yine özel sektör ağırlıklı bir toplu taşıma sistemi var ve ciddi anlamda da eski 
beldelerden, köylerden, sizlere de geliyordur muhakkak, talepler geliyor. Sorunlar yaşıyoruz. 
Böyle bir destekleme onların da istediği bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Bu Alanya’yı 
veya diğer ilçeleri, merkez ilçeler hariç ilçeleri kapsıyor mu?

BAŞKAN :Hayır kapsamıyor ama Alanya veya diğer
ilçelerimiz için de toplu ulaşım planına yönelik çalışmalarımız, teknik çalışmalarımız devam 
ediyor. Onları tamamladığımızda inşallah onları da uygulamaya geçireceğiz. Antalya’y k  ilgili 
bu teknik çalışmalar arkadaşlar benim ta ilk dönemimden beri neredeyse devam ediyor. On 
sene,lik bir gayretin sonucunda geldiğimiz nokta.
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Alanya’da da uzunca bir zamandır çalışıyoruz. Yani birkaç senedir çalışıyoruz. 
İnşallah Antalya gibi orada da bir mutabakatla mutlu sonu yakalayacağız.

Üye Erkan DEMİRCİ :0  zaman Oda Başkanımızı size gönderelim
Başkanım.

BAŞKAN :Dün benim yanımdaydı. Dün benim yanımdaydı.
Evet, Selçuk Bey.

Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım şahsım ve Milliyetçi Hareket
Partisi adına bu uzlaşı kültürüyle gerçekleşen bu şeyi tebrik ediyorum.

BAŞKAN : Sağolun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Bu şekilde ve Antalya’da Türkiye’nin en genç

filoya sahip de Antalya Otobüs Esnafı bildiğim kadarıyla.
BAŞKAN :Aynen öyle, aynen öyle.
Üye Selçuk SENİRLİ :Bu anlaşma, uzlaşma sonucunda halkın da

konforunu arttıracağı düşüncesiyle hepinize çok teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN : Sağolun.
Üye Selçuk SENİRLİ .‘Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
BAŞKAN : İnşallah.
Üye Selçuk SENİRLİ :Milliyetçi Hareket Partisi olarak Grubumuz da

olumludur. Sağolun.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Recep Bey buyurun

efendim. Toplu ulaşımı en çok dile getiren meclisimizdeki meclis üyesi olarak mikrofonunuzu 
açmaya çalışıyorum ama şu anda, evet, açıldı.

Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım yine meclisimizi saygıyla
selamlıyorum. Bir eksik var. Yanımda oturan arkadaşım yok. Yani hiç kimse de sormadı. 
Soran arkadaşlar da var. Bel fıtığı ameliyatı geçirmiş. Biraz önce haber aldım. Kendisine 
buradan geçmiş olsun diliyorum.

BAŞKAN :Evet, Reşat Bey bana da mesaj atmış. Az önce
gördüm ben de. Allah şifa versin.

Üye Recep TOKGÖZ :Meclisimizi de, meclisimizi de bilgilendirmek
istedim. Başkanım aslında bak konuşarak bazı şeyleri halledebiliyoruz. Önemli olan karşılıklı 
konuşmak. Düzeyli, seviyeli konuşmak. Bizim burada çözüm bulacağımız bir konu var. Artık 
şey konusu olan, 2 Milyon nüfuslu Antalya’ya yakışmayan, Antalya Belediye Meclisine 
yakışmayan bir şey içerisindeyiz. Bu gündem dışı konuşmalarla ilgili. Bunu isterseniz böyle 
konsensüsün sağlandığı böyle bir günde bir karara bağlayalım. Niye, nasıl bir karara 
bağlayalım? Antalya dinamik bir şehir, iki milyonluk, her gün değişebiliyor. Bugün 
gördüğümüz konuyu yarın gündemden düşebiliyor. Şimdi biz ayda iki defa bir toplantı 
yapabiliyoruz burada. Yani bizim gündeme getirmek istediğimiz konular bazen meclis 
oluncaya kadar da gündemden düşebiliyor, dolayısıyla biz burada hiç kendi adımıza gündem 
dışı konuşma yapmak bize pek hoş gelmiyor ama genellikle bizim gündem dışı 
konuşmalarımız bilgilendirme üzerine. Yani biz size sorabiliyoruz. Mesela sorayım ben siz 
yeni işte Antalyaspor’un Başkanım belirlediniz. Siz belirlediniz. Aynı zamanda da kefil 
oldunuz. Mesela...

