
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TOPLANTI :9
BİRLEŞİM :1
CELSE :1
SAAT : 14.00

Başkan rMenderes TÜREL
Divan Kâtibi :HaIiI ÖZTÜRK
Divan Kâtibi :Muhammet URAL

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTARrSayın Başkanım, sayın meclis üyelerim, 
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 08.10.2018 tarihli olağan 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; Halil 
ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet 
ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Haşan Ali IRBAN, Yusuf GÖVEN, Mesut 
KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim 
BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver 
APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, 
Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat 
DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit 
ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, 
Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal 
ÇAVUŞOGLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik KILIÇ, Şefik DURDAŞ, CHP 
Meclis Üyeleri; Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, 
Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, 
Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Seyfı ARIKAN, Halil 
ARIKAN, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet 
HACIARİFOĞLU, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri; Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, 
Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, Rasih ŞAHİN, İyi Parti Meclis 
Üyeleri; Mustafa TAŞBAŞ, Ertürk YAZAR, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz 
BÜYÜKGEBİZ, İrfan YILMAZ, Bağımsız Meclis Üyesi; Erol ÖZKARABEKİR ve Mehmet 
KILINÇ’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 47, 
CHP 20, MHP 6, İyi Parti 5, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 80 üye ile açıldı.

BAŞKAN :Değerli Belediye Başkanlarımız, kıymetli
Büyükşehir Meclis Üyeleri, Ekim ayı olağan meclis toplantımızın birinci oturumunu 
açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Gündemimize geçmeden önce mazeretli 
arkadaşlarımız var ve gündem önergeleri var. Sırasıyla önce önergeler sonra mazeretleri rica 
edelim.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

Yazıîşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:BAŞKANLIK MAKAMINA; “Muratpaşa 
Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih 385 ve 388 sayılı kararları ile onaylanan gelir tarife 
değişikliklerinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince 
görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz 
ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığfnın 04.10.2018 tarih ve E.80194 sayılı 
teklif yazısı.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR: 11.maddeler tamamlandı Sayın Başkamın. 
Meclis üyelerimizin önergeleri.

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; “Antalya Büyükşehir Belediyesinin 08.10.2018 tarihli 
meclis toplantısının gündeminde yer alan 23. ve 42. maddelerin gündemden çıkarılması 
hususunu saygılarımızla arz ederiz. 08.10.2018 ”  deyimli Meclis Üyesi Muhammet URAL, 
Meclis Üyesi Halil ÖZTÜRK imzalı önerge.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA ANTALYA; “Korkuteli 
Belediyesi Uzunoluk Mahallesi 953 ada 2, 3 ve 8 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol 
ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonunun görüşülerek karara bağlanması için meclis gündemine alınmasını arz 
ederim. 08.10.2018. Saygılarımla.”  deyimli Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN, Meclis Üyesi 
Cenk Halil BAYAZ, Meclis Üyesi Şefik KILIÇ, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN imzalı 
önerge.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA ANTALYA; “Korkuteli 
Belediyesi Uzunoluk Mahallesi 953 ada 2, 3 ve 8 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol 
ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonunun görüşülerek karara bağlanması için meclis gündemine alınmasını arz 
ederim. 08.10.2018. Saygılarımla.”  deyimli Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN, Meclis Üyesi 
Cenk Halil BAYAZ, Meclis Üyesi Şefik KILIÇ, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN imzalı 
önerge.

ÖNERGE TEKLİFİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS 
BAŞKANLIĞI’NA; “Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 
sınırları içerisinde, Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi ve Hal Tesislerimizin bulunduğu alanda, 
imar planımızdaki yolların Korkuteli-Bucak Karayoluna bağlandığı noktadaki kavşağı, kavşak 
bağlantılarını ve çevresini konu alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ekte 
sunulmuştur.

Konunun Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine alınması hususunu saygılarımızla 
arz ederiz.” deyimli Meclis Üyesi Hüseyin TORUN, Meclis Üyesi Şefik KILIÇ imzalı 
önerge.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA ANTALYA;
“Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Bölgesine ilişkin “Konut Alanları” plan 
hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması için meclis gündemine alınmasını arz ederim. 
08.10.2018. Saygılarımla.”  deyimli Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOGLU, Meclis Üyesi 
Abdurrahman YILMAZ imzalı önerge. \
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ÖNERGE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS 
BAŞKANLIĞI’NA; “Konyaaltı Belediyesi Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan 
Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan Konyaaltı Belediye Meclisi’nin
04.10.2018 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Revizyonu teklifinin Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ederiz.
08.10.2018 ”  deyimli Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOGLU, Meclis Üyesi Edip Kemal 
BAHADIR, Meclis Üyesi Cansel TUNCER imzalı önerge.

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTARıToplam 110 madde Sayın Başkanım. 
Tamamlandı gündem, önergeler.

BAŞKAN :Evet 11.maddeyi gündeme ekliyoruz,
11 .maddeyle ilgili gelen önergeyi. Diğerlerinin gündeme eklenmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Evet, okunan önergeler gündeme eklenmiş ve 110 
maddeden oluşmuştur bugünkü gündemimiz. Mazeretli arkadaşlar.

(Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 19 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul 
Bağımsız 1 Kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.)

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTAR:Evet, mazeretli olan sayın meclis üyelerimiz: 
Hüseyin ÖZBEK, Mehmet SALUR, Fahrettin Kerim AYDOGAN, Ümit UYSAL. Arz 
ederim.

Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, oylamaya geçmeden önce
meclis üyemiz Arzu YILDIRIM geçen ay bacağından ameliyat oldu ve yürüyemiyor kendisi. 
Sanıyorum dilekçe gönderememiş. Ama bugün beni haberdar etti. Sağlık problemi sebebiyle 
koltuk değnekleriyle yürüdüğü için dilekçe hazırlayamadığını düşünüyorum.

BAŞKAN :Ekleyelim.
Üye Cansel TUNCER :Evet. Lütfen oylamada Arzu hanımı da

ekleyelim.
BAŞKAN A rzu hanımı da mazeretliler listesine ekleyerek

mazeretlerin kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Hüseyin ÖZBEK burada. Mazeretli 
listesinde. Evet, Hüseyin ÖZBEK’İ de mazeretli listesinden çıkaralım. Kendisi şu an...

Yazı İş. ve Kar.D.Bş. T.BAYRAKTARAnlaşıldı Başkanım. Dilekçesi vardı. Onun 
için okuduk Başkanım.

BAŞKAN :Evet, demek ki dilekçenin sonra kendisi buraya
teşrif etmişler. Evet arkadaşlar. Mazeretler kabul edilmiştir.

CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Arzu YILDIRIM, MHP Meclis Üyeleri; 
Fahrettin Kerim AYDOGAN, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un mazeretli 
sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanlarm oybirliği ile karar 
verildi.

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul 
Bağımsız 1 Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Değerli arkadaşlar böylelikle gündemimizin 110
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GÜNDEMİN 2. MADDESİ

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin
10.09.2018 ve 14.09.2018 tarihli meclis toplantılarında 
yukarıda belirtilen konularla ilgili toplam 57 adet karar 
alınmıştır.

Tarih
Saat

Karar
No

İçtima
Birleşim
Oturum

Özet

10-09-2018
14:00 810

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

811

812

813

814

815

Ak Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, 
Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Haşan Ali İRBAN, 
Yusuf GÖVEN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Kerim 
BAŞKAPTAN, Cenk Halil BAYAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, 
Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa 
YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, 
Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, 
Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, 
Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik KILIÇ, Şefik DURDAŞ, CHP Meclis Üyeleri: 
Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel 
TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Zafer YÖRÜK, İsmet TOK, 
Yusuf KUMBUL, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, 
Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, iyi Parti Meclis Üyeleri: Mustafa TAŞBAŞ, Ertürk YAZAR, 
Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Haşan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ, Bağımsız Meclis 
Üyesi: Erol ÖZKARABEKİR ve Mehmet SALUR’un toplantıya katıldıkları anlaşıldığından 
Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 41, CHP 12, MHP 4, iyi Parti 5, Bağımsız 2 meclis 
üyesi olmak üzere toplam 64 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Esat GÖYÜK, Mustafa 
Erkan ERSOY, Ercan MERTHATUN, CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, 
Serkan KÜÇÜKKURU, Erşan ÖZDEN, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, MHP Meclis Üyeleri: 
Zihni ASİLTÜRK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Rasih ŞAHİN'in’in mazeretli sayılması 
yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak 
Parti 35 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul Bağımsız 2 Kabul 
oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen 
teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 102  maddeden oluşmuştur.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı meclis kararına istinaden 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkam’mn yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı 
görevlendirmeler hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilim Yayma Cemiyeti 
Arasında imzalanan Sosyal ve Kültürel Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü hakkında, b- 
) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Mola Evlerinin 
hizmetlerinin işleyişinde ortaya çıkan usul ve esasların eklenmesi/değiştirilmesi nedeniyle 
imzalanan ek protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Baca ve Yağlı Kanal Temizletme, 
Firma Yetkilendirme ve Denetim Yönetmeliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği 
ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 6 
kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon 
Raporu, Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)

Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan hükmünün 5.3 "... 
Planlama Bölgesindeki büyükşehir belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki 
iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür” maddesi gereğince Gazipaşa ilçesi sınırları 
içerisinde hazırlanan 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 
kabul oyu, iyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ:
1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Antalya ili, Gazipaşa ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 
kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, iyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
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Tarih
Saat

Karar
No

İçtima
Birleşim
Oturum

özet

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

816

817

Konyaaltı Belediyesi, sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 4520 ada 4 parselin yaklaşık 
5800 m 2’lik kısmının park ve yeşil alan kullanımından kamu hizmet alanı ve günübirlik tesis 
alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, iyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Konyaaltı Belediyesi, sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 4520 ada 4 parselin yaklaşık 
5800 m2’lik kısmının genel otopark alanı ve günübirlik tesis alanından kamu hizmet alanı ve 
günübirlik tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, 
CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı Mevkii 2702, 
„  2704 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

10-09-2018 g 18  1 REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP
14:00 1 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70

oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Gazipaşa ilçesi sınırları içerisinde, Koru Mahallesi, 252 ada 40 parsel, 253 ada 8 , 30 
parseller, 254 ada 17, 18, 19 parseller, Bakılar Mahallesi 324 ada 10 parsel, 334 ada 45

0 parsel, 335 ada 2 parsel, 336 ada 3, 4, 8 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000
10-09-2018 81Q ö ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Gazipaşa Belediyesi’nin 27.06.2018 tarihli ve

