T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.11.2018)

TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT

10
2
1
14.30

Başkan
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi

:Menderes TÜREL
:HaliI ÖZTÜRK
:Muhammet URAL

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim,
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 09.11.2018 tarihli devam meclis toplantısına katılımı
tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ
(YOKLAMA VE AÇILIŞ)
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri;
Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL,
Mehmet ÖZEREN, Haşan Ali IRBAN, Yusuf GÖVEN, Bahadır YANTAÇ, Bahattin
BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY,
Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK,
İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ,
Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil
ÖZTÜRK, Halit AKAR, Mustafa EROĞLU, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil
KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik KILIÇ, Şefik
DURDAŞ, CHP Meclis Üyeleri; Muhittin BÖCEK, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ,
Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN,
Arzu YILDIRIM, Erdal Ramazan ALTACA, Mehmet HACIARİFOGLU, MHP Meclis
Üyeleri; Ali Baki SARICA, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, İyi Parti
Meclis Üyeleri; Mustafa TAŞBAŞ, Ertürk YAZAR, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz
BÜYÜKGEBİZ, İrfan YILMAZ, Bağımsız Meclis Üyesi; Mehmet KILINÇ’m toplantıya
katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 39, CHP 11, MHP 4, İyi
Parti 5, Bağımsız 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 66 üye ile açıldı.
BAŞKAN
:Arkadaşlar bir kişi daha işaret buyurursa. Erol
Bey, tamam, oldu mu? Erol Bey’e yardımcı olun. Açamadık diyor. Çok değerli Belediye
Başkanlarımız, kıymetli Büyükşehir Meclis Üyelerimiz, Kasım ayı olağan meclis
toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Alacak olduğumuz
kararların hayırlı ve uğurlu olmasını memleketimize, milletimize temenni ediyorum. Bu ay
biliyorsunuz üç toplantı yapacağız. Önümüzdeki hafta Cuma günü de, önümüzdeki hafta
Pazartesi ayın...
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:19’u Başkanım.
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BAŞKAN
:19’unda,
19 Kasım’da Pazartesi günü de
bütçeyle ilgili toplantımızı, bütçe komisyon çalışmaları sonunda yapmış olacağız. Böylelikle
Kasım ayı toplantılarımızı tamamlamış olacağız. Katılımlarınız için hepinize teşekkür
ediyorum. Ben pazartesi günü biliyorsunuz mecliste, Avrupa K onseyindeki görevim
nedeniyle, heyet başkanlığı görevini yürütmek üzere aranızda bulunamadım yolculuğa
çıktığım için. Dolayısıyla gündem dışı konuşmaları da bugüne ertelemiştik arkadaşlarımızın
da mutabakatıyla. O yüzden bugün gündem maddelerine geçmeden önce gündem dışı
konuşmaları da grup sözcüleri yapabilirler.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Sayın Başkanım, mazeretli üyelerimizi
okumadım.
BAŞKAN
:Efendim?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Mazeretli meclis üyelerimizi...
BAŞKAN
:Geleceğim, geleceğim. Dolayısıyla gündemimize
geçmeden önce mazeretli meclis üyelerimizin isimlerini arkadaşlarımız okusunlar.
Buyurunuz.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Mazeretli sayın meclis üyelerimiz: Edip
Kemal BAHADIR, Süleyman TOPÇU, Ali COŞKUN, Ümit UYSAL, Orhan AVCI, Serkan
KÜÇÜKKURU, Sami ALTUN, Rasih ŞAHİN, Şükrü SÖZEN, Kemal SARIYILDIRIM,
Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI, İsmet TOK, Erşan ÖZDEN, Turgay GENÇ, Hüseyin
TORUN. Arz ederim.
BAŞKAN
:Teşekkür
ediyorum.
Arkadaşlarımızın
mazeretlerinin kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir.
AK Parti Meclis Üyeleri;
Süleyman TOPÇU, Hüseyin TORUN, Kemal
SARIYILDIRIM, Orhan AVCI, CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Turgay
GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Edip Kemal BAHADIR,
Sami ALTUN, İsmet TOK, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, MHP Meclis Üyeleri; Rasih
ŞAHİN'in mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların
oybirliği ile karar verildi.
(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul
Bağımsız 2 Kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar, gündem maddelerimize
geçmeden önce komisyon raporlarının da okunmuş kabulü hususunun tamamının oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edilmiştir.
(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul
Bağımsız 2 Kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)
BAŞKAN
:Gündemimizin birinci maddesini yoklama ve
açılış olarak tamamlamış bulunuyoruz. İkinci maddesiyle ilgili grupların görüş ve...
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR: 11.maddeler var Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Ha önergeler var 11.maddeden. Buyurunuz, evet
onları da okutuyorum. Buyurun.
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Yazı îş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR: BAŞKANLIK MAKAMINA; “Asat Genel
Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığının 07/11/2018 tarih ve BD6296889132-43394
sayılı yazılarıyla îller Bankası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I (SŞP-I)
Bileşen A “Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Yönetim Sistemleri” kapsamında, İller
Bankasının Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından Dünya Bankası aracılığı ile temin edecek
olduğu ve bağlı idaremiz olan Asat Genel Müdürlüğünce kullanılacak olan avro hibe
kapsamında belediye meclis kararı alınması talep edilmiştir.
İlgili talebe istinaden ekte yer alan matbu meclis kararının Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu
takdir ve tensiplerinize arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın
09.11.2018 tarih ve E.91620 sayılı teklif yazısı.
BAŞKANLIK MAKAMINA; “ 11.05.2018 tarihli ve E.35711 sayılı yazımız ile
tapuda orman vasfıyla hazine adına kayıtlı bulunan ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu
gereği, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli İlimiz Manavgat İlçesi Sorgun Mahallesi 1114
Parsel numaralı taşınmazın; Sorgun Çamlığı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planında, Günübirlik Tesis Alanında kalan 73.808 m2 yüzölçümlü ve Rekreasyon Alanında
kalan 1.330,728 m2 yüzölçümlü kısımlarının Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına
Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince belediyemize tahsisi talep
edilmiştir.Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.10.2018 tarihli, E.871767 ve E.871768 sayılı
yazısı ile belediyemizce tahsisi istenilen Side Turizm Alanı içerisinde ve İlimiz Manavgat
İlçesi Sorgun Mahallesi Ayıgürü Mevkiinde yer alan 1114 numaralı parselin Sorgun Çamlığı
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, Günübirlik Tesis Alanı olarak yer
alan 73.808 m2 yüzölçümlü alana 3.874,92 TL bedel üzerinden ve rekreasyon alanı olarak yer
alan 1.330,728 m2 yüzölçümlü alana 202.936,02 TL bedel üzerinden 1 (bir) yıl süre ile ÖN
İZİN verilmiş olup; "T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünün 26.10.2018 tarihli ve E.871767 ve E.871768 sayılı ön izin yazısında belirtilen
tüm şartlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz”
biçiminde noter onaylı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının ve ön izin
bedellerinin yatırıldığını gösterir makbuzların bakanlıklarına teslim edilmesi halinde ön izin
işlemlerinin yürürlük kazanılacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda Belediyemiz adına tahsisi talep edilen söz konusu alanlara ilişkin ön izin
kararının yürürlük kazanabilmesi için anılan bakanlıkça istenilen gerekli kararın alınmak
üzere, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.” deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi B aşkanlığinın
08.11.2018 tarih ve E.91424 sayılı teklif yazısı
BAŞKANLIK MAKAMINA; “İlimiz, Finike İlçesi, İncirağacı Mahallesi'nde
(Sahilkent Mahallesi) bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 243 ada 4 parsel, kat irtifakı tesisli;
32,83 m2 yüzölçümlü 53 nolu bağımsız bölümün Finike Kaymakamlığı'nın (İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü) 21.03.2018 tarih ve E.861148 sayılı yazıları ile Sahilkent Hal
Kompleksinde tüccar, komisyoncu ve üreticilerin bilgilendirilmesi, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nm iş ve işlemlerinin takibinin yapılabilmesi, güvenilir gıda konusunda üreticilerin
bilgilendirilmesi ve takibinin yapılması amacı ile hal kompleksi içerisindeki idari binada
bulunan bir odanın; "Büro amaçlı kullanılmak üzere" tahsisi istenilmiştir.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.11.2018)

Finike İlçesi, İncirağacı Mahallesi'nde (Sahilkent Mahallesi), mülkiyeti Belediyemize
ait; 243 ada 4 parselde bulunan; 32,83 m2 yüz ölçümlü 53 nolu Bağımsız Bölümün; “Büro
amaçlı kullanılmak üzere” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na (Finike İlçesi Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü) 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz olarak, tahsis
ve süresinin meclis tarafından belirlenip görüşülmek üzere, Büyükşehir Meclisine havalesini
arz ederim.” deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.11.2018 tarih ve E.90919
sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2018 tarih ve 871 sayılı kararı ile onaylanan Çalkaya
Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine
askı sürecinde (09/10/2018-07/11/2018) gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun Meclis
Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine
alınmak üzere havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
08.11.2018 tarih ve E .91440 sayılı teklif yazısı.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 872 sayılı kararıyla onaylanan Çalkaya
Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar
Planına askı sürecinde (09/10/2018-07/11/2018) gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun
Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine
alınmak üzere havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
08.11.2018 tarih ve E.91441 sayılı teklif yazısının gündemin 13. maddesine alınmasına,