BAŞKAN :Ben belirlemedim. Divan Kurulu belirledi.
Üye Recep TOKGÖZ :Ben, ben basından okuduğumu, ben bas’

okuduğumu söyleyeyim.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

BAŞKAN :Divan Kurulu... Ben belirlemedim. Ben Divan
Kurulunu topladık. İlk kez, ikinci kez toplandı Antalyaspor’un Divan Kurulu. Ben bazı 
görüşmelerimi Divanla paylaştım ve bunların içerisinde aday olması muhtemel 
arkadaşlarımızı ilettim. Divan Kurulu Cihan Bey’i Divana davet etti ve Divan Kurulunun 
teklifiyle Divanda Cihan Bey bu görevi kabul etti. Bunu düzeltelim.

Üye Recep TOKGÖZ :Kefil olmanız da mı doğru değil?
BAŞKAN :Ben Antalyaspor’a gelecek herkese,

Alanyaspor’a gelecek herkese kefil olurum.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani kefilliğiniz ne?
BAŞKAN :Tabi ki kefil olacağız. Ne demek? Taraftarız ya.
Üye Recep TOKGÖZ :Hayır işte bak ne güzel anlaşıyoruz işte.
BAŞKAN :Yani taraftarız.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani ben diyorsun belirlemedim ama kefilim

diyorsunuz değil mi?
BAŞKAN :Tabi ki...
Üye Recep TOKGÖZ :Tamam Başkanım. Yani demek istediğim

gündem dışı konuşmalarımız zaten iki dakika sürüyor. Karşılıklı. Bundan sonra eğer gündem 
dışı konuşmalarda karşılıklı soru -  cevap şeklinde verirseniz teşekkür ederim.

Şimdi gelelim, gelelim bizim meşhur konuya. Sayın Başkanım biz aşağı yukarı 2 
yıldır, 2 yıldır bu konuyu tartışıyoruz. Hem de nasıl tartışıyoruz? Makro olarak bakmadan 
tartıştık. Yok, işte ben otobüs alınca bütün Antalya’nın ulaşımı çözülecekmiş gibi, otobüsçü 
esnafını bir kenara koyduk bir dönemler. Ben hiç unutmuyorum. İhtiyar bir amca buradan bir 
söz istemişti. Hala benim o içimde ukdedir. Ona dahi söz vermemiştik burada. Başkana şimdi 
söz verdiniz teşekkür ediyorum. Onlar da bunları kendi adına yapmadıklarını biliyorum ben. 
Onlar da ulaşım esnafı adına bu görevleri yapıyorlar. Eğer bu kadar anlayışınız iki sene önce 
de olmuş olsaydı çok daha farklı, çok daha önceden bu konulara çözüm bulmuş olacaktık. 
Öneri sunmuyor diyorsunuz bize. Muhalefet olarak bizim o zaman bir önerimiz vardı. İki sene 
önce dedim ki ben Sayın Başkanım otobüsçülerin otobüslerini kiralayın. Madem bir kamu 
görevi yapacaktık otobüslerini kiralarsınız. Mesela şimdi verdiğimiz işler biraz daha yardım 
anlamında o zaman hem biz Belediyemiz olarak toplu taşımı kendimiz yapardık hem de bu 
kadar esnafla karşı karşıya gelmemiş olurduk. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu işlerin en 
güzel şeyi karşılıklı konuşmak, anlaşmak ve karşılıklı sevgi ve saygıdan geçiyor. Ben niye 
böyle oldu, niye siz iki sene önceki 180 derece dönüşünüzü niye yaptınız sormayacağım. 
Oralara hiç girmeyeceğim. Onlara girmek de istemiyorum ama benim burada, burada 
sevindiğim bir nokta bakın esnafımızın yüzü gülüyor. Demek ki karşılıklı bir konuşmadan 
bunu çıkarmışınız. Belediyemiz de burada olumlu bir adım atmış. Bize de burada sizi tebrik 
etmek düşer. Başkana da bu anlamda kendisini tebrik ediyorum. Size de başarılar diliyorum. 
Teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Yaşar Bey buyurun. Sayın
Yaşar SÖZEN. Aynı zamanda otobüs esnafı bir kardeşimiz, biliyorsunuz Meclis Üyemiz.