14:00 1 2014 sayılı yazısı ile iletilen şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak
Parti 35 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 ret oyu, Bağımsız 2 kabul, 
1 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama 
Raporu)

Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez ve Çerçiler Mevkii Nazım İmar Planı 
10-09-2018 8 Revizyonunda yapılan maddi hataların düzeltilmesini içeren 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR

14 .qq 820 1 PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul
1 oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, iyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile 

toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kaş Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kaş 
Merkez ve Çerçiler Mevkii Uygulama imar Planı Revizyonunda yapılan maddi hataların 

10-09-2018 8 düzeltilmesi ile plan hükümleri ilavesi ve düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama
14 .00 821 1 imar Planı Değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile

1 KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, iyi Parti 5
kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon 
Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Çavuşköy Mahallesi 748 Parselin TİCTK 
(Ticaret+Turizm+Konut) alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar 

10-09-2018 8 Planı hakkında' Parsel sahibinin 27.08.2018 tarih ve 118819 kayıt nolu dilekçesi ekinde
14.qq 822 1 iletilen parselin Turizm Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan teklifinin

1 kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12
kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, iyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Alanya Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih 159 sayılı kararı ile uygun bulunan Avsallar 
Mahallesi, 229 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 parseller ve 454 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 

10-09-2018 8 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle,
" l4 '00  823 1 oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu,

1 MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

10-09-2018
14:00 824

Alanya Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih 160 sayılı kararı ile uygun bulunan Avsallar 
Mahallesi, 290 ada 7 parsel ve 1142, 2570, 2574 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy



Tarih
Saat

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

10-09-2018
14:00

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

T.C.

Karar
No

825

İçtima
Birleşim
Oturum

826

827

828

829

830

831

Alanya Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih 161 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Kellerpınarı (Fığla) Mahallesi, 2700 ada 2 ve 3 parsellerin yapılaşma koşullarının 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, parsellerde yer alan Yençok:4 kat ibaresinin ve ada ayrım çizgisinin 
kaldırılması koşuluyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 
kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama 
Raporu)

Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
K.Yeniköy Mahallesi 607 ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilerek TİA=1405 m2 Yençok=5 
kat yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, iyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
K.Yeniköy Mahallesi 1581 ada 15 parselde yer alan Özel Sosyal Tesis Alanındaki 
yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, şartlı bağış 
protokolünün bozulması halinde, eski çekme mesafelerine uyulması, Doğudaki yapı 
yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 
kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 
1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 158 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
K.Yeniköy Mahallesi 411 ada 2 parselin “Konut A lanından” E=0.80 Yençok=5 kat 
yapılaşma koşullu “Ticaret A lanına” dönüştürülmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin 
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, "Otopark Alanı İhtiyacı Kendi Parseli İçerisinde 
Karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, iyi 
Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Döşemealtı Belediyesi Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 159 sayılı kararı ile uygun bulunan: 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2018 tarih ve 7606 ve 
15.05.2018 tarih ve 7738 sayılı kararları gereği Düzlerçamı Mahallesi’nde (Eski 
Yukarıkaraman ve ören Mahalleleri) yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile 
koruma alanı sınırlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama imar Planı Revizyonunun, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 
gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, 
CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, iyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 
66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Pazarcı, Cumhuriyet ve Koru Mahalleleri sınırları içerisindeki konut ve konut+ticaret 
alanlarında plan değişikliği gerekmeksizin turizm tesisi yapılabileceğine yönelik plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU 
DEĞİŞİKLİĞİ, “Gazipaşa ilçesi Pazarcı, Cumhuriyet ve Koru Mahalleleri sınırları içerisinde: 
Ticaret ve Konut+Ticaret Alanlarında Minimum 3000 m 2 ve üzeri parsellerde mevcut 
ruhsatlı yapılarda proje tadilatı yapılması veya yeni ruhsatlandırılacak yapılarda parsel için 
belirlenen yapılanma koşullarına uymak kaydıyla, plan değişikliği gerekmeksizin Turizm 
Tesisi (Apart Otel vb.) yapılabilir." şeklinde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 
kabul oyu, iyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ:
1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kemer Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile reddedilen, Göynük 
Mahallesi sınırları içerisinde I. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planında 211 ada 13 parsele ilişkin askı süresi içerisinde yapılan 
İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 3
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Kemer Belediye Meclisi’nin 07.11.2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan, Beycik 
Mahallesi Köy Yerleşik Alanı sınırı içerisinde yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
konu, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 
kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, iyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 206 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Yenidoğan Mahallesi 7002 ada doğusundaki yeşil alanın ve yolun düzenlenmesi amacıyla 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden 
geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, 
CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, iyi Parti 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 
66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 207 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Teomanpaşa Mahallesi 10331 ada 11 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kararının 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile 
toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 208 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11009 ada 13 parsele İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kararının 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 38 kabul oyu, CHP 8 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 
adet Oylama Raporu)

Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 86 sayılı Kararı ile uygun bulunan 
Karacalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1232, 551 ve 1375 parsellerde yer alan 
“akaryakıt ve servis istasyonu” ile “ticaret alanında” düzenleme yapılmasına ilişkin 

8 hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI, ticaret
836 1 alanındaki çekme karayolundan çekme mesafesinin 25m. olması kaydıyla değiştirilerek,

1 oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarih ve 282 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde lBT(İsteğe Bağlı Ticaret), A-4, 0.20/0.80 yapılaşma 
koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlı bulunan 12762 ada 20 parselin, yapılaşma 