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Antalya İli, Aksu İlçesi Sınırları içerisinde Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 8/10/2018 tarih ve 873 sayılı kararıyla onaylanan Çalkaya
Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar
Planına askı sürecinde (9/10/2018-07/11/2018) gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine
alınmak üzere havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığinın
08.11.2018 tarih ve E.91442 sayılı teklif yazısı.
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Arz ederim. Tamamlandı Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Evet, 11 .maddeden okunan önergeleri gündeme
alıyoruz. Böylelikle gündemimiz?
Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:14 madde oluyor Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:14 maddeden oluşmuştur. Hayırlı uğurlu olsun.
Evet, gündemimizin ikinci maddesiyle ilgili grup görüş, önerileri. Grup sözcüleri gündem dışı
görüşmelerini de kanaatleriyle birlikte yapabilirler. Bahattin Bey buyurunuz.
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GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:987
ÖZÜ: Muratpaşa ilçesi, Balbey Kentsel Sit Alanı
ve çevresine ilişkin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel
Taşınmaz
Varlıkların
Yenilenerek
Korunması
ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında
Bakanlar Kurulu’nun 23.03.2015 tarihli ve 7456 sayılı
kararı ile “Yenileme Alanı” olarak ilan edilen alan sınırları
dahilinde yapılacak yenileme projesi süresince her türlü mal
ve hizmet alımına, yapım işlerine ve danışmanlık
hizmetlerine dair 16.11.2015 tarihli ve 1032 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan "5366
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak
İhalelere İlişkin Esas ve Usuller" in
15 inci
maddesine;"...(kamu,
kurum
ve
kuruluşu
veya
sermayesinin %50' den fazla payı bu kamu kurum ve
kuruluşlara ait tüzel kişiler hariç)..."
hükmünün
eklenmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar
verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3
kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile
toplam 61 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli toplantısında gündemin 61.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa İlçesi, Balbey
Kentsel Sit Alanı veçevresine
ilişkin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun
kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 23.03.2015 tarihli ve 7456 sayılı kararı ile “Yenileme
Alanı” olarak ilan edilen alan sınırları dahilinde yapılacak yenileme projesi süresince her türlü
mal ve hizmet alımına, yapım işlerine ve danışmanlık hizmetlerine dair 16.11.2015 tarihli ve
1032 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan "5366 Sayılı Kanunun 3 üncü
MaddesiKapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller" in 15 inci maddesine
"...(kamu, kurum vekuruluşu
veya sermayesinin %50' den fazla payı bu kamu kurum ve
kuruluşlara ait tüzel kişiler hariç)..." hükmünün eklenmesi hakkındaki;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.11.2018 tarihli raporunda;
Muratpaşa İlçesi, Balbey Kentsel Sit Alanı ve çevresine ilişkin 5366 sayılı Yıpranan
Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkındaki Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 23.03.2015 tarihli ve 7456 sayılı kararı
ile “Yenileme Alanı” olarak ilan edilen alan sınırları dahilinde yapılacak yenileme projesi
süresince her türlü mal ve hizmet alımına, yapım işlerine ve danışmanlık hizmetlerine dair
16.11.2015 tarihli ve 1032 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan "5366
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller" in
15 inci maddesine;"...(kamu, kurum ve kuruluşu veya sermayesinin %50' den fazla payı bu
kamu kurum ve kuruluşlara ait tüzel kişiler hariç)..." hükmünün eklenmesi hususunun
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Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Faik ÇITAK ve Meclis Üyesi Sami ALTUN imzasız,
diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım, çok değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarımız, öncelikle Ak Parti Grubu adına ve şahsım adıma saygıyla, sevgiyle,
muhabbetle hepinizi saygı, selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Tabi geçtiğimiz günlerde yine yüreklerimizi yakan çok önemli iki şehidimiz vardı. Bu
şehitlerimiz Tunceli’de maalesef hava şartlarından dolayı şehit olmuşlardır. Bu şehitlerimize
Allah’tan rahmet ve Türkiye’mize de, sevenlerine, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu
vesileyle tabi, bununla beraber Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 80.yıldönümü. Bu vesileyle, bu vatana, bu millete
hizmet etmiş ve ahirete göçmüş başta Mustafa Kemal ATATÜRK ve bütün silah arkadaşları
ve bununla beraber şehitlerimizin de ruhuna hep beraber bir Fatiha okuyalım. Allah
makamlarını cennet eylesin. Bütün sevenlerine de sabırlar niyaz eylesin inşallah.
Evet, yine üzücü olayların yanında bizi, ülkemizi de sevindiren önemli olaylar da söz
konusudur. Ampute milli takımı dünya İkincisi olmuştur. Bütün futbolculara ve bütün teknik
adamlarına teşekkür ediyoruz bize bu gururu yaşattıkları için. Rabbim başarılarının
devamlarını nasip etsin inşallah.
Yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık geçtiğimiz dönemde. Yine biraz önce
rahmetle yad ettik. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve bütün silah
arkadaşlarını tekrar, bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurulmasında
emeği geçen, iyi niyetle emeği geçen hepsini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Nice yıllarda,
başarı dolu yıllarda, nice yüzyıllarda beraber olmak dileğiyle cumhuriyetimizin bayramını
kutluyorum tekrar.
Tabi yine sevindirici olaylardan bir tanesi de, gene Türkiye olarak gururumuz olan
İstanbul üçüncü havalimanı. Tabi bütün dünyanın dikkatini çeken bir havaalanı. Dünyanın en
büyük havaalanına kavuştuk. Bu cumhuriyetimizin en önemli yatırımlarından birisi olması
hasebiyle de tabi 95.yılında bunun açılması da çok önem arz etmektedir. İşte muhasır
medeniyet bu olsa gerek demeden de geçemiyorum. Bu vesileyle bu üçüncü havaalanını
Türkiye’mize kazandırması noktasında hiç şüphesiz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN ve bütün ekibine ve bütün çalışanlara, oradaki işçisinden teknik adamına
kadar, mühendisine kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun, hayırlı
hizmetlerinin devamını nasip eylesin diyorum. Ülkemize de bu üçüncü havaalanı hayırlı ve
uğurlu olsun.
Tabi ülkemizde bunlar olurken Antalya’mızda da çok güzellikler oluyor. Antalya
Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi hep beraber duyduk ve hep beraber
gururlandığımız Uluslararası İdeal Kent Ödülü kazandırdı. Bu vesileyle de Sayın Başkanımız
Menderes TÜREL Başkanımıza ve bütün çalışan ekiplerine, işçisine kadar herkes teşekkür
ediyoruz. Tabi o kadar kısa bir sürede yapıldı ki, o da ayrı bir rekordur. O kadar bir kısa bir
sürede uluslararası bir ödül alabilecek bir performansı ve bir güzelliği ve beğeniyi ortaya
koyduğu için de gerçekten takdire şayandır. Tekrar emeği geçen Başkanımıza ve ekibine
şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah bu ve buna benzer hayırlı hizmetlerinin devamını nasip
etsin inşallah. Tabi bu ödül aynı zamanda yine İpek Yolu Belediye Başkanları Forumunda
yani otuz ülkenin katıldığı, altmış şehrin belediye başkanlarının katıldığı bir ortamda da söz
konusu olmuştur ve takdir toplamıştır.
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Bu da, bu sahil projesinin ne kadar yankı yaptığını, sadece Antalya’nın dört bir
köşesinde değil, Türkiye’nin 81 vilayetini de aştı, uluslararası platformlarda da takdir topladı.
O da hepimizin gururu olmuştur. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Dünya Şehircilik Günü kapsamında bu da aslında Dünya Şehircilik Günü kapsamında
da böyle bir Konyaaltı sahil projesini de konuşuyor olmamız bu projelerin dünya şehircilik
altına, adına, adı adına, adı anlamında çoğalmasını istiyoruz. Yeşilliklerin çoğalmasını
istiyoruz, güzel projelerin aynı zamanda ruh kazanarak, halkıyla buluşarak daha güzel
yarınlara koşacak gençlerimizin ve çocuklarımızın mutlu olduğu şehirlerin oluşmasını canı
gönülden temenni ediyorum.
Yine Dünya Çocuk Hakları Günü. Bu vesileyle dünya çocuklarımız, çocuklar bizim
için çok önemlidir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, gelecek gençliğimizdir ve gelecek
nesillerimizdir. Çocuklarımızın maddi, manevi bir şekilde desteklenerek, maddi ve manevi
gelişmelerinin daha sağlıklı, daha güzel olması adına hep birlikte çocuklarımız sevmeliyiz.
Hep birlikte çocuklarımıza, çocuklarımızın yüreğine dokunan projeler yapmalıyız diye
düşünüyorum. Bu vesileyle bütün dünya çocuklarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim
onlara hayırlı bir gelecek nasip etsin diyorum.
Yine Öğretmenler Günü vesilesiyle, 24 Kasım’da yine Öğretmenler Günü. Bütün
öğretmenlerimizi işte başta Mustafa Kemal ATATÜRK ve bütün öğretmenlerimizi saygıyla,
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öğretmenlerimiz de işte hem çocuklarımızın hem de
gençlerimizin geleceğine yön veren çok önemli insanlar olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle
önce öğretmenlerimize Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı başarılar ama onların da
yetiştireceği çocuklara maddi, manevi değerleri bilen, ahlaklı, helali, haramı bilen gençler
yetiştirmelerini bütün öğretmenlerimize Rabbim nasip etsin diyorum. Bu vesileyle bütün
hazirunu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Alacağımız kararların Antalya halkımıza hayırlı
hizmet olarak dönüşmesini diliyor, hepinize teşekkür ediyorum. Gündem maddemiz,
komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Cansel Hanım, buyurun efendim.
Üye Cansel TUNCER
:Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli
hazirun, ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grubum ve şahsım adına tüm hazirunu saygıyla
selamlıyorum. Bugün Kasım ayı meclis toplantımızın ikinci birleşimini gerçekleştiriyoruz.
Alacağımız kararların Antalya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Önemli günlerle ilgili
birkaç hususu dile getirmek istiyoruz gündem dışı konuşmalarımızda. İkinci maddeyle ilgili
grup görüşümüzü ben de konuşmamızın sonunda söyleyeceğim.
Yarın 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önderimiz Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün aramızdan ayrılışının 80. yılı. Onsuz geçen 80 yıl olmasına rağmen o
fikirleri ile, söylemleri ile, ilkeleri ile her zaman aramızda... Bazı insanlar vardır, her zaman
aramızdadırlar, ölümleri sadece bir tarihten ibarettir. İşte Atamız için de böyle. Kurtuluş
Savaşı'nm önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü sonsuzluğa uğurladığımız günün yıl
dönümünde, onun manevi huzurunda saygı ile eğiliyoruz. Onu özlemle, minnetle ve rahmetle
anıyoruz. Pek çok dünya liderinin üzerinde birleştiği tanım ile Atatürk, uluslararası anlayış, iş
birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir
devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı,
dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı
gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur.
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Bu önemli günde hepimize düşen en büyük görev; hiç şüphesiz Atatürk'ü ve en büyük
eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü
düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Ata'mızın tüm emanetlerine
sonsuza kadar sahip çıkacağız, onu ve onun şahsında vatanımız uğruna şehit olmuş tüm
şehitlerimizi bir kez daha özlemle, minnetle ve saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun.
5 Kasım "Bizim iki gücümüz var, hak ve halk.. Ne ezen ne de ezilen, insanca ve hakça
düzen" diyen büyük devlet adamı, dürüst, nazik siyasetçi, şair ve yazar kimliği ile kalbimizde
yer etmiş, Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkan 1arından Sayın Bülent ECEVİT'in
ölümünün 12. yıldönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz.
1 Kasım Hilafetin Kaldırılması’nın ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK
öncülüğünde, çağdaş uygarlık değerlerini Türk insanının yaşantısına katmak, okuma yazmayı
kolaylaştırmak ve ülke geneline yaymak, modem bir eğitim ve öğretimin gerçekleşmesini ve
Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan Türk Harf