Üye Yaşar SÖZEN :Sayın Başkanım, Sayın Belediye Meclis Üyesi
arkadaşlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımız bu konuyla 
ilgili teknik boyutunu anlattı. Biz de hem Belediye Meclis Üyesi ve bir esnaf olaraktan Oda 
Başkanımız, Yönetim ve Belediye Başkanımız ve ekibiyle bizzat bu toplantılara şahit olduk. 
Gerçekten mutlu bir günümüz. Esnaf olaraktan mutlu günümüz. Bu kararda gerçekten esaafın 
yüzü gülecek ve Antalya kazanacak.
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Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gerek oda yönetimindeki arkadaşlara gerekse 
Belediye Başkanımız olarak sizin şahsınıza ve ekibinize katkılarından dolayı herkese çok 
teşekkür ederim. Sağolun, var olun Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar başka söz
isteyen olmadığına göre ben de birkaç cümleyle tamamlayacağım. Tabi dünyadaki en zor iş 
insanoğlu için değişime adaptasyon. Yani ben bunu birçok yerde anlatıyorum. Bir bilgisayar 
kullanıcısına bir üst versiyonu verirsiniz. O alışık olduğu eski versiyonu kullanmak 
konusunda ısrar eder o üst versiyonu kullanmak istemez. Israr ettiğinizde, kullandığında, bir 
hafta sonra da iyi ki kullanmışım der. Ya bu değişime adaptasyonun zorluğunu en güzel 
anlatan örnektir. Bu birçok arkadaşımızın bilgisayar artık her evde herkesin internetle beraber 
kullanımına girdi, başına gelen bir hadisedir.

Şimdi biz Antalya’yı eski sistem bir toplu ulaşıma terk edemezdik, dolayısıyla bu 
değişim süreçlerindeki zorlukları yaşayacağımızı hepimiz biliyoruz. Bu süreçler bir türbülans 
dönemidir. İşte bu dönemlerde kaybetmemeniz gereken en önemli husus samimiyettir. Birçok 
tartışmalar söz konusu oldu. Neymiş efendim, Menderes TÜREL esnafı yok etmeye 
çalışıyormuş. Neymiş efendim Menderes TÜREL işte bu işi çok farklı yöntemlerle çözmeye 
çalışıyormuş. Ben ilk günden beri samimiyetimi bu konuda kaybetmedim. İlk günden beri de 
Antalya’nın toplu ulaşımında esnafın bir çözüm ortağımız olduğunu ve yola onlarla devam 
edeceğimizi hep söyledim ama bu sadece dilden söylenmiş değil. Kalpten de söylenmiş bir 
sözdü. İşte samimiyet dediğim de zaten bu ama şimdi alışıldık düzenden vazgeçmek kolay 
olmuyor. Bu akıllı kart meselesinde ilk dönemde bana atılan iftiraları bugün artık hepiniz 
biliyorsunuz iftira olduğunu. Neler yaşamadık? Biz bunu niye istedik? Benim bir otobüsüm 
filan yok. AntalyalIların selameti için istedik. Ben akıllı kart konusunda ısrar ediyorken 
olmadık iftiralara maruz kaldım. Benden sonra yine akıllı kart uygulamasına yönelik bir farklı 
tercih söz konusu oldu. İstenildiği gibi o uygulama yürümedi. Aradan seneler geçti, esnaf 
bana aman ne olur şöyle dört başı mamur bir akıllı kart uygulaması yap diye bana karşı en çok 
defans gösteren toplu ulaşımdaki arkadaşlar ısrar için geldiler. Sonuçta tabi zaman doğruyu 
gösteriyor. Benim burada esnafa filan bir zarar vermek gibi bir niyetim olamaz ve hep iyi 
niyetimizi koruduk. Akıllı kart niye lazımdı? Akıllı kart bugün geldiğimiz noktaya bizi 
taşıyabilecek alfabenin ‘a’sı. Temel adımdı. Biz eğer bugün akıllı karta geçmeseydik bugün 
esnafla hala anlaşamamış olurduk. Yetmiyor. Araçları tek tip yapmamız lazımdı. Şimdi 
değerli arkadaşlar bakın iş ne kadar kolay oldu. Dedik ki sekiz bin kilometre dört lira. Bugün 
eskiden olduğu gibi Antalya toplu ulaşımında bir yedi metre, bir dokuz metre, bir dokuz 
buçuk metre, bir on buçuk metre, bir de on iki metre... Beş çeşit araba vardı. Bunlar olsaydı 
bunu nasıl anlaşacaktık. Birine 4 Lira diyecektik. Birine 3,75... 3,75 diyen 3,82 yap diyecek. 
Öteki bilmem şunu yap diyecek. Gene kaostu. Herkes Menderes TÜREL araçları niye 
birleştirdi, niye 12 metre yaptı diye olur olmaz bize yine haksız ithamlarla yüklendi. Benim 
bunu yapmamın bir nedeni vardı ve dün esnaf kardeşlerimize de söyledim. Biz o süreci, sonra 
Yasin Başkan Oda Başkanı oldu. Sağolsun. 12 metreye dönülmesi hususunda da ciddi katkılar 
da koydu ve esnafın önemli bir bölümü döndü. Yapamasaydık bugün çözüm hala yoktu. İşin 
temelini düzgün yaparsanız oradaki türbülans dönemi geçtikten sonra geleceğe daha rahat 
yürüyorsunuz ve işte bakın bugün geldiğimiz nokta bu. Ben esnaf kardeşlerimden daha çok 
mutluyum. Ben onlardan daha çok seviniyorum çünkü artık Antalyalıya çok daha kaliteli bir 
toplu ulaşım hizmeti verebileceğiz arkadaşlar. Duraklarda insanlar beklemeyecek. Duraklama 
insanlar kalmayacak. Bunların şikayetleri size bir geliyorsa bana bin geliyor. Ben burimrı 
gördükçe acaba kahrolmuyor muyum?