8 koşulları aynı kalmak kaydıyla çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik
837 1 hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden

1 geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, 
CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, iyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 
61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Serik Belediye Meclisinin 03.07.2018 gün ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik ilçe 
Belediyesi’nin 04.12.2017 gün ve 166 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2018 tarih ve 215 sayılı kararı ile onanan plan 
hükümlerinin 26.1.2. maddesinin sehven yerinin değiştirilmiş olması sebebiyle 10.05.2012 
tarih ve 41 sayılı meclis kararı ile onaylı Serik Revizyon Plan hükümlerindeki gibi eski yeri 
olan genel hükümlere eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul 
oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

839

Döşemealtı Belediyesi, Altınkale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Park Alanı (Çay 
Bahçesi) olarak planlı bulunan, 582 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Spor Alanı olarak 
planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, İyi 
Parti 1 kabul, 1 ret, 1 çekimser oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) 
(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
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Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 146 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Bahçeyaka Mahallesi 1271 parselde yer alan Ticaret Alanındaki yapılaşma koşullarının, 
yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 

10-09-2018 8 1/1000  Ö l-ÇSKÜ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, 350 ada 9, 10 ve 11
14.qq 840 1 parsellerde de binalar ruhsatlı olmadığından, söz konusu parsellerin ada bazında bütüncül

1 (ikiz nizam vb.) olarak çalışılması gerektiğinden: Belediyesine iadesine, oylamaya
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 2 kabul 
oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Gazipaşa ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine emsal değişmeden 
kat artırımı uygulamasında bina çekme mesafesinin belirlenmesine yönelik plan notu 

10-09-2018 8 eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU
14.qq 841 1 DEĞİŞİKLİĞİ, yapılaşmada silueti bozacağından, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET

1 edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul, 1 ret
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 
1 adet Oylama Raporu)

Serik Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 117 sayılı kararı ile reddedilen, Yeni Mahalle 
82, 294, 323, 324 adaları kapsayan alandaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan 

10- 09-2018  8 İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET
14.qq 842 1 edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, iyi Parti 4 kabul oyu,

1 Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1
adet Oylama Raporu)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 93, 94, 95, 96 ve 97. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na 
gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, b.Gündemin 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 , 69, 

10-09-2018 843 ö 7 0 ,7 1 ,7 2 ,7 3 ,7 4 ,7 5 ,7 6 ,7 7 ,7 8 ,7 9 ,8 0 ,8 1 ,8 2 ,8 3 ,8 4 ,8 5 ,8 6 ,8 7 ,8 8 ,8 9 ,9 0 ,9 1 ,9 2 ,9 9 ,
14:00  ̂ 100, 101 ve 102. maddelerinin imar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya

katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 98. maddesinde yer alan önergeye 
istinaden gündemin 14. maddesi gündemden çıkartıldı.(AK Parti: 43 kabul oyu, CHP: 13 
kabul oyu, MHP: 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız: 3 kabul oyu ile toplam 65 oy 
kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)

Ak Parti Meclis Üyeleri: Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL, 
Mehmet ÖZEREN, Yusuf GÖVEN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin 
BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan
ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ,
Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Fırat 
DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, 
Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, 
Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Serkan 
KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ,

„  Ali COŞKUN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik
14-09-2018 “  ÇITAK, Halil ARIKAN, Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet TOK, Yusuf KUMBUL, Nurdan

14:30 1 Aslı Bayar ULUKAPI, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Mustafa
TUNA, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin 
ÇAĞLAR, İyi Parti Meclis Üyeleri: Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, İrfan 
YILMAZ Bağımsız Meclis Üyeleri: Mehmet KILINÇ’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından 
Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 36, CHP 16, MHP 5, iyi Parti 3, Bağımsız 1 meclis 
üyesi olmak üzere toplam 61 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Kaan Osman 
SARIOĞLU, Ali KURŞUNLU, Kemal SARIYILDIRIM, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, 
Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Erdal Ramazan ALTACA, MHP Meclis Üyeleri: Fahrettin 
Kerim AYDOĞAN’ın mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya 
katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 33, kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 
kabul oyu, iyi Parti 3, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)

14-09-2018
14:30

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca bu yıl 55.’si gerçekleştirilmesi planlanan 
8 “Uluslararası Antalya Film Festivali” etkinliği kapsamında verilecek ödüllerin: Şeklinde

845 2 belirlenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP
1 13 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57

oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
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Antalya B üyükşeh ir Belediye Başkanlığı ile Özel G ereksin im li B ireyleri D esteklem e 
Derneği arasında hazırlanan işbirliğ i protokolünün 19.08.2018 tarih inden geçerli 

14-09-2018 8 o lm ak üzere kabu lüne ve protokolü im zalamaya Anta lya Büyükşeh ir Belediyesi Genel
14 .30 846 2 Sekreterine yetki verilm esine, oylam aya katılanların oy birliğ i ile karar verildi. (Ak Parti

1 37 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağım sız 1
kabul oyu ile top lam  62 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon Raporu, Protokol, 1 
adet Oylam a Raporu)