İnkılabinm 90.yılı idi. Ata'mızın sözleri ile "Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.”
Bu anlayış ve bilinçle ile modem eğitim ve öğretimin gelişmesini sağlayan ve okuryazarlığın
önündeki en büyük engeli kaldıran Harf Devrimi'nin de kabulünü kutluyoruz.
24 Kasım, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, fedakar, cefakar
öğretmenlerimizin günü. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü biz de kutluyoruz.
Başöğretmenimiz, Ulu Önderimiz Atatürk’ün ifade ettiği gibi "Eğitimdir ki bir milleti ya hür,
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."
Yeni nesil öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Tüm öğretmenlerimizin vicdanı hür, kendisi hür,
vatanını, milletini ve ailesini seven nesiller yetiştirmesi dileği ile bu kutsal görevi ifa eden tüm
öğretmenlerimizi bir kez daha kutluyoruz.
Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları
Sözleşmesi'nin ardından her yıl 20 Kasım tarihi, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak
kutlanıyor. 20 Kasım- Dünya Çocuk Hakları Gününü çocukların eğitim, sağlık ve yaşam
hakkı başta olmak üzere şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin olmadığı bir
dünyada yaşamalarının sağlanması dileği ile kutlamak istiyoruz ve 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününü, yine kadına ve çocuğa şiddetin her türlüsünü
nefretle kınayarak, bu eylemi gerçekleştirenlere en ağır cezanın verilmesini dileyerek
kutlamak istiyoruz.
Son olarak 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve
halkın, halkımızın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi adına önemli bir gün.
Ülkemizde de kutlanan Organ Bağışı Haftası’nı burada kutlamak istiyoruz.
Ampute Milli Takımımız geçtiğimiz günlerde penaltılara kalan müsabaka sonucu,
daha önce yenmiş oldukları Meksika’ya bir şanssızlık sonucu kaybederek Dünya İkincisi
oldular ve adlarını tarihe yazdırdılar. Dünya ikinciliği gururunu yaşatan Ampute Milli
Takımımızı, tüm futbolcularını, malzemecisinden teknik direktörüne kadar tüm emeği geçen
herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.
Sayın Başkanım, önemli günlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Kasım ayı
meclisinin pazartesi günü, sizin olamadığınız, katılamadığınız ilk birleşiminde
bilgilendirmeler olarak meclis gündemine alınan bir hususta bir takım sorularım olmuştu. Bu
soruların cevabının bugün verileceği söylenmişti sanıyorum. Bu konuda bilginiz var mı?
Kısaca hatırlatmak istiyorum. Bir de şöyle bir gelişme oldu. Onu da paylaşmak istiyorum
burada mecliste.
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Meclis gündemimize alman İlim Yayma Cemiyeti’ne belediyemiz taşınmazı Altındağ
Mahallesi, 152. Sokak, Numara: 23’te yer alan belediyemiz taşınmazının ücretsiz tahsisiyle
ilgili olarak bir bilgilendirme konusunda iki soru sormuştum. Bunlardan bir tanesi; sözleşme
bilgilendirme protokolü, bizlere sunulan protokolde, protokolün hemen hemen her
maddesinde geçmesine rağmen ifadeler, yurt olarak kullanıldığı hiçbir sözleşmenin hiçbir
yerinde belirtilmeksizin, sadece kültürel ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis
yapıldığı belirtiliyor her maddesinde. Hiçbir şekilde erkek yurdu veya bir öğrenci yurdu
olarak kullanılacağı belirtilmiyor. Bunun sebebini sormuştum. Bilgilendirme sözleşmesinde
bir eksiklik olarak görmüştük bunu. Çünkü İlim Yayma C em iyetinin kendi web sitesinden
baktığımız zaman burası 56 kişilik bir erkek yurdu. Öğrenci yurdu kullanımı neden
sözleşmede yazmıyor diye sormuştuk. Bir de sözleşmede tarih yok. Bu tarihte tabi bir yıllık
bir sözleşme yapıldığı belirtiliyor ama başlangıç tarihi belli olmayınca, nitekim birkaç farklı
tarih burada zikredildi, bir belirsizliğe yol açıyor süre konusunda. Dolayısıyla bunun tarihini
sormuştuk. Fakat bir ciddiyetsizlik örneği yaşadık maalesef. Olabilir, insanlık halidir,
bürokratımız yoktu, sözleşmeden habersizdi personelimiz, burada olan personel. Başka bir
sözleşme okundu. O sözleşme değildi bahse konu sözleşme. Burada yazılı olarak mı cevap
verilecek bilemiyorum. Onun bir cevabını verebilirseniz seviniriz.
Bir de iki gün önce, bizim meclis toplantımızdan sonra öğrendiğim bir gelişmeyi de
bilgi olarak sunmak istiyorum. Sayıştay biliyorsunuz geçen ay belediyelerle yapmış olduğu,
bütün belediyeler ile ilgili vermiş olduğu denetleme raporlarını belediyelere gönderdi ve hatta
kendi resmi sitesinden de ilan etti ve Tunceli’de bir belediyede, kayyum heyetinin
yönetiminde olan bir belediyenin taşınmazının aynı şekilde İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsisi
hususunu kanuna aykırı olduğunu tespit ederek belediyeye bunu bildirdi. Şöyle ki, tahsise
konu edildiği söylenen 75.madde, belediye yasasının 75.maddesi uyarınca bir tahsis
yapabilmesi için belediyenin, yapılan, tahsis yapılan kuruluşun bir kamu kurum veya kuruluşu
olması lazım. Yani vakfa yararlı bir dernek veya kamu yararına çalışan bir vakıf olması
sözleşme kapsamına girmiyor. Özür diliyorum, düzeltiyorum, yasa maddesi kapsamına
girmiyor. Dolayısıyla Sayıştay dedi ki, İlim Yayma Cemiyeti kamu kurum ve kuruluşu
olmadığı için belediye tarafından tahsis yapılamaz. Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen
taşınmaz tahsisinin iptali gerekir. Ben de burada bilgi amaçlı olarak sunuldu. Kaldı ki Tunceli
Belediyesi’nin bu Sayıştay’ın aykırı bulduğu kararı bir meclis kararıyla verilen bir tahsisti
İlim Yayma Cemiyeti’ne. Sizler bildiğiniz gibi bu konuda meclisimizin kararını almadan
bizlere bilgilendirme amacıyla sunuyorsunuz ilgili maddeyi. Genel yetki maddesine dayalı
olarak bu protokolleri yapıyorsunuz. Yani meclis kararımız da yok. Dolayısıyla kamu kurum
ve kuruluşu olm adığı...
BAŞKAN
:Meclis kararı var.
Üye Cansel TUNCER
:İçin de bu hususun kayıtlara geçmesini ve bu
tahsisisin, iki tahsisimiz var. Bildiğim kadarıyla üç, dört ay önce de bir başka
gayrimenkulümüzü tahsis etmiştik. İlim Yayma Cemiyeti ile ilgili olarak tahsisimizin
değerlendirilmesini tekrar burada hatırlatmak istiyoruz. Bir de yurt olarak, evet nedenini
şöyle, siz belki cevapladıktan sonra cevaplamam doğru olur. Bir konu daha olacak yurt olarak
kullanım ile ilgili gerekli önlemlerin, kontrollerin yapıldığı noktasında da emin olmak
istiyoruz. Sonuçta belediyemizin taşınmazı. Yasal sorumluluğumuz da var tahsis olsa da.
Allah korusun Adana, Aladağ’da yaşanan biliyorsunuz bir facia. Öğrencilerimiz, onlarca
öğrencimizin hiçbir şekilde, hiçbir öğrencimizin kılına zarar gelmesini istemeyiz. Eminim
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Bir de bu konuda yurt olarak belirlenmemesi, sözleşmede belirtilmemesi acaba
yükümlülüklerin bir şeyine sebep olabilir mi? Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
kontrolsüzlük yaratabilir mi diye endişemiz var. Bu konularda bir bilgilendirme rica ediyoruz.
Ben de tekrar alacağımız kararların Antalya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum,
saygılarımı sunuyorum. İkinci gündem maddesiyle ilgili olarak grup görüşümüz; komisyon
raporuna katılmıyoruz. Bu konuda grup görüşümüzün gerekçesini de belirtecek Recep Bey
sanıyorum söz isteyecek. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Peki. Teşekkür ediyorum. Selçuk Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri, Milliyetçi
Hareket Partisi Grubu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz 29 Ekim
günü Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümüydü. Egemenliği kayıtsız şartsız milletline
teslim eden, en büyük eserinin Cumhuriyet olduğunu her daim belirten Kurtuluş Savaşımızın
önderi Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü ve kurucu iradeyi; rahmetle ve şükranla anıyoruz.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği üzere Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK, Türk M illeti’nin ortak değeridir, Atatürk demek, Türk demektir, Cumhuriyet
demektir, Ne Mutlu Türk'üm sözüne sadakattir. Yalakalık uğruna dinine haram katmayan,
farzı sünneti adama makama göre değil, dinin emirlerine göre bilen, kula kulluk etmeyen,
fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerle 95 yıldır yaşayan Cumhuriyet; yurdunu, milletini
özünden çok sevdiğini ant eden Türk M illeti’nin asil evlatları Türk gençliğinin emanetinde
ilelebet payidar olacaktır. “Ne Mutlu Türk’üm” demekten gurur duyan evlatlarımız; muhtaç
oldukları kudreti; şarlatan rektörlerin, müşriklerin, münafıkların dilinde ve eteğinde değil,
damarlarındaki asil kanda her daim bulacaklardır.
Öğretmenler Gününü her 24 Kasım’da şükranla kutladığımız aydın muallimlerimizin
elinde, çağa uygun olarak şekillenecek yeni nesillerimiz; Türklüğüyle öğünerek, çok
çalışarak, Türk M illeti’ne ve devletine güvenerek; cumhuriyetini, kazanımlarıyla çok
yükseklere taşıyacaktır. Her fani gibi 10 Kasım’da rahmana kavuşan, özlemle yarın da
dualarımızla yad edeceğimiz, istiklal ve cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün vasiyet ettiği üzere ”Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.
Fakat cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.”
Değerli Başkan, değerli meclis üyeleri, canımıza malımıza, namusumuza, vatanımıza
musallat olan hain bölücü örgüt PKK’ya yönelik Tunceli Nazimiye kırsalında yürütülen
operasyonda, 26 Ekim 2018 günü, iki Mersinli uzman çavuşumuzun olumsuz hava
koşullarından etkilenerek donarak şehit oldukları resmi makamlarca açıklandı. Allahuekber
Dağları’nda donarak ölen binlerce Mehmetçik’in Sarıkamış felaketinden 100 yıl sonra,
bayrağa kan, vatana can olma sevdasında; anadan, yardan, serden, candan ve arkadaştan vaz
geçen iki kahraman askerimizin donarak şehit olması, Türk Milletinin yüreğini kavurup
dağlamıştır. Yurdumuzu yaşatmak için can veren Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken,
Türk Milletini tatmin edecek araştırma ve soruşturma yapılıp varsa sorumluların
cezalandırılması dileğimizdir. Bir yanda kahramanlarımız dağların karlı zirvelerinde vatan
için, millet için, ecdat için ve bütün kutsallarımız için; ölümüne savaşıp şahadete kavuşuyor.
Diğer yanda Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmekle görevlendirilmiş hariciye
mensuplarımızın Cumhuriyet için düzenlenen salon resepsiyonunda onursuzca Bizans, Roma
kıyafetleriyle soysuzluk sergilemelerini şiddetle kınıyoruz. Değerli meclis üyeleri, son olarak,
Meksika’da düzenlenen Ampute dünya futbol müsabakasında ikinciliği kazanan, büyük
bölümü kahraman gazilerimizden müteşekkil Ampute Milli Takımımızı canı gönülden
kutluyoruz.
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Ayrıca Konyaaltı sahil projemizin uluslararası ödül almasından dolayı Sayın Başkanın
nezdinde emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kutluyoruz. Alacağımız kararların
Antalya’mıza hayırlı olmasını diler, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. İkinci gündem maddesiyle ilgili görüşümüz, komisyon kararı uygundur.
BAŞKAN
:Evet Ertürk Bey, buyurun.
Üye Ertürk YAZAR
:Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, İyi Parti
grubu adına hepinizi saygı vesevgiyle selamlıyorum. Kasım ayı meclis toplantısında
alacağımız kararların Antalya’mıza ve tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle
Sayın Belediye Başkanımız Menderes TÜREL’in partimiz için ayırdığı grup çalışma odası
için grubum adına teşekkür ediyorum. Bu odada yapacağımız çalışmalarla büyükşehir
belediyesine çok daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Henüz Ekim ayında donarak
şehit verdiğimiz Mehmetçiklerin acısı kalbimizden geçmiş değil. 2018 yılına girdiğimiz bu
dönemde üzerinden 104 yıl geçmesine rağmen adeta Sarıkamış Harekatı’ndaymış gibi
Mehmetçiklerimizin şehit olmasını ne aklımız ne de gönlümüz kabul edebilmiş değildir.
Kasım ayı Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü seven herkes için biraz
buruk başlar. Bundan tam 80 yıl önce kaybettiğimiz Atamızı bugün özlemle anıyoruz. Bilir
misiniz, Atamızın vefatı 11 Kasım’da biten 1. Dünya Savaşı’nm bitişinin neredeyse yirmi
yılına denk gelmektedir. Atamız bu 20 yıl içinde neler yapmıştır? Bir düşünelim. Sadece 20
yılda toprakları parsel parsel Avrupa ülkelerine dağıtılan işgal altındaki ülkemizi önce
düşmanlardan temizlemiş, sonra da egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı kimsenin mandası ve
himayesi altında kalmadan özgürce kendi ellerimiz altında tutmamızı sağlamıştır.
Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz Atamızı şimdiden bir kez daha