T.C.
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Kahroluyordum ama çözüm benim işim ve şimdi işte bu adımları attık fevkalade 
konsensüs diyorsunuz, güzel bir noktaya geldi; dolayısıyla Recep Başkanımız yani bir 
konsensüsü iki sene, keşke kolay olsaydı da iki sene değil 12 sene önce yapsaydık. Ben 
istemez miyim? Ama bu işin temelini sağlama oturtmadan eğer sistemde hala değerli 
arkadaşlar para kullanılıyor olsaydı gene bunu yapamazdık bakın. Şimdi artık bugün bütün 
gelirler Büyükşehir Belediyesinde veya şirketinde toplanacak ve bu toplanan bedel resmi. 
Eskiden sıkıntıları hep beraber biliyoruz. Esnafla, esnafın çalıştırdığı şoför arasında adeta 
götürü vergi usulüne dayalı bir ön anlaşma oluyordu. Bana şu kadar getir üstü senin 
diyorlardı. Kontrol imkanı yoktu ki ama şimdi hepsi net. Kimse cebine hiçbir şekilde farklı bir 
şekilde bir hesap dışı bir şey koyabilme şansına sahip değil ve işte o yüzden Alanya’yı 
söyledim. Yani biz buraya 10 senede, 15 senede geldik. İnşallah Alanya’yı da düzelteceğiz. 
Oraya da çalışıyoruz.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Yok yok, tabi, tecrübeyle sabit. Şimdi bazı

şeyleri by-pass edebiliriz Erkan Bey. Daha hızlı gideriz. Artık tecrübe de imkanlar da bize 
bunu gösteriyor. O yüzden ne mutlu ki zaman bir kez daha beni haklı çıkardı, ne mutlu ki 
artık esnafımızla kolkola Antalya’nın toplu ulaşımında yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı 
olsun, uğurlu olsun. Antalya’mıza inşallah en güzel hizmeti hep birlikte verelim. Ben 
gündemimizin 1.maddesini değerli arkadaşlar oylarınıza arz ediyorum. Hacı Süleyman Bey 
besmeleyle oyunu kullandı. Evet, değerli arkadaşlar Komisyon Kararı kabul edilmiştir. 
Antalya’mıza önemli bir karar aldığımızı düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu 
ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Teşekkür ederiz. Esnafımıza da başta Başkan,
bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Antalyalılar sevinsin bize yeter. Teşekkür ediyoruz. 
Evet, gündemimizin 2, 3 ve 4.maddeleri değerli arkadaşlar aynı konuyla ilgili galiba.