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım ı Dairesi Başkanlığınca 29/08/2018 tarih 
ve 69612 sayılı yazıları ile S obacıla r Çarşısı o larak bilinen Vakıflara ait h isseli ve tam 
m ülkiyetinde bulunan taşınm azların , nesli tükenm ek üzere olan sanatların icrası 
açısından Kam ulaştırm a Kanununa göre takas ya da satın alm a suretiyle Büyükşehir 
Belediyesi m ülkiye tine geçirilm esin in faydalı olacağı belirtilm iş, bu itibarla M uratpaşa 
ilçesi Yüksekalan M ahallesinde Sobacıla r Çarşısı o larak bilinen alanda bulunan 
m ülkiyeti V ak ıfla r G enel M üdürlüğüne ait (Dağıstanlı M üderris İsmail M urat V ak fı’na 
ait h isseler) 13163 ada 1 parsel nolu 121,94 m 2 yüzölçüm lü taşınm azın, m ülkiyeti 
V akıfla r Genel M üdürlüğüne ait (Dağıstanlı M üderris İsmail Murat V ak fı’na ait 

14 09 2018 8 h isseler) 13167 ada 1 parsel nolu 302,84 m 2 yüzölçüm lü taşınm azın, m ülkiyeti
1 4 .30 847 2 Vakıfla r Genel M üdürlüğüne ait (Dağıstanlı M üderris İsmail Murat V ak fı’na ait

1 10877/12127 (217,54 m2) hisse ve Ayan Ağa (Ebu Bekir) V akfı’na a it 1250/12127
(25,00 m 2) hisse) 13166 ada 1 parsel nolu 242,54 m2 yüzölçüm lü taşınm azın  ve 
13162 ada 2 parsel nolu 181,57 m 2 yüzölçüm lü taşınm azdaki V akıfla r Genel 
M üdürlüğüne (D ağıstan lı M üderris İsmail M urat V akfı’na a it h isseler) ait 18120/18157 
hissenin, el sanatların ın  tanıtılm ası gelecek nesillere aktarılm ası am acıyla 2942 sayılı 
Kam ulaştırm a Kanununun 26. ve 30. m addeleri gereği B üyükşeh ir Belediyesi adına 
kam ulaştırılm ası için işlem  tesis edilm esi yönünde B üyükşeh ir Belediye Encüm enine 
yetki verilm esine, oylam aya katılanların oy birliği ile kara r verildi. (Ak Parti 32 kabul 
oyu, CHP 2 kabul oyu, M HP 3 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu 
ile top lam  42 oy ku llanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon Raporu, Tapu Kayıtları, 1 adet 
O ylama Raporu)

Anta lya ili, D öşem ealtı ilçesi, Köm ürcüler M ahallesinde bulunan, M ülkiyeti Hâzineye 
ait 8197 ada 144 parsel numaralı ve 54.475,73 m 2 yüzölçüm lü taşınm azın “Canlı 
Hayvan Pazarı (M ezbaha) yapılm ak üzere M aliye Bakanlığı (Milli Em lak Genel 
M üdürlüğü)’nın 03.07.2015 tarih ve 17355 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyesi 
adına kesin tahsis i yapılm ış, Canlı Hayvan Pazarı (M ezbaha) olarak kullanılm ak 
üzere gerekli düzenlenm eleri tam am lanarak halkın ku llan ım ına açılm ış olup: Canlı 

14-09-2018 8 Hayvan Pazarının iş le tilm esi ve bu alanda oluşturu lan büfenin ticari am açlı o lm am ak
1 4 .*30 848 2 kaydıyla bedels iz o larak ve yalnız giderleri m ukabilinde katkı payı a lınm ak suretiyle

1 5216 sayılı B üyükşeh ir Belediye Kanununun 26. M addesine göre 10 (on) yıl süre ile,
büfe yeri için ilk yıl 3 .000 -TL+K D V  d iğer yıllar kira bedelin in  Yurt içi Üretici Fiyat 
Endeksi (Y İ-Ü FE b ir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılm ası, hayvan 
pazarının iş le tilm esi, burası için yapılan m asrafların katkı payı o larak alınması şartıyla 
Büyükşehir Belediyesi Ş irketi AHB Anta lya Hayvancılık T icare t A.Ş. tasarrufuna 
verilm esine, oylam aya katılanların  oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, 
CHP 8 kabul oyu, M HP 3 kabul oyu, iyi Parti 4 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile 
toplam  46 oy ku llanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Akdeniz A ta türk Kültür, Sanat, Eğlence ve Yaşam  
Parkında Sahil Projesi kapsam ında, ekli krokide gösterild iğ i üzere 22 m 2'lik alanın, 
"PTT Şube Y eri” o larak ku llanılm ak üzere Posta ve T e lg ra f Teşkilatı A.Ş. Anta lya  PTT 

14-09-2018 84g 2 Başm üdürlüğüne, ilk yıl kira bedeli o larak 100,00 TL. + KDV d iğer yıllar kira bedelin in
14:30 Yurt İçi Üretici F iyat Endeksi (Y İ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayma göre) oranında

arttırılm ası kaydıyla 10  (on) yıl süre ile kiraya verilm esine, oylamaya katılanların oy 
b irliğ i ile karar verild i. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, iyi 
Parti 3 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam  46 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
Kom isyon Raporu, Talep Yazısı ve Kroki, 1 adet Oylam a Raporu)