saygıyla anıyoruz. Kasım ayının tarihimiz açısından başka bir önemi daha vardır. 1 Kasım
1928’de Atatürk Harf İnkılabı’nı gerçekleştirmiştir. Bu inkılabın önemi de, Osmanlıca’da
öyle bir dildir ki, yazısı yazıldı mı halk ayrı yazar, edebiyatçısı ayrı yazar, medrese hocası
ayrı, devlet adamı ayrı yazardı. Öyle durumlar olurdu ki, biri diğerinin yazdığını okuyamazdı.
Nihayetinde Osmanlıca yazılarda sesli harf kullanılmazdı. Aynen bugün gençlerin birbirine
kısa mesaj çektikleri gibi sadece sessiz harflerle yazılırdı bu dil. Atatürk bu karmaşanın
içerisinden dahice çıkmış ve bugün tarihçisinden edebiyatçısına, devlet adamından halkına
herkesin yazdığı yazının herkesçe anlaşılabilmesini sağlamıştır. Yani millet hem devlet
işleriyle hem bilimle hem de sanatla çok daha yakınlaşmıştır. Bugün bunun değerini çok daha
iyi bilmemiz gerekir. Bu vesileyle de öğretmenlerimizin öğretmenlerimizin Öğretmenler
Gününü kutluyoruz.
Bu ayla ilgili olarak değerini bilmemiz gereken bir konu da egemenliktir. Yine 1
Kasım günü, bundan 96 yıl önce Atatürk, egemenliği kayıtsız şartsız millete bırakabilmek için
atılması gereken son adımı atmış ve saltanatı ortadan kaldırmıştır. Bu sayede devlet borç
içerisindeyken saraylarında lüks içerisinde yaşayan, millet yiyecek ekmek bulamazken sağdan
soldan olduk olmadık hediyeler kabul eden, vatanımızı idare edemeyip topraklarımızı sağa
sola peşkeş çeken ve kendi tahtlarından ve kişisel çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen
padişahlardan bizi kurtarmıştır. Bugün egemenliğimizin değerini, Türk alfabesinin değerini ve
her şeyden önce Atamızın bizim için yaptıklarının değerini çok iyi bilmemiz gerekir. Beni
dinlediğiniz için parti grubum adına teşekkür ediyorum. Maddeyle ilgili grup görüşümüz
olumludur.
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BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Öncelikle ben
de bütün grup sözcüsü arkadaşlarımızın görüşlerine, temennilerine, üzüntülerine, taziyelerine
aynen katılıyorum. Tabi yarın cumhuriyetimizin kurucusu, Çanakkale Zaferi’nin ve Kurtuluş
Savaşı’nın büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü kaybetmemizin
80.yıldönümü. Gerçekten Kasım ayında bunun kalbimizde buruk acısını hissederek, her sene
cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü özlemle anıyoruz. Milletçe
rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Atatürk ve silah arkadaşlarına
Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, gündemle ilgili konuların dışındaki konuları
öncelikle isterseniz Genel Sekreterimiz veya ilgili arkadaşlarımızdan birisi İlim Yayma’yla
ilgili galiba tamamlanamayan eksik bilgileri bizlerle paylaşsınlar. Ondan sonra yine devam
edelim. Tabi bu arada Tunceli’deki Sayıştay raporunu ifade ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar,
son zamanlarda yeni bir moda çıktı. O da şu; Sayıştay sorgularını sanki kesin nihai rapormuş
gibi paylaşıyoruz. Tabi basın mensupları, medya mensupları da bu raporları veya daha
doğrusu sorguları, rapor demek de değil. Bunlar sorgudur çünkü. Sayıştay’daki internet
sitesinden alarak sanki nihai bir rapormuş gibi sunuyorlar ve bunu bütün belediyeler yaşıyor.
Sayıştay müfettişleri gelirler, büyükşehirlerde, belki ilçe belediyelerinde daha düşüktür, en az
40-45 konuda sorgu yaparlar. 14-15 konuda sorgu yaparlarsa da Ankara’ya döndüklerinde
neden yeteri kadar çalışmadın diye onlar da sorgulanırlar. Adettendir. Yani bunların olması
mutat bir çalışmadır ve bu 40-45 konu sorgu halinde büyükşehir belediyelerinin yetkililerine
sorulur. Bunların neticesi de, cevabı da ilgili kurumlar tarafından verilir. Ama bildiğim
kadarıyla Konyaaltı Belediyesi’yle de ilgili oldu mu bilmiyorum ama öyle bir şey
hatırlıyorum, bir sorgu konusu haber oldu. Yani...
Üye Cansel TUNCER
:Sayın Başkanım, sorgu bile değil bu. Bilginiz
olsun diye söylüyorum. Bu bir bulgu.
BAŞKAN
:Evet. Dolayısıyla...
Üye Cansel TUNCER
:Henüz sorgu aşaması değil.
BAŞKAN
:Yani. Dolayısıyla şimdi Sayıştay müfettişlerinin
değerli arkadaşlar, sorguladığı konuları sitesinden alıp haber yapmak, siyasete malzeme
yapmak, ne siyaset, ne de gazetecilik ciddiyetiyle adeta... şimdi anlatacağım. Siz iyi
biliyorsunuz, sizde de oluyor bunların hepsi çünkü, bağdaşmamaktadır. Çünkü Sayıştay bir
şey soruyor, biz de cevabını veriyoruz belediyeler olarak. Bu sizin belediyenizde de oluyor.
Ondan sonra nihai raporda o cevaplardan tatmin olunduğu takdirde, bunlar rapora derç
edilmiyor. Ama biz o sorguları sanki rapormuş gibi sunarak bir kere fevkalade ciddiyetsiz bir
yaklaşım ortaya koyuyoruz. Yani Tunceli’deki konunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama genel
Sayıştay raporlarıyla ilgili son dönemde dediğim gibi sorguda gündeme gelen mevzular, sanki
sonuçmuş gibi basında yer almaya başladı. Bu dediğim gibi ne basın ciddiyeti, ne de siyaset
ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Şimdi bakın, örneğin 2017 raporu 2018’de tabi gündeme
geliyor. Büyükşehirle ilgili sorguda bir sürü cevap istenmiş. Biz büyükşehir belediyesi olarak
sorguda istenen, cevabı istenen konuları özetle vermişiz. Demişiz ki işte siz soruyorsunuz,
cevabı da budur. Yaptığımız iş de hukukidir. Örneğin bizde mesela sorulmuş. Beşinci
maddenin dokuzuncu bulgusunda EKDAG A .Ş’nin yaptığı yatırımın yatırımlar hesabına kayıt
edilmediği ile ilişkili olduğu vurgulanmışsa da, Sayıştay’ın raporunda EKDAG’a ait
yatırımların 2018 yılında kesin hesaba bağlandıktan sonra ilgili birimce muhasebe kayıtlarına
alınacağı ve EKDAG’ın belediyemize ait borçlarına mahsup edileceğiyle ilgili cevap
verilmiştir ve kiraya verdiğimiz mülk bizim olduğu için de üzerinde alıcı ve yatırımları mülk
sahibi olarak büyükşehir tarafından yapılması gerekmektedir.
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Biz bu cevabı verdikten sonra Sayıştay nihai raporunda bunu sonuca bağlamamış.
Yani verdiğimiz cevaptan tatmin olmuş ve nihai sonuç raporunda yer almamış. Ama biz bu
sorgu raporlarını sanki nihai raporlarmış gibi tutuyoruz konuşuyoruz. Dolayısıyla bunu bütün
belediyeler için yapıyorlar. Bu kamuoyunda da fevkalade yanlış bir izlenim yaratıyor.
Dediğim gibi meslek ciddiyetiyle de yakışmıyor. Şimdi bakın bize sorulmuş bir sürü soru var
burada. Hepsinin cevaplarını vermişiz, hepsine tek tek. Peki ne olmuş? Yirmi, otuz, kırk tane
kaç taneyse. Sonunda bize gelen nihai rapor da önümde Sayıştay’dan. O da 12 Ekim 2018’de.
Bunu da Aralık ayında zaten meclise biliyorsunuz getirme zorunluluğumuz çerçevesinde
getireceğiz. Sayıştay bu kadar sorguyu sorduktan sonra üç tane konuyu dikkate almış. Bunlar
da ne? Bakın söyleyeyim. Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuk kaydı yapılmadan
tahsilat kaydının yapılması. Bu ne biliyor musunuz? Vatandaş gelmiş belediyenin veznesine.
Vatandaşlık sorumluluğu ve bilinci içerisinde ben efendim, havagazı ve elektrik tüketim
vergimi ödemek istiyorum demiş. Biz de tahsil etmişiz. Sayıştay diyor ki önceden niye
tahakkuk çıkarmadın diyor ve yazılan konuların hiçbir tanesinde kişi borcu yok. Ben kendi
belediyemle ilgili söylüyorum. Muhtemelen gündeme getirilen bu Sayıştay sorgularının
birçoğunda kişi borcu da yoktur. Yani bir kamu zararı oluşmamış. Dolayısıyla biz vatandaş
gelmiş, borcumu ödeyeceğim diyor. Sayıştay neyi kayda alıyor? Niye önce tahakkuk
kesmedin diyor, direk tahsil ettin diyor. Bu. Ama bu meseleyi sanki büyük bir usulsüzlükmüş
gibi gündeme getirmenin, dediğim gibi meslek ciddiyetiyle ne kadar bağdaştığı gerçekten
bana göre hiç yakışık alan bir durum değil. Bakın ikinci konu. Gelecek bunlar gelecek ay
meclise. Sözleşmeli personeli, hayır bu işin ne kadar ciddiyetsiz olduğunu artın ifade etmek
için bunları anlatıyorum. Yeri ve zamanında konuşalım. İkinci konu sözleşmeli personelin
kurumun bağlı kuruluşunda geçici görevlendirilmesi. Bunu niye yaptın diye sonuç raporuna
bağlamış. Yani ben ne yapmışım? Sözleşmeli personel almışım büyükşehir belediyesine,
ASAT’ta görevlendirmişim. Ya ASAT başka bir kurum mu? Diyor ki niye ASAT’tan
almıyorsun? Niye ASAT’tan sözleşmeli almıyorsun, belediyeden alıp ASAT’ta
görevlendiriyorsun? Sayıştay bunu kayda geçmişse eyvallah. Buradaki ilişiklerini keseriz,
ASAT’tan alırız o personeli. Dolayısıyla burada da bir kamu borcu, kişi borcu yok. Ama
bunları sanki öyle devasa böyle usulsüzlermiş gibi sunmak valla akılla, izanla bağdaşmıyor.
Bir başkası, bakın üçüncü konu da bu. Şimdi az önce ifade ettiğim birçok konu efendim bazı
ihalelerle ilgili mesela. İşte taşınmaz malların kayıtlarıyla alakalı bir yıl içinde taşınmaz
mallarımızı işlemler hakkında emlak daire başkanlığınca, ilgili daire başkanlığınca kayıtlara
envanterlerin tamamının çıkarılmamasından kaynaklanan noksanlıklar olup, yıl sonuna kadar
kayıtların düzeltilmesiyle ilgili çalışmalar başlatılmış ve biz bunları tamamlamışız. Kayda bile
almamış bunu bizim için Sayıştay. Sonuç raporuna bağlamamış. Yeterli görmüş verdiğimiz
cevabı ve dediğim gibi bütün bu sorguların içinde sadece üç tane konu. Üçüncüsünü de şimdi
söyleyeceğim. Öteki konuların hepsi havada kalmış. Verdiğimiz cevaptan tatmin olmuşlar.
Ama sanki o sorguları bizim yaptığımız usulsüz bir işlemmiş gibi Sayıştay raporundan,
internet sitesinden veya başka bir şekilde alarak bunun hukuksuz veya usulsüz bir işlem
olduğunu iddia etmek abesle iştigaldir. Üçüncü konu da Sayıştay’ın, üç tane konu bakın. Kaç
tane sorgumuz var bilmiyorum. Arkadaşlar söyler ama. Kaç tane sorgumuz var? Yirmi mi,
otuz mu, kırk mı? Bulgu işte. Neyse. Bulgu yani. Neyse yani, biz eskiden sorgu diyorduk, adı
değişiyor bunların. Dolayısıyla...
Üye Cansel TUNCER
:Sorgu da var Sayın Başkanım ama şu anda bulgu
aşamasmdasınız.
BAŞKAN
:Bunların hepsini biz cevaplıyoruz.
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:Cevaplanıyor, cevaplanamayanlarla ilgili sorgu
Üye Cansel TUNCER
geliyor daha sonra.
:Gelmiyor bize işte. Gelenleri söylüyorum ben.
BAŞKAN
:Sizin için konuşmuyorum ben zaten.
Üye Cansel TUNCER
ıBunlarla ilgili gelmiyor. Anlatabiliyor muyum?
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER
:Konu bu değildi.
:Ve üçüncü konu, üçüncü konu neymiş? Efendim
BAŞKAN
süresi geçen teminat mektuplarının iade edilmemesi. Biz ne yapmışız? İdareyi korumuşuz.
Süresi geçmiş, bir iş belki bitmiş. Ama bazı belki eksiklikleri var idareye göre. Zamanı
gelmiş, idareyi garantiye almak için zamanında teminat mektubunu vermemişiz geriye.
İdareyi konuşmuşuz. Ha bunu Sayıştay müfettişi niye yaptın diye, biz idareyi koruyacağımız
bir noktada, dediği gibi bunda yine kişi borcu yok, yine kamu zararı yok, gündemine almış.
Bunların hepsi nihai olarak değerli arkadaşlar, hiçbir netice çıkmadan, çünkü bir kamu zararı,
kişi borcu olmadığı için cevaplanır ve neticelenir. O yüzden şimdi Tunceli’nin Sayıştay
raporunu siz söylüyorsunuz da, ben bilmiyorum. Bakarız. Yani bir nihai rapor mudur, değil
midir?
Üye Cansel TUNCER
:Sayın Başkamın, nihai rapor olma aşamasında
değil yani. Bir denetim raporu da. Çok özür diliyorum, yanlış anlaşılmak istemediğim için bir
parantez açacağım.
BAŞKAN
:Şimdi...
Üye Cansel TUNCER
:Ben bunu sadece kamu kurumu niteliğinde
olmaması sebebiyle dile getirdim. Yoksa ben sizin raporunuzu biz zaten Aralık’ta
görüşeceğiz.
BAŞKAN
:İlk toplantıda olmadığım için ilgili yer bizim
TÜRGEV’e verdiğimiz yer mi, orası mı?
Üye Cansel TUNCER
:Ben de bilmiyorum, biz de bilmiyoruz.
BAŞKAN
:Orası değil mi? Evet, orası. Tamam şimdi
burasını biz göreve gelmeden önce, bizden önceki yönetim bir başka kuruma kiraladı değil
mi? Kiraladı.
Üye Cansel TUNCER
:Kiralamak farklı, bedelsiz tahsis.
BAŞKAN
:Efendim kiraladı. Bakın, hayır, yani
daha
doğrusu kendi işletti galiba. Hatırladığım... Hafızamı yeniliyorum. Kendisi işletti. Yurt olarak
işletti. Ya belediye yurt olarak burayı işletmiş. Şimdi siz burası niye yurt olmuyor, oluyor
veya olmuyor diye bunu sorguluyorsunuz. Bizden önceki...
Üye Muhittin BÖCEK
:Yanlışımz var Başkanım.
Üye Cansel TUNCER
:Evet.
BAŞKAN
:Yani ben diyorum k i...
Üye Cansel TUNCER
:Sayın Başkanım, yurt olarak verilmesinde bir
problem yok. Öyle tasarruf edecekseniz...
BAŞKAN
:Eyvallah, tamam. Niye yurt olarak verilmiyor
diye soruyorsunuz diye anlıyorum sorunuzu.
Üye Cansel TUNCER
:Yurt olarak verilen bir yerin protokolünde neden
yurt olarak tahsis edildiği yazmıyor diye sorguluyorum.
BAŞKAN
:Şimdi biz ne demişiz? Bürokrasi cevabını
verecek ama biz ne demişiz?
Üye Cansel TUNCER
:Tamam.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.11.2018)