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Başkanım ilk madde açılış yoklamaydı. 
Şimdi ikinci maddeyi oyladık. 3, 4, 5, var.

BAŞKAN :Pardon ikinci maddeyi kabul ettik. 3, 4,
5.maddeler aynı konuyla ilgili.

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTARıEvet, Başkanım.
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar Komisyon Raporunu

okutmadan önce ben bir ön bilgi arz edeyim meclisimize. Bildiğiniz gibi Boğaçayı Projesi 
kapsamında hemen 2.köprüyü geçtikten sonra Sayın KUMBUL döneminde yapılan köprüyü 
geçtikten sonra kuzeye doğru yüzümüzü döndüğümüzde sol, nehrin sol tarafında bir otuz 
dönümlük özel proje alanımız vardı. Bu da bizim Boğaçayı Projemizin etaplarından bir
tanesiydi. Bu özel proje alanını halka açık bir kullanım merkezi, bir cazibe merkezi haline
getirmeyi düşündüğümüz bir süreçti. Bununla ilgili çok önemli bir bürokratik süreç yaşandı 
ve bir Maliye Bakanlığı’yla hatırlarsınız Meclisimize arz etmiştim bir ilki gerçekleştirdik. 
Proje esaslı mülkiyet satışına dayalı gelir paylaşımı yönünde bir protokol Maliye 
Bakanlığımızla yapmıştık. O protokol Başbakanlığımız tarafından da, Başbakanımız 
tarafından bizzat geçtiğimiz hafta onaylandı ve şimdi projeyi gerçekleştirme safhasına gdaik. 
Fakat burada bir imar planı değişikliği söz konusu olmuştu.
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Bir sehven arkadaşlarımızın burada imar uygulaması yapılabilecek alanda, yani her 
türlü hastaneden tutun, konaklama tesisine kadar, ticari alana kadar her türlü imkanı 
sağlayacak bir plan notu yazmışlar ama konutu unutmuşlar; dolayısıyla sadece o plan notuna 
konutu eklemek için bugün bu plan değişikliği zaruri oldu. Ara verip hemen geçirmemizin 
nedeni de artık burada bir an önce ihale süreçlerinin başlaması. Madde tamamen bununla 
ilgili. Ben Komisyon Raporunu okutayım. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa soruları 
cevaplayabilirim. Buyurunuz.

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:3.madde Sayın Başkanım. İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu...

BAŞKAN :Zaten 25.000, 5.000 ve 1.000 galiba, değil mi?
Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTARıEvet, Başkanım.
BAŞKAN :Tamam
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Bir tanesini okusa kafi. Evet...

GÜNDEMİN 3. MADDESİ
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:112

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin vizyon 
projelerinden olan Boğaçayı projesinde kentsel tasarım 
projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması 
planlanan marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, 
sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. 
hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum 
kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucunda marina 
yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin 
avan projelere müellifi tarafından konut fonksiyonları 
eklendiğinden Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 
Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak 
belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 48. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde; Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı projesinde 
kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan marinanın 
geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. 
hususlar açısından uygunsuz olması vc sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar 
sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere 
müellifi tarafından konul fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde 
Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/25000 
ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri değişikliği hakkındaki;

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2018 tarihli raporunda;

Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı projesinde kentsel tasarım projeleri 
dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan marinanın geri sahasının yetersiz 
olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. hususlar açısından 
uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucunda marina 
yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere müellifi tarafından 
konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara 
Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/25000 ölçekli 
Nazım İmar Planı plan hükmü değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Eklenmek istenen plan notunun plan kararları üzerindeki 
etkisinin yeterince incelenmemesi nedeniyle teklif uygun değildir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:113