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

Tarih
Saat

Karar
No

İçtima
Birleşim
Oturum

Özet

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı cari giderlerini karşılamak üzere 2018 Yılı Bütçesinde 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altında bulunan Kırtasiye Alınılan, Yakacak Alımları, 
Baskı ve Cilt Giderleri, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Hizmet Alınılan ile 
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alınılan bütçe kalemlerinde yeterli ödenek bulunmadığı 
için: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2018 yılı bütçesinin 46 07 01 39-10 9 9 00-5- 
05 4 7 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler bütçe tertibinden 2.500.000TL'nin alınarak, 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 46 07 01 04-01 3 9 05-5-03 2 101 Kırtasiye 
Alımları bütçe tertibine 500.000TL, 46 07 01 04-01 3 9 05-5-03 2 3 01 Yakacak Alınılan 

14-09-2018 8 bütçe tertibine 300.000TL, 46 07 01 04-01 3 9 05-5-03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri bütçe
14 .o0 850 2 tertibine 100.000TL 46 07 01 04-01 3 9 05-5 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi

1 Alınılan bütçe tertibine 1.000.000TL 46 07 01 04-01 3 9 05-5-03 5 9 90 Diğer Hizmet
Alınılan bütçe tertibine 100.000TL 46 07 01 04-01 3 9 05-5-03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal 
ve Malzeme Alımları bütçe tertibine 500.000 TL olmak üzere toplam 2.500.000TL’nin 
aktarılmasına, 5216 sayılı kanunun 12 nci, 5393 sayılı kanunun 18/b maddeleri ile Mahalli 
idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 nci maddesinin “ ...Bütçede fonksiyonel 
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis karan ile yapılır.” hükmü 
gereğince, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 
kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy 
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/8/2018 tarihli ve 788 sayılı Kararı uyarınca S.S. 
Antalya Şehiriçi Otobüsçüler Taşıma ve işletme Kooperatifi ve/veya S.S. 21 No’lu Özel 
Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine üye taşımacılara, anılan Kararda belirtilen 
şartların gerçekleşmesi halinde, aylık hakedişini 32.000TL’ye tamamlayacak şekilde 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gelir desteği 
ödemesi yapılmakta olup: güncel ekonomik şartlar ve esnafın artan işletme maliyetleri 

8 sebebiyle: 10/8/2018 tarihli ve 788 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında belirtilen
14-09-2018 g51  2 9elir desteği tutarının, anılan karardaki şartların gerçekleşmesi halinde: a) 2018 yılının son

14:30  ̂ dört ayı için gelir desteği üst sınırının bir taşımacının aylık hak edişini 35.000TL'ye
tamamlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, b) 2019 yılı için gelir desteği üst sınırının 
bir taşımacının aylık hak edişini 38.000TL’ye tamamlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesine, c) Anılan Kararda yer alan gelir desteği tutarının enflasyon oranı kadar 
artırılması hükmünün 2019 yılında uygulanmamasına, oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, iyi Parti 4 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu,
1 adet Oylama Raporu)

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi 
14-09-2018 8 21540 Ada 3 Parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için

14 _2q 852 2 Encümene yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33
1 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu

ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.08.2018 tarih ve E.70144 yazılarında Düden 
Parkı Projesi Kapsamında ekli vaziyet planı suretinde yer alan Büfe (kafe) olarak belirlenen 
yerin kamu hizmeti olarak Yaşlılara yönelik gerçekleştirilecek projeler/çalışmalarda 
kullanılmak üzere Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından tahsisi istenmekte olup: 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 656 sayılı kararına istinaden 

14-09-2018 8 Büyükşehir Belediyesi ile Ekdağ Ekmek Dağıtım San.ve Tic. A.Ş. arasında 28.07.2017
14 _2q 853 2 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokol kapsamında yer alan söz konusu yerin,

1 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yaşlılara yönelik gerçekleştirilecek
projeler/çalışmalarda kullanılması için tahsis edileceğinden söz konusu büfe yönünden 
14.07.2017 tarih ve 656 sayılı meclis kararının iptaline, oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, iyi Parti 3 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 
Vaziyet Planı, 1 adet Oylama Raporu)

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.06.2018 tarih ve 7952 sayılı kararı 
ile uygun bulunan, Dinek Mahallesi, 1162 ada 1 parselde yer alan tescilli örme sütunun 
koruma sınırının plana işlenmesi ve çevresinde 3194/18. Madde uygulamasına esas 

14 -0Q-?0 18  8 düzenleme yapılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
14 _2Q 854 2 DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP

1 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51
oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
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Alanya Belediye Meclisi’nin 04.09.2018 tarih ve 185 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2018 tarih ve 7952 sayılı kararı 
ile uygun bulunan, Dinek Mahallesi, 1162 ada 1 parselde yer alan tescilli örme sütunun 

14-09-2018 8 koruma sınırının plana işlenmesi ve çevresinde 3194/18. Madde uygulamasına esas
14-"?0 855 2 düzenleme yapılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR

1 PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul
oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Muratpaşa Belediyesi, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde Konut Alanı ve İbadet Alanı 
olarak planlı bulunan 1534 ada 5 parsel ve çevresinin, ibadet Alanı olarak planlanmasına 

14-09-2018 8 yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya
14 ;30 856 2 katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2

1 kabul oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ:
1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Alanya Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 181 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kestel 
Mahallesi 3194 sayılı imar Kanununun 18. Madde uygulamasına esas 2 No'lu Düzenleme 

14-09-2018 8 Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle
^4 _2q 857 2 oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu,