BAŞKAN

:Kültür ve sosyal tesis. Yani ha Haşan Ali, ha Ali

Haşan.
Üye Cansel TUNCER
:Kültür ve sosyal tesis farklı bir şey.
BAŞKAN
:Allah aşkına yapmayın ya. Ya içinde çocuklar
kültürel, sosyal faaliyetlerini ...
Üye Cansel TUNCER
:Konuşmamda da ifade ettim.
BAŞKAN
:.. .yaparak orada eğitimlerine devam ediyorlar.
Üye Cansel TUNCER
:Tabi ki etsinler.
BAŞKAN
:Gençliği destekliyoruz.
Üye Cansel TUNCER
:Ama yurtla ilgili geçen sene bir yasa değişikliği
meydana geldi, yönetmelik değişikliği meydana geldi ve çok fazla aranan şartlar, kontroller
fazlalaştırıldı biliyorsunuz yurtlarla ilgili.
BAŞKAN
:Efendim dolayısıyla, dolayısıyla varsa bir eksik
kamu kurumudur.
Üye Cansel TUNCER
:Bir de isterseniz bürokrasinin cevabını alalım.
BAŞKAN
:Kamu yararı demeğidir karşımızdaki muhatap.
Üye Cansel TUNCER
:Biliyorum, bilgimiz var Başkanım.
BAŞKAN
:Kamu yararı olan demektir.
Üye Cansel TUNCER
:Kamu kurumu değil sadece.
BAŞKAN
:Dolayısıyla bunların hepsinin usul ve yöntemlere
uygun olduğu açıktır. Bir Birol Bey siz mi cevap vereceksiniz Cansel Hanımın sorularına?
Çünkü ben soruları da ilk kez bu mecliste duydum. Takip edemedim meclisi yoldaydım.
Buyurun.
Gen. Sek. B. EKİCÎ
:Sayın Başkanım, çok değerli Meclis Üyelerimiz
protokolün süresi, tarihi 2 Ekim efendim. 2 Ekim 2018 tarihinde imzalanmış bir protokoldür.
İlim Yayma Cemiyeti geçen, Pazartesi de, Pazartesi günü de cevap verdiğim üzere kamuya
yararlı dernek ve vakıf statüsündedir ve mülk idari amirini izni olmadan belediyemizle çok
kolay bir şekilde belediyenin görev ve sorumluluklarına giren her konuda protokol
yapabileceğimiz bir kuruluştur. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği değil kamuya
yararlı demek ve vakıflarla da belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren her konuda
işbirliği protokolü yapabiliriz. Burası 2013 yılından beri belediye tarafından yurt olarak
işletilmektedir. Geçen yılki yönetmeliğe göre buranın jeneratörünün olması gerekiyor.
Jeneratörü tahsis ettik. Şimdi yurt olarak işletilmesi için de her türlü eksikliklerini
tamamlamak üzereyiz. Bu yüzden sosyal ve kültürel tesis olarak protokolü doğru bir şekilde
doğru yaptık belediyemiz adına. Bu anlamda jeneratörü temin ettik şu anda. Gelecek hafta
itibariyle de yine o eksikliği tamamlandıktan sonra yurt olarak hizmet verecek.
BAŞKAN
:Gerekirse bir daha yurt diye yazar düzeltir
geliriz. Çok da sorun değil yani.
Gen. Sek B. EKİCİ
:Arz ederim.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum Birol Bey. Çok sağolun.
Dolayısıyla hizmetin aksamaması adına burada çünkü malum eğitim sezonu açılıyor. Kültür
sosyal tesisi diye arkadaşlar herhangi bir hukuki sorun yaşamamak için yazmışlar. Eksiği de
bir jeneratörse tamamlanıyor. Onun adına yeniden yurt deriz. Yeniden getiririz ama şunu da
düzelteyim. Meclis kararı olmadan tahsis edilmiştir diyorsunuz. Meclis kararı var.
Üye Cansel TUNCER
:Yetki aldınız.
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BAŞKAN
:Çünkü genel yetkiyi aldığımız kapsamında, o
meclis kararma dayalı bu işlemleri yürütüyoruz. Onu da ifade edeyim. Meclis kararı da vardır.
Evet, Recep Bey gündemle ilgili söz istemişti. Recep Bey’e, buyurunuz, söz veriyorum.
Üye Recep TOKGÖZ
.'Sayın Başkan, Değerli Meclis hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Başkanım siz...
BAŞKAN
Söyleyebilirsiniz.
Üye Recep TOKGÖZ
:Siz olmayınca bu M eclis’in tadı yok.
BAŞKAN
:Efendim?
Üye Recep TOKGÖZ
:Siz olmayınca diyorum bu meclisin tadı olmuyor
yani. Bir kere onu söyleyeyim yani içimde kalmasın.
:Beni bir meclis gelmedim özlediniz Recep Bey.
BAŞKAN
Teşekkür ederim.
:Geçen, geçen mecliste yoktunuz böyle çok tatlı
Üye Recep TOKGÖZ
olmayan, tatlı olmayan bir meclis geçmişti.
Sağolun.
Teveccühünüz
:Estağfurullah.
BAŞKAN
Başkanım. Sağolun. Teşekkürler.
:Yani inanın ki aradık yani sizi.
Üye Recep TOKGÖZ
:Recep Bey’in bu duasına da amin diyoruz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Gerçekten
aradık.
Bak
arkadaşlar
bile
Üye Recep TOKGÖZ
gülümsediler.
:Mesut, Mesut Bey...
BAŞKAN
:Recep Bey, hayır...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Üstüne alınmıyor bu konuda.
BAŞKAN
:Hayır, hayır, ben, biz...
Üye Recep TOKGÖZ
:Hayır,
hayır, Recep Bey aslında şunu demek
Üye Bahattin BAYRAKTAR
istiyor. Yani ebediyen, şöyle...
:Siz Mesut Bey’le ilgili değil, beni özlediğiniz
BAŞKAN
için söylüyorsunuz.
:Evet.
Üye Recep TOKGÖZ
:Aslında Başkanım Recep Bey şöyle söylemek
Üye Bahattin BAYRAKTAR
istemiş olabilir.
:Evet... Mesut Bey zaten bizim dostumuz.
Üye Recep TOKGÖZ
:Ayrıca beni bu kadar çok sevdiğinize de şahit
BAŞKAN
olmuş oldum bir kez daha. Teşekkür ediyorum.
:Ona şüpheniz mi vardı Sayın Başkanım?
Üye Recep TOKGOZ
:Başkanım gelecek dönem de devam edin demek
Üye Bahattin BAYRAKTAR
istiyor. Dua ediyor yani.
:Evet.
BAŞKAN
:Onu sandık bilir Başkanım.
Üye Recep TOKGÖZ
:Eyvallah.
BAŞKAN
:Sandıktan kim çıkar bilemeyiz.
Üye Recep TOKGÖZ
:Eyvallah.
BAŞKAN
:Onu sandık, sandık bilir onu. Sayın Başkanım
Üye Recep TOKGÖZ
şimdi bizim Konyaaltı...
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BAŞKAN
:Beni Antalya 5 senede çok özlediğini sandıkta
bir kere söyledi ve bizi göreve getirdi. Onun için...
Üye Recep TOKGÖZ
:İnşallah tekrar özlemek için sandığın dibine
koymaz.
BAŞKAN
:Artık onu halkımız en güzel şekilde söyler
cevabını. Evet, buyurun.
Üye Recep TOKGÖZ
:Sayın Başkanım şimdi konu Balbey olunca bizim
yine her zamanki gibi söz alma hakkımız çıktı. Sayın Başkanım şimdi bu yıpranan Tarihi Ve
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkındaki Yönetmelik 36 maddeden ibaret. Bizim şu anda M eclis’e gelen yönetmeliğimiz
34.madde. Pardon, bir saniye. Dur. 34 değil. Şeyle ilgili, ihale... 32.maddeyi görüşüyoruz.
32.maddede anladığım kadarıyla ufak bir düzeltme yapmışız.
BAŞKAN
:Çok küçük, evet.
Üye Recep TOKGÖZ
:0 düzeltmeyi biz Meclis kararıyla geçirmek
istiyoruz. Ben merak ediyorum. Şimdi 32.maddeye kadar olan yerler tamamlandı mı?
BAŞKAN
:Şöyle söyleyeyim.
Üye Recep TOKGÖZ
:Mesela, bir saniye, ben tekrar şey yapayım.
Burada bir 22.madde var. Bu 22.maddede diyor ki: yenileme alanı içerisindeki parsellerdeki
uygulamalarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde olan ve
yapısı aynen korunacak veya yenilenecek yapılar yetkili idarenin uygun görmesi ve projenin
bütünlüğünün bozulmaması şartıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ya da gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılabilir. Bu şekilde uygulanan eş zamanlı olarak başlatılması... yani
bütün bu altyapılar tamamlandı mı? Biz geçen mecliste bildiğiniz gibi ön protokole dayalı
Genel Sekreterimize kati protokol yapma yetkisi vermiştik. Onun ne olduğunu ben merak
ediyorum, yani...
BAŞKAN
:Söyleyeyim hemen.
Üye Recep TOKGÖZ
:bir orada bu işi tamamlayan bir sayıya ulaşıldı
m? Bunun, cevabı alayım, devam etmek istiyorum.
BAŞKAN
:Söyleyeyim. Şimdi, tamam, peki... Şimdi şöyle
söyleyeyim biz zaten bununla ilgili bütün hükümleri daha önce meclisimizde kabul ettik ve
öyle yol aldık. Ancak geldiğimiz noktada bazı iş ve işlemlerin yürütülmesi açısından hukuki
bir küçük değişiklik yapılması söz konusu olduğu için sadece bir maddede bir cümleyle ilgili
değişiklik getirdik ve tabi ki vatandaşların rızasıyla ilgili kesin protokoller noktasında
arkadaşlarımız hızla çalışıyorlar. 10 metrekarelerin altındaki mülkiyetlerde takdir edersiniz ki
vatandaşa bir karşılığında bir teklifte bulunabilmek kolay değil. Çünkü 2 metrekaresi yeri var.
3 metrekare yeri var vatandaşın. Bunlar da ancak vatandaşla kamulaştırma yoluyla bir
mutabakat sağlamanın dışında bir çare yok. Çünkü 2 metrekaresine karşılık 2 metrekarelik bir
yer gösteremiyorsunuz bir yerde. Uygulama olarak bu mümkün değil. Dolayısıyla 10
metrekarelerin altındakileri de çözülmüş olarak kabul ettiğimizde şu an itibariyle 1. Etap
dediğimiz alanda %55’e rızasında, yani kesin mutabakatta ulaşmış durumdayız. Görüşmeler
hızla devam ediyor bu arada.
Üye Recep TOKGÖZ
:Kati olarak %55 rakamına ulaştınız mı
Başkanım?
BAŞKAN
:Şu anda ulaşıldı.
Üye Recep TOKGÖZ
:Yani diyorsunuz ki %55M...
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BAŞKAN
: 10 metrekarelerin altındaki kamulaştırtacak
alanları da koyduğumuzda %55’e ulaşıldı.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Eyvallah. Ulaştığımız, yani imzaladığımız,
eyvallah, yok yok, Recep Bey bana itimat eder. Orada bir sorun yok.
Üye Recep TOKGÖZ
:Tabi tabi, ben size itimat etmez miyim
Başkanım?
BAŞKAN
:Yüzde, yüzde, eyvallah.
Üye Recep TOKGÖZ
:Size Antalya Belediye Başkanı olarak...
BAŞKAN
:Eyvallah, eyvallah. %55 şu anda Recep
Beyciğim.
Üye Recep TOKGÖZ
:Evet.
BAŞKAN
:Kesin sözleşme imzaladığımız, 10 metrelerle
birlikte...
Üye Recep TOKGÖZ
:%55 diyorsunuz.
BAŞKAN
:... altındaki alanların, kamulaştırtacak alanlarla
birlikte.
Üye Recep TOKGÖZ
:Tamam.
BAŞKAN
:Ulaştığımız düzey ama hızla devam ediyoruz.
Üye Recep TOKGÖZ
:Teşekkür ediyorum. Şimdi biz baştan beri
Balbey’in ve sizin bu projenizin Antalya’nın dokusuna uymadığını başından beri söylüyoruz?
Niye uymadığını defaatlerle açıklamış oldum burada. Yani siz başlangıçta işe başlarken ben
Balbey’i Kaleiçi haline, Kaleiçi Projesi veya Kaleiçi şekline dönüştüreceğim dediğiniz halde
bugün gelmiş olduğumuz noktada Kaleiçi ile uzaktan yakından alakası olmadığını bir kere
daha altını çizmek istiyorum. Bu ayrı bir konu.
İkincisi; bizim aldığımız mali bilgilere göre Büyükşehir Belediyemizin böyle bir
projeyi şu anda yapabilecek kapasitede bir mali gücünün olmadığını da görüyoruz, biliyoruz
dolayısıyla Başkanım bu projeyi bırakın şimdi. Seçimden sonra artık kim gelirse, ister siz
olabilirsiniz, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanmış olabiliriz. Bundan sonra bırakalım.
Bizim bu konuyla ilgili bağlayıcı bir karar almamamız gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki, siz
çok iyi biliyorsunuz geçen hafta bir halk pazarı ve festival esnafı için bir şey yaptık, yani
orada herkes dükkanlarının metrekaresiyle ilgili. Biz 10 yıl bekledikten sonra elde ettiğimiz
14 metrekare dükkanlar yerine 5 metrekare yer aldık. Dolayısıyla yani buraları çok iyi
hesaplamamız lazım. Yarın Balbey Mahallesinde oturan vatandaşımızın mağdur olmaması
bizim asli ve temel görevimiz olması lazım siyasetçiler için. Dolayısıyla hem tarihi açıdan
bozmamamız gerektiğine inanıyorum hem de oradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması
gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu hemen böyle yalap şalap yapılabilecek bir proje
olarak görmüyorum. Daha üzerinde çok ciddi şekilde çalışılabilir. Orada değişik restorasyon
projeleri olabilir dolayısıyla bu konu üzerinden daha detaylı düşünmemizin gerektiğine
inanıyorum. Bir de bu kent merkezlerinin korunması bizim siyasetçilerin temel görevi olması
lazım. Siyasetçilerin temel görevlerinden bir tanesi de kent merkezlerinde olmaması gereken
şeylerin olmaması lazım. Bakın bugün ve dün ben yine Kalekapısı’na gittim. Tramvayların
geldiği zaman o at arabalarının manevralarını, o atlara yapılan işkenceleri orada bizzat
gözümle gördüm dolayısıyla ve şöyle bir karar da aldım ben kendi kendime: Dedim ki burada
biz bir imza kampanyası başlatalım.
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Ben bu konuyu üç kere mecliste dile getirmiş olmama rağmen siz bu konuyla ilgili en
ufak bir adım atmadınız dolayısıyla Antalya’nın şu anda en kanayan sorunlarından bir tanesi
bu. Lütfen bu sorunu bir çözüm getirin yoksa beni... Yani ben bunları toplayacağım bu
imzaları nereye götüreceğim?
BAŞKAN
:Bana.
Üye Recep TOKGÖZ
:Devletin tepesine götüreceğim. Yani külliyeye
götürmeye karar verdim.
BAŞKAN
:Bana getirin ya.
Üye Recep TOKGÖZ
:Size getirdiğim zaman bir çözüm olmuyor.
Madem öyle, ben de külliyeye götüreyim.
BAŞKAN
:Çözeriz.
Üye Recep TOKGÖZ
:Biz çözüm varsa oradan yapalım.
BAŞKAN
:Eyvallah.
Üye Recep TOKGÖZ
:Lütfen... Bir gün beraber gidelim Sayın
Başkanım. Ben oradaki, ben oradaki durumu size gözlerinizle beraber görelim.
BAŞKAN
:Teşekkür...
Üye Recep TOKGÖZ
:Eğer hakikaten varsa benim bir yanlışım.
Tamam, ben sözümden geri dönmüş oluyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Sağolun.
Üye Recep TOKGÖZ
:Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Şim di...
Üye Cansel TUNCER
:Başkanım, açıklamaya geçmeden önce, bu
maddeye bir ara kelimeler ilave ediliyor fakat maddenin bütününde değerlendiremiyoruz. Bu
konuda bilgi verebilir misiniz?
BAŞKAN
:0 maddenin tamamını değişiklikle beraber okur
arkadaşlar.
Üye Cansel TUNCER
:Yok, bir ilave yapılıyor maddeye.
BAŞKAN
:Evet. Evet. O maddenin tamamı okunsun bu
değişiklikle birlikte istiyorsanız.
Üye Cansel TUNCER
:Evet, yani onu değerlendirebilir miyiz?
BAŞKAN
:Önünüzde var mı Mesut Bey maddenin tamamı?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Peki, açıklayın o zaman. Şimdi müsaade
ederseniz ben bir Recep Bey’in söyledikleriyle ilgili bir cevabı vereyim. Ondan sonra da siz
hem bir maddeyi isteyin tamamını. Belki o arada maddenin tamamı gelmiş olur değişiklik
haliyle birlikte.
Şimdi Sayın TOKGÖZ tabi size göre Antalya’nın dokusuna uygun olmuyor olabilir.
Şimdi geçmişte de Konyaaltı Sahili’nin Projesinin Antalya’ya uygun olmadığını söylediniz bu
mecliste defalarca. Bu sizin görüşünüz. Biz de uygun olduğunu söyledik. Ben de gittim
Avrupa’da, Fransa’da, Avrupa Konseyi’nde En Çevreci Ödül diye Antalya’nın gurur
duyabileceği bir ödülü aldım, buraya getirdim. Demek ki sizin dokuya uymuyor dediklerinizle
bizim yaptıklarımız uyuşmadığında zaman içerisinde uluslararası ödül alabilecek doğru işler
yaptığımızı en önemli uluslararası hem de akademisyenlerden oluşan - anlatabildim mi uluslararası akademisyenlerden oluşan jüriler teyit ediyor. O yüzden size göre dokuya uygun
olmayan bize göre dokuya uyuyorsa zaman hep bizi haklı çıkarttı. Şimdi burada önce bir şeyi,
önce bir şeyi bir düzeltelim. Bakın, biz bu projeyi kiminle çalıştık?
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Bu projeyi ben, ben mimar değilim, restoratör değilim, tarihi yenilemeci değilim. Biz
bu projeyi 4 senedir çalışıyoruz ve bu projeyi Türkiye'de bu işin en önemli uzmanı Profesör
Doktor Zekai GÖRGÜLÜ, Sayın Tülin GÖRGÜLÜ hocalarımızın nezaretinde bir sürü
akademisyenle çalıştık. Şimdi hangi mantıkla dokuya uymuyor diyorsunuz? Anlamak
mümkün değil. Dokuya uyup uymadığının nihai değerlendirmesini kim yapacak? Hayatını bu
işe vermiş yine akademisyenlerden oluşan, teknik uzmanlardan oluşan Kültür Varlıklarını,
Kültür ve Tarihi Varlıkları Koruma Kurulu. O da onaylamış bunu dokuya uygun diye. Çok
güzel, yapın diye. Siz şimdi burada çok güzel değil diyorsunuz. O sizin görüşünüz. O
görüşlerinizi hiçbir zaman gerçekliği ortaya çıkartmadı. Hep yanıldınız. Burada da
yanılacaksınız. Bunun dokuya uygun olduğunu bu işe hayatını vermiş kurul üyeleri söylüyor.
Bu projeyi, bu işe hayatım vermiş profesör hocalarımız hazırlıyorlar. O yüzden bir kere ilime,
bilime saygı çerçevesinde en azından söylüyorken biraz daha ihtiyatlı konuşmak lazım ve biz
Allah’ın izniyle bu projeyi yapacağız. Finansmanı konusunda da hiçbir sorunumuz yok.
Çünkü şu anda başta Sayın Valimizin sağolsun destekleriyle Kültür Varlıkları Fonundan bu
projenin biz % 70’ini finanse ettik. 75’ini... Herhangi bir finansman sorunumuz da yok. Hani
ben hep söylüyorum ya Antalya’da ne yapılıyorsa biz yapıyoruz diye. Herkesle birlikte
yapıyoruz. İşte burada başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, Valimizin, koruma
kurullarının, akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin, Antalyalı hemşerilerimin bir araya
gelmesi sayesinde. Yoksa Balbey otuz senedir bekledi. Kimse de bir çivi çakamadı. Şimdi biz
çaba, bir çivi çakalım diyorsak gölge etmeyin başka ihsan istemez.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Balbey’e...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:E, bunu konuştuk. Birinci etaba...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Tamam. Ondan sonra etap etap devam edeceğiz.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Eyvallah. Orada da tescilli binalar var. Onları da
koruyoruz dolayısıyla burada bütün tescilli binalar korunuyor. Aynı şekilde orijinaline uygun
restore ediliyor. Biz Antalya’ya çivi çakan herkesi de sırtımızda taşırız diye de söyledik. Bunu
kim yapıyorsa elbette marifet iltifat ilişkisi içerisinde de değerlendirilir. Evet, maddenin
tamamı geldi mi? Evet, Mesut Bey buyurun. Tamamını okuyalım. Değiştirilmiş haliyle de
var...
Üye Mesut KOCAGÖZ
:Başkanım zaten madde 15’de 4734 sayılı
kanununu 11 .maddesinde belirtilenler diye değişmiş. Biz de buna ilave olarak “kamu kurum
ve kuruluşu veya sermayesinin % 50’den fazla payı, bu kamu kurum ve kuruluşlara ait tüzel
kişiler hariç” diye koyduk. Neden koyduk? Sizin de takdir ettiğiniz gibi bunu ANET yapacak
vatandaşlarımızın lehine olsun diye.
BAŞKAN
:Belediye
olarak
kendimiz
yapmak
için
şirketimizi kullanıyoruz, evet.
:Belediye olarak, evet. Bu nedenle bunu yazmak
Üye Mesut KOCAGÖZ
durumunda kaldık.
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BAŞKAN
:Evet, bunun dışında bir de değerli arkadaşlar
yarın belediye hemen böyle dedikoduya açık konular, işte belediye bunu falancaya peşkeş
çekti filan, peşkeş çekti dedikodularının önünü tıkamak için biz iş başa düştü dedik, kendi
şirketimiz vasıtasıyla bu dedikodulara mahal bırakmamak için bu çalışmaları yapmak üzere de
bu düzenlemeyi buraya getirdiğimizi ifade ediyoruz, kendimiz bu çalışmaları yürütmek için.
Üye Mesut KOCAGÖZ
:K i...
BAŞKAN
:Bir başka konu...
Üye Mesut KOCAGÖZ
:Pardon...
BAŞKAN
:Yeterlidir bu bilgi zannediyorum.
Üye Mesut KOCAGÖZ
:Tamam, peki. Peki Başkanım. Tamam.
BAŞKAN
:Bir
başka
konu
gündem
dışına
gene
dayanamadınız çıktınız ama ben de cevap vermiş olayım. Cevap vermiş olayım. Şimdi bu
konuda hiçbir şey yapmadınız diyor iken tabi bizim yaptıklarımızdan haberdar olmadığınız
için bunları ifade ediyorsunuz. Anlayışla karşılıyoruz. Sorun yok. Ben bu Antalya’nın aynı
zamanda bir turizm çeşitliliğine katkı sağlayan faytonlarımızın bir turizme hizmet vermesi
açısından sosyal bir yaraya sebebiyet vermeyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi için bir
senedir çalışıyorum. Bunu da ilk defa buradan açıklıyorum ve burada 17 tane fayton ve
bunları çalıştıran gariban kardeşlerimiz, evine ekmek götürmek için adeta gayret eden
kardeşlerimiz var. Biz bunlara atlar olmadan bir araç teminine gidelim ve bu kardeşlerimizi de
mağdur etmeyelim diye uğraştık. Ancak Türkiye’de buna benzer akülü faytonları üreten bir
tek firma var ve fiyatı araba fiyatından iki misli filan daha yüksek akülü faytonların. Yani, biz
belediye olarak uygun bir fiyat olsaydı bu kardeşlerimize bunları verelim çalıştıralım
diyecektik ama bu ciddi bir bütçe getiriyor. Bunu biz acaba ürettirebilir miyiz diye gereken
çalışmaları yaptık ama üretimi konusunda da çok iyi bir netice alamadık. Dolayısıyla dün
akşam itibariyle kararımızı verdik. Burada çalışan faytoncu kardeşlerimizi sosyal bir
mağduriyet içerisine sokmadan bu meseleyi artık çözüyoruz, çözeceğiz.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:0
faytoncu
kardeşlerimizi
de
sokakta
bırakmayacak bir çözümle ileride bir akülü fayton üretimi konusunda bir merhale alabilirsek o
vakte kadar bu faytonların bundan sonra Antalya’da hizmet vermesine gerek bir hayvansever
olarak gerekse çevre etkileşimi olarak gerekse Antalya halkından almış olduğumuz öneriler ve
düşünceler çerçevesinde artık yeni bir akülü araç teminine kadar, akülü fayton teminine kadar
buradaki kardeşlerimizi de mağdur etmeden, onlarla yakında arkadaşlarımız görüşecekler.
Fayton uygulamasına son vereceğiz. Bunu da...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Rica ederim. İmzaları da bana getirin Recep Bey
diye onun için söyledim yani. Tamam.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Rica ederim. Evet, bunu da, evet...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Evet, bunu da bu vesileyle paylaşmış olayım.
Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar, gruplar zannediyorum kanaatlerini ilettiler.
Üye Cansel TUNCER
:Oylamaya geçebiliriz.
BAŞKAN
:Oylamaya geçebiliriz. Gündemin
2.maddesi
değerli arkadaşlar oylarınıza arz ediyorum Komisyon Raporu doğrultusunda...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
\