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin vizyon 
projelerinden olan Boğaçayı projesinde kentsel tasarım 
projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması 
planlanan marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, 
sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. 
hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum 
kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucunda marina 
yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin 
avan projelere müellifi tarafından konut fonksiyonları 
eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara 
Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak 
belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ 
NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplat?ı 59 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 49. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde; Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı projesinde 
kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan marinanın 
geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. 
hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar 
sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere 
müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde 
Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 7/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği hakkındaki;

T.C.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2018 tarihli raporunda;

Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı projesinde kentsel tasarım projeleri 
dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan marinanın geri sahasının yetersiz 
olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. hususlar açısından 
uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucunda marina 
yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere müellifi tarafından 
konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer 
alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
plan notu değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Eklenmek istenen plan notunun plan kararları üzerindeki 
etkisinin yeterince incelenmemesi nedeniyle teklif uygun değildir/ şerhli imzalı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 114

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin vizyon 
projelerinden olan Boğaçayı projesinde kentsel tasarım 
projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması 
planlanan marinanın geri sahasının yetersiz olması, taşkın, 
sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. 
hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum 
kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucunda marina 
yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin 
avan projelere müellifi tarafından konut fonksiyonları 
eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara 
Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak 
belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, 
Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarihli toplantısında gündemin 50.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı
Belediyesi sınırları içerisinde; Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı projesinde 
kentsel tasarım projeleri dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan marinanın 
geri sahasının yetersiz olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. 
hususlar açısından uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar 
sonucunda marina yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere 
müellifi tarafından konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde 
Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin İv 1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği hakkındaki; /
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2018 tarihli raporunda;

Belediyemizin vizyon projelerinden olan Boğaçayı projesinde kentsel tasarım projeleri 
dahilinde Özel Proje Alanı içerisinde yapılması planlanan marinanın geri sahasının yetersiz 
olması, taşkın, sediment kontrolü, içme suyu kalitesi, deniz deşarjı vb. hususlar açısından 
uygunsuz olması ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucunda marina 
yapılmasından vazgeçildiğinden, Özel Proje alanına ilişkin avan projelere müellifi tarafından 
konut fonksiyonları eklendiğinden Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer 
alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı plan notu değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ toplantıya katılmadı, 
Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Eklenmek istenen plan notunun plan kararları üzerindeki 
etkisinin yeterince incelenmemesi nedeniyle teklif uygun değildir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Evet, Bahattin Bey buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Erkan Bey buyurunuz.
Üye Erkan DEMİRCİ :Başkanım bir düzeltme yapayım. Oytun Eylem

DOĞMUŞ imzasız değil, katılmadı şeklinde düzeltelim. Yani sanki gördü de imzalamadı gibi 
algılanmasın. Katılmadı. Komisyona katılmadı.

BAŞKAN :Tamam, Komisyona katılmadı yani. Katılmadı
yazın.

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Mazeretli Meclis Üyemiz o.
Üye Erkan DEMİRCİ :Şimdi Marina projesinin iptal edilmesini biz

uygun buluyoruz. Zaten daha önce de çekincelerimizi bu konuda belirtmiştik. Ancak bu yanlış 
düzeltilirken yeterince incelenmeden, incelenmemesi nedeniyle uygun değildir şerhim var. Bir 
konut ifadesini, tek bir kelime eklemesi yapıyoruz plana. Plana ve mekânsal anlamda fiziki 
yapıya etkisini pafta üzerinde, plan üzerinde çok göremiyoruz. Yani bir plan notuyla bunu. 
Aslında plan üzerinde oturup, incelenmesi lazım. İşte kaç kişilik nüfus getirecek? İlave donatı 
alanları... Bunlar hesaplanmış ben gördüm raporda. Bunlar yapılmış ama mekana bunun 
etkisi nasıl olacak? Plan üzerinde bir düzenleme yapmamız gerekecek mi? Ama anladığım 
kadarıyla acelem var diyorsunuz. Siz acelemiz var diyorsunuz bu konuyla ilgili.

BAŞKAN :Arkadaşlarımız çok detaylı inceledi birkaç
gündür sürekli. Ben de katıldım bazı bölümlerine onun için... O şeyi yaptılar. Tabi siz o 
incelemeyi yapacak şansınız olmadı. Onu, evet...

Üye Erkan DEMİRCİ :Evet, o, göremediğimiz için uygun bulmuyoruz
biz bu değişikliği.

BAŞKAN :Anlaşıldı, peki...
Üye Selçuk SENİRLİ :Üçünü birden mi oyluyoruz Başkanım?
BAŞKAN :Evet, öyle arz edeceğim ben.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN :Evet, Songül Hanım buyurun.
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Üye Songül BAŞKAYA :Sayın Başkanım bugün yine çok önemli gündem
maddeleri görüştük. Maalesef devam toplantısına sıkıştırıldı bu önemli gündemler. Elli tane 
madde görüştük ki hepsi de birbirinden önemli konular aslında. Ulaşımla ilgili bile çok 
önemli kararlar aldık. Şimdi bahsettiğimiz muhasara bölgesiyle ilgili planlama süreci göreve 
geldiğimiz günden bugüne defalarca revizyon edilmiş, değişikliğe uğramış konulardan bir 
tanesi. Aslında en çok tartışılan ve sizin vizyon proje olarak gördüğünüz, meslek odalarınca 
ve kamuoyunca sizin de katıldığınız bilgilendirme toplantıları yapılan. Zaman zaman 
uzmanların önerisi ve eleştirileri doğrultusunda da adım attığınız konulardan bir tanesi. 
Marina Projesinden vazgeçilmiş olması gerçekten Antalya’nın hem sahil bandındaki 
oluşabilecek yapılar nedeniyle büyük eleştiriler almış bir konu olması sebebiyle hem de 
rakamlarla bir marina ihtiyacının aslında bugün olmadığının gösterilmesi, mevcut kapasitenin 
tam olarak kullanılamadığının ortaya çıkması da atılan adımın ne denli doğru olduğunun bir 
kanıtı. Ancak doğru bir adım atarken diğer taraftan da projenin belki gerçekleşmesi anlamında 
maddi külfeti karşılamak adına üretilecek bir konut projesi var ki şehir plancısı olan, aynı 
zamanda teknik komisyonda da görev alan sayın grup sözcümüzün de ifade ettiği gibi bunun 
ciddi anlamda komisyonda tartışılması, ele alınması, değerlendirilmesi gerekirdi. Bu önemli 
kararları lütfen bu dar zamanlı yapılan toplantılara sıkıştırmayalım. Daha nitelikli, doğru 
kararlar üretilmesine arkadaşlarımızın da katkıları olsun. Adı üstünde ihtisas komisyonu ve 
uzman, gerçekten teknik arkadaşlarımız var bu konuya zaman zaman meclisimizde çok ciddi 
katkıları da oluyor. O doğrultuda düzeltmeler de yapılabiliyor mecliste. Buna imkan tanınsın. 
Vizyon proje diyorsunuz. Evet, vizyon projeyse daha geniş kapsamda kabul görerek defalarca 
revizyona uğramaz belki o zaman. Belki biraz zaman alır ama daha doğru kararlar üretilmiş 
olur. Bu nedenle bu eleştirilerin bundan sonraki süreçte en azından dikkate alınmasını bir kez 
daha hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN rTeşekkür ederim. Haklısınız yani itirazım yok
söylediklerinize ama biz de takdir edersiniz ki zamana karşı yarışıyoruz. Bu konu sehven 
atlanılmış bir konu. İlk bölümde de ifade ettim. Gündemimize Çarşamba günü geliyor. Bunun 
düzeltilmesi lazım. Şimdi bir ay daha Antalya’da böyle bir proje için zaman kaybına 
tahammülümüz yok. Çalıştık. Çalıştıktan sonra arkadaşlara bir şey söyledim. Zannediyorum 
gereği yerine gelmiştir. Bilmiyorum. Mutlaka Komisyonu mecliste haberdar etmek yerine 
meclisten önce saat 11.00’de Cuma günü toplayalım. Komisyonla bunu mutlaka paylaşalım 
hassasiyetini göstermiş bir Belediye Başkanıyım. Herhalde Sayın Başkan, bugün 11.00’de 
Komisyon Toplantısı yapıldı mı? Yapıldı. Yani o benim teklifımdir. Yani benim 
yapıldığından bilgim yok. Yani arkadaşlarımız çağırmışlardır, Erkan Bey...