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.11.2018)

BAŞKAN
:Oylamaya geçtik. Bir dahaki maddede. Bir
dahaki maddede olur. Ha gündem dışı mı konuşacaksınız? Bununla mı ilgili? Gündemle mi
ilgili?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Tamam, oylayalım, hemen söz vereyim. Siz söz
istemediniz yalnız onun için...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Bende yok, gözükmüyor ekranda. Bir
daha
isterseniz... Bir daha isterseniz, gözükmüyor.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Evet, Sadullah BAYAR’m oyu notlara
evet
olarak geçsin arkadaşlar. Oyumu kullanmadım diyor. Evet, gündemin 2.maddesi kabul
edilmiştir. Reşat Bey buyurun söyleyin.
(Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu,
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım teşekkür ediyorum.
Bazı
sorularım olacak bunlardan bir tanesi biraz evvel siz buyurdunuz. Bu Balbey’le ilgili, proje ile
ilgili %75 bir fonlama tedarik ettiğinizi, temin ettiğinizi özür diliyorum, temin ettiğinizi beyan
ettiniz. Önce 70 sonra 75 dediniz.
BAŞKAN
:75, evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şimdi, evet, şimdi bu projenin maliyeti belli
midir? Birinci sorum. Yani bu proje ne kadara mal olacak ve bu projenin mal oluşuna % 75’ini
biz fonlayacak isek şayet %25’lik bir maliyet kısmını, kısmında tabi vatandaşlarımızın kentsel
dönüşümde, onların mülkleri neticede, bir yap işlet devret değil de ne deniyor, onun bir ismi
var, kat karşılığı. Belli bir miktar verilecek. Peki bunu bir zannedersem siz şey yapmayın,
Mesut Bey daha iyi bilebilir çünkü o çalışıyor uzunca bir süredir proje üzerinde. Proje
maliyetini bilirsek bu daha, en azından kayıtlara da geçsin, bilelim.
İkincisi de bu faytonlarla ilgili bir küçük şey söylemek istiyorum. Fayton bir kültür,
yani bu faytoncuları, böyle eze eze çok fazla bir popülist bir tavırla hareket etmenin yanlış
olduğunu ben şahsım olarak ifade etmek istiyorum. Bu bir kültür. Tanzimat’la İstanbul’da
özellikle hayatımıza girmiş olan bir kültür. Bunun yok olmaması bence daha önemli ama
tedbirlerini alarak. Şimdi mesela ben sizin akülü fayton projenize katılmıyorum. Çünkü o
fayton değil. O bir araç. O bize o dokuyu, o ruhu, o hissi vermeyecek ama şimdi o
gördüğünüz işte teyp çalan, işte dantellerle süslenmiş, içinde mor mavi ışıklar yanan,
faytondan, faytondan başka her şeye benzeyen ve bakımsız atlarla görevini sürdürmeye
çalışan ve trafiğin, güncel trafik içerisinde oldukça sıkıntı yaratan bir durumu var. Bunu tespit
edelim. Bunda bir sıkıntı yok veya onların çevreyi kirletmeleriyle ilgili tespitleri siz de
yapıyorsunuz, biz de yapıyoruz. Şimdi bizim bu süreçte yapmamız gereken bu, muktediriz,
bakınız yani Antalya Belediyesi 20 tane 25 tane faytona sahip olamayacak bir yapısı yok.
Muktediriz. Fayton yaptırılabilir. İthal edilebilir. Getirtilebilir. Büyükşehir Belediyemiz
Ulaşım Dairesinde bir hat, UKOME kararıyla bir tesis edilmek suretiyle çalıştırılabilir. Orada
çalıştırılacak vatman arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin sosyal anlamda belediyemiz
bünyesindeki şirkette çalışmaları sağlanabilir. Bu bir hizmet.
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Bence siz bu akülü yerine, hatta yolların özellikle kaldırım taşı tabir ettiğimiz o bölgenin
Karaalioğlu Parkına kadar Konyaaltı Caddesinden kesme taşlarla hani Viyana’daki gibi, özür
diliyorum yani mutlaka biliyorsunuz.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bu bir kültür, biz bununla ilgili bir sosyal proje,
kestirip atmak yerine, bir proje üzerinde çalışıp bunu Antalya’ya kazandırmanın daha doğru
olacağını düşünüyorum.
BAŞKAN:Çalışıyoruz. Çalışacağız merak etmeyin. Balbey’in
proje maliyeti henüz şu anda vatandaş görüşmelerimiz de devam ettiği için nihai bir uygulama
projesi de kesin, tabi bizim elimizde bir taslak var tabi ama netleşmediği için bir proje maliyetini
söylememiz şu an için mümkün değil. Çünkü bir vatandaş görüşmelerimiz devam ediyor. Geride
bir %45’lik vatandaş görüşmesi 55’le kesin sözleşme imzaladık diyebiliriz dediğim gibi
kamulaştı, küçük metrekareleri kamulaştırdığımızı da varsayarsak dolayısıyla kalanları
tamamladıktan sonra nihai proje hakkında bir proje maliyeti elbette çıkacak. Zaten bunu da her
zaman herkesle paylaşıyoruz. Onda bir sorun yok. Bu arada Recep Bey’in az önce söylediği
hususlardan bir tanesini bir cevaplamam gerekiyor. İşte Doğu Garajı’nda 15 metre, 10 metrekare
yerim vardı. 5 metrekareye düştü diyorsunuz. Doğrudur ama Recep Bey bunu değer üzerinden de
hesapladığımızda herhalde o eski festival çarşısındaki dükkândaki metrekarenizle böylesine
modem, çağdaş, muhteşem bir çarşı merkezinin içerisindeki metrekare fiyatları eşdeğer değildir.
Yani oradaki 10 metrekareniz 1 lira ediyorsa buradaki 5 metrekareniz en az 3 lira edecek, 4 lira
edecek. Bunu da söylemezseniz diğerini söylüyorken o zaman çok haklı bir şey söylememiş
olursunuz. Onu da teslim etmenizde fayda var. Etmediğiniz için ben ediyorum onu da. O yüzden
yani şimdi eski yerdeki metrekaremin aynısını yani oradaki ne kadar zor şartlarda ticaret yapmaya
çalışıldığını hatta yapılamadığını bilen birisi olarak siz de, ben de dolayısıyla eşit metrekare
alamadık, azaldı filan demek çok hakça bir söylem değil. Onu da siz de biliyorsunuz da, bana
açma bunu özellikle oradaki esnafımız açısından, onları bilgilendirme açısından, açma ihtiyacı
doğdu.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:İsterseniz yeterli tutalım. Kifayeti müzakere
diyelim.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Evet, eyvallah. Hayırlısı, bizim zaten sizinle bir
türlü yaptığımız işlerde senkronize olamıyoruz ama zaman bizi haklı çıkartıyoruz hep, yani. Evet,
ikinci maddeyi oylarınıza Komisyon Raporu doğrultusunda arz etmiştim. 3.madde...
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:988
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 29/04/2015
tarihli Devir Sözleşmesi ve 10/07/2015 tarihli Bakanlık Makamı
Olur’u ile işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu yürütülen
Düdenbaşı Park ve Rekreasyon Tesisinin işletme, bakım ve
yönetim hizmetlerinin yürütülmesinden DSİ ile mutabakata
varılarak vazgeçilmiş olup, Devir Sözleşmesinin feshi konusunda
DSİ ile mutabakata varılmış olduğundan bu kapsamda,
29/04/2015 tarihli Devir Sözleşmesinin fesih edilmesine,
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37
kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli toplantısında gündemin 62.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Büyükşehir Belediye
Başkanlığımızca 29/04/2015 tarihli Devir Sözleşmesi ve 10/07/2015 tarihli Bakanlık Makamı
Olur’u ile işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu yürütülen Düdenbaşı Park ve Rekreasyon
Tesisi’nin işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin yürütülmesinden DSİ ile mutabakata
varılarak vazgeçilmiş olup, Devir Sözleşmesinin feshi konusunda DSİ ile mutabakata varılmış
olup 29/04/2015 tarihli Devir Sözleşmesinin fesih edilmesi hakkındaki;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.11.2018 tarihli raporunda;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 13.Bölge Müdürlüğünce inşa edilerek işletmeye
açılan “Düdenbaşı Park ve Rekreasyon Tesisi” nin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu,
6200 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (k) fıkrası uyarınca, Orman ve Su İşleri Bakanlığından
alman 10/07/2015 tarihli Olur ve buna istinaden hazırlanan 05/08/2015 tarihinde yapılan
“Devir Protokolü” ile Antalya Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir. Bahis konusu tesisin
devrine ilişkin sözleşmenin 7’nci maddesi gereğince hazırlanan 30/12/2016 tarihli Ek Devir
Protokolü ile de, mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ait 3855 ve 780 parsel numaralı
taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediyesine devri yapılmıştır. Devri yapılan taşınmazlar
ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda 3855, 780, 3856 ve 1423 parsel numaralı
taşınmazların 1.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kaldığı, 3855 ve 780 parsel numaralı
taşınmazların imar planlarında “Otopark Alanı” olarak düzenlendiği, 3856 ve 1423 parsel
numaralı taşınmazların ise “Park ve Rekreasyon Alanı” olarak düzenlendiğinin anlaşılması
üzerine söz konusu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların, 5018 sayılı
Kanunun 47’nci maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsisi talep edilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü ve
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan yazışmalar sonucu tahsis talebinin
değerlendirilmesi için öncelikli olarak 29/04/2015 tarihinde yapılan Düdenbaşı Park ve
Rekreasyon Tesisine ait devir sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmesi
hususunda Büyükşehir Belediye Meclisinde aşağıda açıklandığı şekilde karar alınması
gerektiği ve bu kararın gönderilmesine müteakip Devir Olur'unun iptali için Bakanlık
Makamının Onayına sunulacağı bildirildiğinden;
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 29/04/2015 tarihli Devir Sözleşmesi ve
10/07/2015 tarihli Bakanlık Makamı Olur’u ile işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu
yürütülen Düdenbaşı Park ve Rekreasyon Tesisi’nin işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin
yürütülmesinden DSİ ile mutabakata varılarak vazgeçilmiş olup, Devir Sözleşmesinin feshi
konusunda DSİ ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, 29/04/2015 tarihli Devir
Sözleşmesinin fesih edilmesi işlemi Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Üçüncü maddeden önce Başkanım atladığım bir,
atladığım bir husus vardı. Onu da müsaadenizle... Yine Uluslararası İdeal Kent Ödüllerinde
Korkuteli Belediyemiz de bir ödül almıştır. Mimari Koruma Dalında ödül almıştır. Bu da
Sinanettin Medresesi Millet Kıraathanesi projesiyle almıştır. Kendisini tebrik ediyoruz
grubum uz^ 1arak.