Üye Erkan DEMİRCİ :Komisyon yapılmadı ama şöyle, bir gün önceden
bana Kerim Bey telefonla konu hakkında bilgi verdi ama saat 11.00’de toplantı yapacağız 
dediyse bile ben atladım yani bilemiyorum.

BAŞKAN :Ya da...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Biraz yüksek sesle... Açtım. Evet.
Üye Kerim BAŞKAPTAN :Başkanım dün bu konu aktarılınca ben hemen

Whatsapp Grubumuz var. O Gruptan detaylı bir şekilde komisyona bilgi aktardım ve bugün 
de saat 14.15’de Komisyonun toplantı yapacağını bildirmiştim Daire Başkanlığında ve biz 
orada toplantıyı yaptık. Yalnız Erkan Bey telefon da açmıştım, Erkan Bey herhalde o 
toplantıya katılamadı.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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BAŞKAN :Sonuç itibariyle az önce iyi niyet dedim. Yani
buradaki hassasiyetimizi ve iyi niyetimizi inşallah anlatabilmişizdir dolayısıyla biz burada 
hani gizleyerek, saklayarak değil gene herkesin de katkısını alarak ve tartışarak bu konularda 
bir karar almaya çalışıyoruz. îyi niyetle bu hassasiyeti gösteriyoruz ama dediğim gibi bazen 
böyle olağanüstü gelişmelerde de Antalya’nın vaktini, haklısınız, yani ben onu haklısınız 
diyerek söyledim, çok da fazla harcayamayız. Bazen bu gibi ekstrem durumlarda da 
meclisimiz de elbette iyi niyetine sığınmak durumundayız. Ben 3. 4. ve 5.maddelerin birlikte 
oylanmasını ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

Üye Erkan DEMİRCİ :Ayrı ayrı oylayalım Başkanım.
BAŞKAN :Niye?
Üye Songül BAŞKAYA :Birlikte oylamasına evet, Komisyon...
BAŞKAN :Siz ret vereceksiniz. Hepsine ret veriyorsunuz.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ha, affedersiniz. Doğru evet, doğru.

Düzeltiyorum, efendim. Üç, dört ve beşinci maddelerin birlikte oylanmasını öncelikle 
oylarınıza arz ediyorum. Toplantının sonuna doğru bizim de performans düşüyor tabi doğru. 
Ne görüntüsü? Oylama mı? Oylamayı ekrana verin arkadaşlar. Efendim? Şu ana kadar 
veriliyordu da şimdi mi verilmedi, anlamadım?

Üye Muhammet URAL :Onunda performans düştü.
BAŞKAN :Onun da performans düştü. Arkadaşlar Recep

Bey hayır diyor. Düzeltecek herhalde. Bu toplu oylanması. Tamam. Düzelttiniz. Evet, 
oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Dolayısıyla, ben görüyorum ekranda dolayısıyla,
oylamayı ekrana mı veremiyoruz? Göremiyor mu meclisimiz?

Yazıîşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Yukarıdan Başkanım sıkıntı.
BAŞKAN :Yukarıdan mı? Sistem ağırlaştı.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Sayı gözüküyor en azından arkadaşlar. Üçüncü,

dördüncü ve beşinci maddelerin Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz 
ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar üç, dört ve beşinci maddeler Komisyon Raporu 
doğrultusunda kabul edilmiştir.

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 
toplam 59 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Böylcliklc gündemimizdeki bütün maddeleri
tamamlamış bulunuyoruz. Bir soruyu sormak isterim. Şubat’ın ikinci haftası değerli 
arkadaşlar Perşembe l ’i, Cuma 2 ’si dolayısıyla 5’inde başlayan hafta ikinci hafta herhalde 
kabul edilecek.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.01.2018)

T.C.

BAŞKAN :Çünkü 12' si üçüncü haftaya giriyor. O yüzden
ilçeler 1 ve 2’sinde meclislerini yaparlarsa biz ikinci hafta 5’inde meclisimizi yapmış oluruz 
dolayısıyla 5 Şubat saat 14.00'te toplanmak üzere toplantımızı kapatıyorum. Almış 
olduğumuz bütün kararlarımızın Antalya’mız, ülkemiz için, milletimiz, Antalya’da yaşayan 
bütün vatandaşlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanı
Halil OZTURİ 

Divan Kâtibi
URAL
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