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.11.2018)

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN

:Evet.
:Başarılarının devamını diliyoruz.
:Evet, Haşan Ali Başkana tebriklerimizi iletiyoruz

biz de.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Gündem maddesi Komisyon Raporu uygundur
Başkanım.
BAŞKAN
:Üçüncü madde.
Üye Cansel TUNCER
:Üçüncü gündem maddesiyle ilgili bir açıklama
yapacak mısınız Başkanım? Bir devir protokolünü feshetme konusunu gündeme
getiriyorsunuz. DSİ’nin... Şimdi ben bu Komisyon...
BAŞKAN
:Bir hukuki konu var. Arkadaşlar açıklasınlar
onu.
Üye Cansel TUNCER
:Yani tahsis ve devir var. Tahsis yapılabilmesi
için öncelikle bir DSİ anladığımız kadarıyla bu protokolü, devir protokolünü feshedin demiş.
İsterseniz bir dinleyelim. Komisyon Raporu uygundur ancak biz özellikle...
BAŞKAN
:BirolBey...
Üye Cansel TUNCER
:Parsel numaralarısayılan taşınmazların...
:Üçüncü maddeyle ilgili bilgiyi Mevlüt Bey’in ...
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER
:Bir saniye, bir konuyu arz edeceğim. Ona göre
de cevap rica ediyorum.
BAŞKAN
:Tamam.
Üye Cansel TUNCER
:Özellikle birinci derece doğal sit alanı içinde
kalan veya park alanı ya da otopark alanı olarak kalan bu imar planlarındaki bu parseller devir
protokolü yapıldığında da bu şekilde miydi? Sonradan mı plan değişikliği oldu? Ya da şu
anda tahsisi talep etmenin ve devri feshetmenin sebebini öğrenelim lütfen.
BAŞKAN
:Evet. Süresi doldu. Onu biliyorum. Evet, Mevlüt
Bey buyurun.
Emlak ve İst. Dai. Bşk. M. ÖZDEMİR: Sayın Başkanım bu protokollerimizin süresi
dolmadı.
BAŞKAN
:Dolmadı mı?
Emlak ve İst. Dai. Bşk. M. ÖZDEMİR:Biz şeyde, Düden’in yanındaki bir parselini,
bizim kapsamımızda olmayan devir kapsamında olmayan bir parselini tahsis talep ettik.
Devlet Su İşleri dedi ki bize, diğer parselleri de biz tahsis yapalım madem. Devir
protokollerini iptal edin. Bakanlıktan, Bakanın da onay şartı devir protokolleri iptal olsun.
Sonra da tahsis yapalım. Bedelsiz tahsis alacağız. Onun için de Bakanlığın talebini yerine
getiriyoruz burada.
BAŞKAN
:Neyse yeni talep...
Üye Cansel TUNCER
:Devir protokolü herhalde bedelliydi. Bu tahsis
tabi ki bedelsiz olacağına göre...
BAŞKAN
:0 da ücretsizdi...
Emlak ve İst. Dai. Bşk. M. ÖZDEMİR:Orada bedelimiz yoktu Sayın Başkanım. Orada
da sadece işte Devlet Su İşleri Personelinin Düden Şelalesinden şeysiz, ücretsiz faydalanması
gibi...
Üye Cansel TUNCER
:Yararlanması...

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(09.11.2018)

Emlak ve îst. Dai. Bşk. M. ÖZDEMİR:Çok küçük bir şeyimiz vardı.
BAŞKAN
:Evet, peki.
Üye Cansel TUNCER
:Tamam. Komisyon Raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporu uygundur.
Üye Ertürk YAZAR
:Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN
:3. maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
edilmiştir. Gündemimizin 4.maddesi...

Kabul

(Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu,
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:4, 5, 6.gündem maddesi dahil toplu oylanmasını
öneriyoruz Başkanım. Komisyon Raporları uygundur.
Üye Cansel TUNCER
:Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur.
Üye Ertürk YAZAR
:Uygundur.
BAŞKAN
:4, 5 ve ö.maddelerin birlikte oylanması ve
Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:989
ÖZÜ: Antalya ili, Kepez ilçesi, Kütükçü Mahallesinde
bulunan mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 27490
ada 1 parsel numaralı ve 5730,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı
taşınmazın "Semt Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere" 5393
sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi gereğince
25
(yirmibeş) yıl süreyle ve bedelsiz olarak Kepez Belediye
Başkanlığı adına tahsisinin yapılmasına, oylamaya katılanların
oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9
kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2
kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli toplantısında gündemin 63.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Kepez İlçesi, Kütükçü
Mahallesinde bulunanmülkiyeti Belediyemize ait 27490 ada 1 parsel numaralı ve 5730,00 m2
yüzölçümlü Arsa vasıflıtaşınmazın "Semt Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere" 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 75.maddesi gereğince 25 (yirmibeş) yıl süreyle bedelsiz olarak Kepez
Belediye Başkanlığıadına
tahsisinin yapılması hakkındaki;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.11.2018 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Başkanlığından alınan 28.09.2018 tarih ve E.25287 sayılı yazılarında;
mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesinde
bulunan 27490 ada 1 parsel numaralı ve 5730,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın imar
planlarında Pazar Yeri olarak planladığı belirtilerek "Semt Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere"
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi (d) fıkrası gereğince 25 yıl süreyle tahsisi
istenilmiştir.
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İlimiz, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Antalya Büyükşehir
Belediyesine ait 27490 ada 1 parsel numaralı ve 5730,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı
taşınmazın "Semt Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere" 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75.
maddesi gereğince 25 (yirmibeş) yıl süreyle ve bedelsiz olarak Kepez Belediye Başkanlığı
adına tahsisinin yapılması hususu Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR N 0:990
ÖZÜ: Kaş İlçe Yolcu Terminalinin demirbaş
alımı, bütün bakım onarım ve işletme giderleri kiracıya ait
olmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun
26 ncı maddesine istinaden işletilmesi işinin, kira bedeli
olarak yıllık kazanılan net kar üzerinden % 40’ı
Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi kaydı ile 31.12.2020
tarihine kadar Antalya Ulaşım A.Ş.’ye kiraya verilmesine,
oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti
38 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi
Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 54 oy
kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli toplantısında gündemin 64.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Kaş İlçe Yolcu
Terminali'nin demirbaş alımı, bütün bakım onarım ve işletme giderleri kiracıya ait olmak
kaydıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesine istinaden
Büyükşehir Belediye Meclisinin belirleyeceği süre ve bedel üzerinden işletilmek üzere
Belediyemiz Şirketi Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne
kiraya verilmesi hakkındaki;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.11.2018 tarihli raporunda;
Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı 6360 sayılı kanun ile idari il mülki
sınırı olmuştur.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının “1”
bendinde “Yolcu ve yük terminalleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat
vermek” hükmü gereğince Kaş İlçesi Ağullu Mahallesi mülkiyeti hâzineye ait olan
Belediyemize bedelsiz tahsis edilen 146 ada 1 parseldeki 4726 m2 olan taşınmaza Kaş İlçemiz
ve yöresine hizmet vermek amacıyla Kaş İlçe Yolcu Terminali yapılmıştır.
Kaş İlçe Terminalinin demirbaş alımı, bütün bakım onarım ve işletme giderleri
kiracıya ait olmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesine
istinaden işletilmesi işinin, kira bedeli olarak yıllık kazanılan net kar üzerinden % 40’ı
Büyükşehir B elediyesine verilmesi kaydı ile 31.12.2020 tarihine kadar Antalya Ulaşım
A.Ş.’ye kiraya verilmesinin uygun olduğu görüşü ile;
Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:991
ÖZÜ: Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi,
Atatürk Parkında (V a li Konağı Yanı ) bulunan iki adet
halı sahanın saat ücretli olarak kiralanması için gelir tarife
ücretinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda
belirlenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 2
kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile
toplam 54 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli toplantısında gündemin 65.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa İlçesi
Konyaaltı Caddesi, Atatürk Parkında ( Vali Konağı Yanı ) bulunan iki adet halı sahanın saat
ücretli olarak kiralanabilmesi için ekteki ücret tarifesinin gelir tarifemize eklenmesi
hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.11.2018 tarihli raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi,
Atatürk Parkında ( Vali Konağı Yanı ) bulunan iki adet halı sahanın saat ücretli olarak
kiralanması için gelir tarife ücretinin belirlenmesi hususunun aşağıdaki şekliyle uygun olduğu
görüşü ile;

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FUTBOL SAHASI GELİR TARİFESİ
Tarife
Adı

Öğrenci
Gündüz

Öğrenci
Gece

Personel
Gündüz

Personel
Gece

Kamu
Gündüz

Kamu
Gece

Sivil
Gündüz

Sivil
Gece

Tarife
Ücreti

60 ,00e

90,00^

60,00t

90,001-

70,00t-

100,00t

80,00^

120,00=5

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN

:Kabul edilmiştir. 7.m adde...

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu,
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:992
ÖZÜ: Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Cumhuriyet
Mahallesi 5055 ada güneyinde bulunan ve imar planında
park olarak ayrılan alanda inşa edilen Yeraltı Otoparkının
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26.
maddesine göre 10 (on) yıl süre ile ilk yıl kira bedeli
10.000,00 TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin ise Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayma
göre) oranında arttırılması kaydıyla ANSET Özel Sağlık ve
Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ ne kiraya
verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 2
kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 54 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli toplantısında gündemin 119.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Muratpaşa İlçesi,
Cumhuriyet Mahallesi 5055 ada güneyinde bulunan ve imar planında park olarak ayrılan
alanda inşa edilen Yeraltı Otoparkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.
Maddesine göre bedel ve süresinin belirlenerek Büyükşehir Belediyesi şirketi ANSET Özel
Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ ne kiraya verilmesi hakkındaki;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.11.2018 tarihli raporunda;
İlimiz, Muratpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5055 ada güneyinde bulunan ve imar
planında park olarak ayrılan alanda inşa edilen Yeraltı Otoparkının 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre 10 (on) yıl süre ile ilk yıl kira bedeli 10.000,00
TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki
yılın aynı ayma göre) oranında arttırılması kaydıyla ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür
İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ ne kiraya verilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Cansel Hanım.
Üye Cansel TUNCER
:Bir saniye Sayın Başkan. Bir saniye. Gündemin
7.maddesiyle ilgili olarak yeraltı otoparkının ANSET Limited Şirketine kiraya verilmesi
hususu var. Belediyemiz şirketi yine. Sadece burada bir hususu dile getirerek komisyondan
geldiği şekliyle bizim için de uygundur. Ancak az önce ifade ettiniz. Sayıştay Raporları
hakkında çok fazla yasal bir, tam, net bilginiz olmadığını fark ettiğim için çok kısa bir
açıklama yapacağım. Yani biz zaten Sayıştay’la ilgili belediyemizin bizi bilgilendirmesini
bekliyoruz. Zaten dile getirmemiştik konuyu da... Denetim görüşünü etkileyen ve
etkilemeyen iki bölüm altında Sayıştay bir takım bulgular ileri sürer. Kamu idaresi buna
cevap verir. Eğer bu cevabı yeterli görür ise bir sonraki denetiminde tekrar bunları denetler
ancak sorgu yapmaz.
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Sorgu daha sonra gelir veya Sayıştay ilgili dairesine yargılama süreci başlar. Şimdi
ben sadece bu konuyla ilgili olduğu için dile getiriyorum. Sayıştay Raporunda bir bölümü
okuyacağım. Onunla ilgili bir şerh koyacağız. Yani bir ilavemiz olacak bu maddede. O
yüzden dile getiriyorum. Bu arada Konyaaltı Belediyesinin gururla söylüyorum hiçbir bulgu
maddesi yok raporunda, denetim görüşünü etkileyen bölümde. Hani bilginiz olsun diye
söyledim bu dönem.
BAŞKAN
:Ne güzel. Çok iyi. Tebrik ederiz.
Üye Cansel TUNCER
:Çok titiz ve saydam,şeffaf çalışmamızın
bir
sonucu olarak. Şimdi, Sayıştay der ki; bu bir tespit veya şey anlamında söylemiyorum. Meclis
kararı ile Büyükşehir Belediyesi şirketlerine kiralanan taşınmazların Devlet İhale Kanununa
tabi olunmaksızın üçüncü kişilere devredilmesi hususunu ilgili yasa maddesine aykırı
olduğunu tespit etmiş. Kamu idaresi de cevabında zaten, siz, Belediyemiz olarak Belediye
Şirketlerine gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığını ifade etmişsiniz Sayıştay’a. Öyle
görülüyor. Burada dolayısıyla ANSET, pardon, doğru mu söyledim şirketi?
BAŞKAN
:Evet.
Üye Cansel TUNCER
:Üçüncü kişilere kiraya verecek mi bu otoparkı?
BAŞKAN
:Yok.
Üye Cansel TUNCER
:Onu öğrenmek istiyoruz ve ihalesiz kiraya
verilmemek kaydıyla, ifadesiyle biz Komisyon Raporunu uygun buluyoruz.
BAŞKAN
:Şimdi şöyle; bir kere buralar öyle çokpara
kazanan faaliyetler değil. Bu bir kamu hizmeti.
Üye Cansel TUNCER
:Evet.
BAŞKAN
:0 yüzden de Belediye Şirketlerimiz artık bu
konuda tecrübe sahibi oldular.
Üye Cansel TUNCER
:Kendisi işletecek.
BAŞKAN
:Onun için de Belediye Şirketinin kendisi
işletecek. O yüzden veriyoruz. Yani buralarda öyle çok büyük kazanımlar olursa, kazançlar
olursa aslında belki üçüncü şahıslara da Belediyeye gelir temin etmesi için ihale etmek doğru
bir fikir olabilirdi ama maalesef o konuda çok da bir talep yok dolayısıyla biz kamu hizmeti
olarak görerek para kazanmasak da bu hizmeti ileteceğiz.
Üye Cansel TUNCER
:Yani, kayıtlara geçti.
BAŞKAN
:Ayrıca otoparkların tahsisi 26.maddeden dolayı
Büyükşehir Kanununun Belediye Şirketlerine mümkündür.
Üye Cansel TUNCER
:Belediye Şirketleri açısından bir sorun yok.
BAŞKAN
:Dolayısıyla.
Üye Cansel TUNCER
:Biz Belediye Şirketimizin başkalarına kiraya
vermesi durumunu dile getiriyoruz.
BAŞKAN
:Şu anda öyle bir düşüncemiz olmadığından...
Üye Cansel TUNCER
:Öyle bir durum yoksa. Kayıtlara girer.
BAŞKAN
:Ahmet Bey, bir şey mi söyleyeceksiniz?
Buyurun.
Gen. Sek. Yard. A. CİLAVDAROĞLU:Sayın Başkanım 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun 26.maddesinde şayet bu maddeye göre bir yer tahsis edilmişse alt
kiracılara 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca vermek zorunluluğu var zaten.
BAŞKAN
:Elbette.
Üye Cansel TUNCER
:İşte bunu dile getiriyoruz.
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BAŞKAN
:Ama istersek kiralayabiliriz yani ama biz
kiralamayı düşünmüyoruz şu anda, yani. Tabi burası da biliyorsunuz, çok hengamesi olan bir
projeydi. Bizi burada çevre katliamı yapmakla yine suçlamışlardı ama Allah aşkına orası bitti.
Bir gidin görün. Biz çevreyi ne kadar güzel koruyarak böyle yerin altına muhteşem güzel
otopark yapıp üstünü de yeşil bir alan haline getirdik. Bittikten sonra tabi bu suçlamaları
yapanları ortalıkta görmek pek memnun, pek mümkün olmuyor ama. Bir gitsinler orada, çevre
neymiş, çevreye nasıl dikkat ediliyormuş örnek alırlar belki. Ondan sonra da daha dikkatli
konuşurlar. Dolayısıyla burası da gerçekten güzel bir proje olarak tamamlandı. Hayırlı olsun.
Evet. Siz görüşlerinizi...
Üye Ertürk YAZAR
:Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Bildirdik, bildirdik. Oylayalım.
BAŞKAN
:Bildirdiniz.
Üye Ertürk YAZAR
:Uygundur.
BAŞKAN
:Uygundur. Tamam, peki. 7.maddeyi oylarınıza
arz ediyorum değerli arkadaşlar. Burada çevre eylemi yapıp bizim bu inşaatı yapmamıza
müsaade etmeyenler güvenlik güçlerince uzaklaştırılmıştı o alandan. Nereden nereye geldik.
Aah ah. Söylenecek çok şey var da çok azını söylüyoruz burada.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Gündemimizin... Yok dertleniyorum ben kendi
kendime. Gündemimizin 7.maddesi kabul edilmiştir. 8.madde...
(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.)
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO:993
ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi 2019 Yılı Gelir
Tarifesinde 8,00 TL olan plan tadilatı ücretinin 14,00 TL
olarak düzenlenmesi hakkında, Kasım
ayı bütçe
görüşmelerinde görüşüleceğinden, karar verilmesine yer
olmadığına,
oylamaya katılanların oy birliği ile karar
verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2
kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 49 oy kullanılmıştır.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli toplantısında gündemin 120.
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı Belediye
Meclisi’ nin 05.10.2018 tarih ve 202 sayılı kararı ile uygun bulunan Döşemealtı Belediyesi
2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ nde “Ticaret veya Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı maksatlı
yapılan imar plan tadilatları” için m2 ücreti 8.00 TL olan plan tadilatı ücretinin 14.00 TL
olarak düzenlenmesi hakkındaki;
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Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.11.2018 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Döşemealtı Belediyesi 2019 Yılı Gelir
Tarifesinde 8,00 TL olan plan tadilatı ücretinin 14,00 TL olarak düzenlenmesi hususu Kasım
ayı bütçe görüşmelerinde görüşüleceğinden komisyon kararı alınmasına gerek olmadığı
görüşü ile;
Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER
:Komisyon Raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur.
Üye Ertürk YAZAR
:Uygundur.
BAŞKAN
:Sekizinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum
değerli arkadaşlar. Evet, sekizinci madde de değerli arkadaşlar kabul edilmiştir.
(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)
BAŞKAN
ıBöylelikle
Komisyon
Raporlarıyla
ilgili
maddelerimizi tamamladık. 9 ilâ M.maddeler ilgili komisyonlara havale edilmesi gereken
meclisimize ilk kez gelen maddeler. Ben 9 ve 14’ün aradaki sıralı tüm maddelerin birlikte
oylanmasını ve ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza arz ediyorum.
GÜNDEMİN 9 ilâ 14. MADDELERİ
KARAR NO:994
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
09.11.2018 tarihli Meclis toplantısında;
a.Gündemin 9, 10 ve 11. maddelerinin Plan
ve Bütçe Komisyom fna gönderilmesi oylamaya
katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
b.Gündemin 12, 13 ve 14. maddelerinin İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonu’na
gönderilmesi
oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul
edildi.(AK Parti: 34 kabul oyu, CHP: 9 kabul oyu,
MHP: 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız:
1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)
Gündemin 9. Maddesinde yer alan; “Asat Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi
Başkanlığının 07/11/2018 tarih ve BD6296889132-43394 sayılı yazılarıyla İller Bankası
tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I (SŞP-I) Bileşen A “Sürdürülebilir Şehir
Planlaması ve Yönetim Sistemleri” kapsamında, İller Bankasının Avrupa Birliği (AB)
kaynaklarından Dünya Bankası aracılığı ile temin edecek olduğu ve bağlı idaremiz olan Asat
Genel Müdürlüğünce kullanılacak olan avro hibe kapsamında belediye meclis kararı alınması
talep edilmiştir.
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İlgili talebe istinaden ekte yer alan matbu meclis kararının Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu
takdir ve tensiplerinize arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığinın 09.11.2018
tarih ve E.91620 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 10. Maddesinde yer alan; “ 11.05.2018 tarihli ve E.35711 sayılı yazımız ile
tapuda orman vasfıyla hazine adına kayıtlı bulunan ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereği,
Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli İlimiz Manavgat İlçesi Sorgun Mahallesi 1114 Parsel
numaralı taşınmazın; Sorgun Çamlığı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında,
Günübirlik Tesis Alanında kalan 73.808 m2 yüzölçümlü ve Rekreasyon Alanında kalan 1.330,728
m2 yüzölçümlü kısımlarının Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında
Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince belediyemize tahsisi talep edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.10.2018 tarihli, E.871767 ve E.871768 sayılı yazısı ile
belediyemizce tahsisi istenilen Side Turizm Alanı içerisinde ve İlimiz Manavgat İlçesi Sorgun
Mahallesi Ayıgürü Mevkiinde yer alan 1114 numaralı parselin Sorgun Çamlığı 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, Günübirlik Tesis Alanı olarak yer alan 73.808 m2
yüzölçümlü alana 3.874,92 TL bedel üzerinden ve rekreasyon alanı olarak yer alan 1.330,728 m2
yüzölçümlü alana 202.936,02 TL bedel üzerinden 1 (bir) yıl süre ile ÖN İZİN verilmiş olup; "T.C
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.10.2018 tarihli ve
E.871767 ve E.871768 sayılı ön izin yazısında belirtilen tüm şartlara uyacağımızı ve
yükümlülükleri yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz” biçiminde noter onaylı Antalya
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının ve ön izin bedellerinin yatırıldığını gösterir makbuzların
bakanlıklarına teslim edilmesi halinde ön izin işlemlerinin yürürlük kazanılacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda Belediyemiz adına tahsisi talep edilen söz konusu alanlara ilişkin ön izin
kararının yürürlük kazanabilmesi için anılan bakanlıkça istenilen gerekli kararın alınmak üzere,
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.” deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.11.2018
tarih ve E.91424 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 11. Maddesinde yer alan; “İlimiz, Finike İlçesi, İncirağacı Mahallesi'nde
(Sahilkent Mahallesi) bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 243 ada 4 parsel, kat irtifakı tesisli;
32,83 m2 yüzölçümlü 53 nolu bağımsız bölümün Finike Kaymakamlığı'nın (İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü) 21.03.2018 tarih ve E.861148 sayılı yazıları ile Sahilkent Hal
Kompleksinde tüccar, komisyoncu ve üreticilerin bilgilendirilmesi, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nm iş ve işlemlerinin takibinin yapılabilmesi, güvenilir gıda konusunda üreticilerin
bilgilendirilmesi ve takibinin yapılması amacı ile hal kompleksi içerisindeki idari binada bulunan
bir odanın; "Büro amaçlı kullanılmak üzere" tahsisi istenilmiştir.
Finike İlçesi, İncirağacı Mahallesi'nde (Sahilkent Mahallesi), mülkiyeti Belediyemize ait;
243 ada 4 parselde bulunan; 32,83 m2 yüz ölçümlü 53 nolu Bağımsız Bölümün; “Büro amaçlı
kullanılmak üzere” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na (Finike İlçesi Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü) 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz olarak, tahsis ve
süresinin meclis tarafından belirlenip görüşülmek üzere, Büyükşehir Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığinın 07.11.2018 tarih ve E.90919 sayılı
teklif yazısı.
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Gündemin 12. Maddesinde yer alan; “Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2018 tarih ve 871 sayılı kararı ile onaylanan
Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliğine askı sürecinde (09/10/2018-07/11/2018) gelen itirazların değerlendirilmesi
konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi
gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığinın 08.11.2018 tarih ve E .91440 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 13. Maddesinde yer alan; “Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 872 sayılı kararıyla onaylanan
Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım
İmar Planına askı sürecinde (09/10/2018-07/11/2018) gelen itirazların değerlendirilmesi
konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi
gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığinın 08.11.2018 tarih ve E.91441 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 14. Maddesinde yer alan; “Antalya İli, Aksu İlçesi Sınırları içerisinde
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 8/10/2018 tarih ve 873 sayılı kararıyla onaylanan
Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon
Uygulama İmar Planına askı sürecinde (9/10/2018-07/11/2018) gelen itirazların
değerlendirilmesi konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Büyükşehir
Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığinın 08.11.2018 tarih ve E .91442 sayılı teklif yazısı.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
:Biz ilgili itirazlarımızı yaptık evet. Bekleyeceğiz
tabi. Evet, değerli arkadaşlar 9 ve 14 dahil aradaki sıralı maddeler ilgili komisyonlara havale
edilmiştir.
(AK Parti: 34 kabul oyu, CHP: 9 kabul oyu, MHP: 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu,
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.)
BAŞKAN
:Gündemimize
3.oturumda
Komisyonlardan
gelen raporlara göre kaçında, aym...
Üye Muhammet URAL
: 19
BAŞKAN
: 19 Kasım 2018 Pazartesi günü devam edeceğiz.
19 Kasım 2018 saat 14.00’de toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Aldığımız kararların
da hayırlı ve uğurlu olmasını vatanımıza milletimize memleketimize şehrimize temenni
ediyorum.
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