1 MHP 2 kabul oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.09.2018 tarih ve 183 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Antalya 1. idare Mahkemesinin 2017/858 E. 2018/390 K. sayılı kararının yerine 

8 getirilmesine ilişkin hazırlanan Yeşilbayır Mahallesi 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar
14-09-2018 o planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan

14:30 *  1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle,
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu,
MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy
kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. 
Yeniköy Mahallesi 78 ada 10 parselin PTT Alanından Resmi Kurum Alanına 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bila tarihli ve 147117 sayılı yazısında “ 

14-09-2018 8 - imar Planınc*a "PTT Alanı" olarak planlanmış alanların kamulaştırma sorunlarının
14-30 859 2 Çözülmesi, kamulaştırmasız el atma davaların olmaması, kurumların ihtiyaçlarının

1 giderilmesi ve planların uygulanabilir olması açısından Yönetmelik gereği kurum adı
belirtilerek "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanabileceği...” belirtildiğinden, oylamaya 
katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul 
oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 117 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Çığlık Mahallesi 252 ada 2 parselin Yönetim Merkezi (PTT) Alanından Resmi Kurum 
Alanına dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Çevre ve Şehircilik 

14-09-2018 8 Bakanlığı’nın bila tarihli ve 147117 sayılı yazısında “ ...imar planında "PTT Alanı" olarak
14~30 880 2 planlanmış alanların kamulaştırma sorunlarının çözülmesi, kamulaştırmasız el atma

1 davaların olmaması, kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi ve planların uygulanabilir olması
açısından Yönetmelik gereği kurum adı belirtilerek "Resmi Kurum Alanı" olarak 
planlanabileceği...” belirtildiğinden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 
35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul 
oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kepez Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 262 sayılı kararı ile uygun bulunan: Baraj, 
Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan trafo alanlarında 
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Akdeniz Elektrik Dağıtım A .Ş .’nin 21.05.2018 tarih ve 15228 sayılı yazısı 
doğrultusunda, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 
adet Oylama Raporu)

14-09-2018
14:30
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Saat
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Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 252 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür 
Mahallesi 27427 ada 1, 3, 4 parseller ile 27428 ada 1 parselin birleştirilerek yurt alanına

0 dönüştürülmesi ve yeni yapılanma durumu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ
14-09-2018 862 “  UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, yapılaşma koşullarında yer alan “E:2.50"

14:30 ibaresinin "E: 1,50" olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, iyi 
Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez 
ilçesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan 10  adet ptt alanının resmi kurum 
alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONU, Çevre ve Şehircilik Bakanlığfmn bila tarihli ve 147117 sayılı yazısında “ 

14-09-2018 ® .- imar planında "PTT Alanı" olarak planlanmış alanların kamulaştırma sorunlarının
14 _2q 863 2 çözülmesi, kamulaştırmasız el atma davaların olmaması, kurumların ihtiyaçlarının

1 giderilmesi ve planların uygulanabilir olması açısından Yönetmelik gereği kurum adı 
belirtilerek "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanabileceği...” belirtildiğinden, oylamaya 
katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul 
oyu, iyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet 
Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 31.07.2018 tarih ve 8101 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılsaray Mahallesi, 

14-09-2018 8 8289 ada 1 parselde yer alan Cami Alanında, ada kenarlarının mülkiyete göre
1 4 .on 864 2 düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA

1 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35
kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul 
oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Hizmet Alanı 
14  oq 9018  8 olarak planlı bulunan 28020 ada 7 parselin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik

14-30 865 2 hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy
1 çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, iyi Parti 3 ret oyu ile

toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarih ve 63 sayılı Kararı ile reddedilen, A. Hisar 
g Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Perşembe Pazarı ve çevresini kapsayan alana ilişkin

14-09-2018 gg6 2 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR,
14:30 1 Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34

kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, iyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 
adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2018 ve 14.09.2018 tarihli meclis 
toplantılarında yukarıda belirtilen konularla ilgili toplam 57 adet karar alınmıştır.

BAŞKAN :îkinci maddemiz belediye meclisimizin geçen
Eylül ayında aldığı karalara ait karar özetleriyle ilgili bilgilendirme amaçlı. Meclisimize
takdim edildi. Bununla ilgili sorusu olan bir arkadaşımız var mı? Olmadığına göre ikinci
maddeyi de tamamlıyoruz.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:869

ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesinin
12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararma istinaden, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı arasında imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve 
Kullanım Esaslarına Dair Protokol" hakkında,

Meclis bilgilendirildi.
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Gündemin 3. Maddesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada 
vatandaşlara indirimli Antalyakart verilmesinde öğrencilere ait eğitim bilgilerinin teyidi için 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi Sisteminde tutulan, öğrenci bilgilerinin elektronik 
ortamda paylaşımını sağlamak adına, 09.08.2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
ile "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" imzalanmış olup, 
bilgilendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığfnın 24.09.2018 tarih ve E.76801 sayılı bilgilendirme yazısı.

BAŞKAN :Üçüncü maddeden sonraki dördüncü maddeye
kadar, üçüncü maddemiz bilgilendirme amaçlı. Üçüncü maddeyle ilgili sorusu olan 
arkadaşımız var mı? Olmadığına göre üçüncü maddemizi de tamamlıyoruz. Dördüncü 
maddeden itibaren komisyon raporlarını görüşmeye başlayacağız. Başlamadan önce komisyon 
raporlarının tamamının okunmuş kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Evet, komisyon 
raporları okunmuş kabul edilmiştir arkadaşlar.

(Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR N0:870

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 tarih ve 
7456 sayılı kararı ile “Yenileme Alanı” olarak ilan 
edilmiş; söz konusu alanda 13.04.2018 tarihli ve 429 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 
belirlenen l.Etap Proje Alanı kapsamında hazırlanan 
Ek'te yer alan "Balbey Yenileme Alanı (l.Etap Proje 
Alanı) Taşınmaz Malikleri ile Uzlaşı ve Dağıtımına 
İlişkin Esas ve Usuller" ile eki Fizibilite Raporu ve 
"Balbey Yenileme Alanına (l.Etap Proje Alanı) İlişkin 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Taşınmaz Malikleri 
Arasında İmzalanacak Sözleşme" ve sözleşme ekinde 
yer alan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nca uygun bulunan Yenileme Avan Projeleri, 
Avan Projeler kapsamında hazırlanan Bağımsız Bölüm 
Krokileri ve Yapı Genel Özelliklerine ilişkin hususlar 
ile taşınmaz malikleri ile sözleşmenin imzalanması için 
Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekretere 
imza yetkisi verilmesine, oylamaya katılanların oy 
çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 
15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.)



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli toplantısında gündemin 108. 
maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya ili, Muratpaşa 
İlçesi, Balbey Kentsel Sit Alanı ve çevresini kapsayan, 23.03.2015 tarihli ve 2015/7456 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararma istinaden 5366 sayılı kanuna istinaden "Yenileme Alanı" ilan edilen 
alanda yapılacak Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yenileme alanı sınırları içerisinde yer 
alan mülk sahipleri ile 15.09.2017 tarihli ve 768 sayılı Meclis Kararma istinaden Ön 
Protokoller imzalanmıştır. Bu kapsamda Belediyemiz ile mülk sahipleri arasında yapılacak 
nihai sözleşmeye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması için 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’ne imza yetkisinin verilmesi hakkındaki;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.09.2018 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 tarih ve 7456 sayılı kararı 
ile “Yenileme Alanı” olarak ilan edilmiştir. Söz konusu alanda 13.04.2018 tarihli ve 429 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile belirlenen l.Etap Proje Alanı kapsamında 
hazırlanan Ek'te yer alan "Balbey Yenileme Alanı (l.Etap Proje Alanı) Taşınmaz Malikleri ile 
Uzlaşı ve Dağıtımına İlişkin Esas ve Usuller" ile eki Fizibilite Raporu ve "Balbey Yenileme 
Alanına (l.Etap Proje Alanı) İlişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Taşınmaz Malikleri 
Arasında İmzalanacak Sözleşme" ve sözleşme ekinde yer alan Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nca uygun bulunan Yenileme Avan Projeleri, Avan Projeler 
kapsamında hazırlanan Bağımsız Bölüm Krokileri ve Yapı Genel Özelliklerine ilişkin 
hususlar ile taşınmaz malikleri ile sözleşmenin imzalanması için Belediye adına Genel 
Sekreter’e imza yetkisi verilmesi hususu Komisyonumuzca incelenerek uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Sami ALTUN toplantıya katılmadı, diğer üyeler 
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Dördüncü maddemiz plan bütçe
komisyonumuzla ilgili önemli bir konuyu içeriyor. Balbey Kentsel Yenileme Projemizle ilgili. 
Bu maddeyle ilgili grup sözcüleri grup kararlarını açıklamadan önce gündem dışı olan 
konuşmalarını da yapabilirler. Buyurunuz Bahattin Bey.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Saym Başkanım, çok değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarımız, öncelikle hepinizi Ak Parti Grubu adına ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Mecliste alacağımız kararların hayırlısıyla hizmete dönüşmesini 
Cenabı haktan niyaz ediyorum. Tabi geçtiğimiz günlerde Batman’ın Gercüş ilçesinde 
maalesef yine hain ve kalleş terör örgütünün kurduğu tuzak neticesinde sekiz askerimiz şehit 
olmuştur. Türkiye’mizin başı sağolsun. Askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de 
başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyoruz. Bu vesileyle sekiz askerimizin ruhu için, bütün 
şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için bir Fatiha okuyalım. Rabbim bütün askerlerimizi, 
memleketimizi, milletimizi korusun. Bir daha böyle kalleş pusulara düşmemelerini Rabbim 
nasip etsin inşallah. Her türlü kötülüklerden korusun.
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Tabi geçtiğimiz günlerde Antalya'mız için, Antalya’mızın tanıtımı için ve film 
festivali noktasında 55. Uluslararası Antalya Film Festivali gerçekleştirildi. Çok ilgili ve hem 
halkın yoğun bir ilgisi hem de sanat camiasının yoğun bir ilgisiyle bir festival daha geride 
bıraktık. Emeği geçen başta Menderes Başkanımız ve bütün ekibine Ak Parti Grubu olarak 
teşekkür ediyoruz. İnşallah nice 55’li yıllara, daha güzel, daha güçlü, daha etkili festivallerde 
buluşmak ümidiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz.

Yine geçtiğimiz günlerde, yani camiler ve din görevliler haftası, hatta işte bir ile yedi 
arası. Bu vesileyle bütün din görevli kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde 
inançlarımızı milletimize aktarma noktasında üstün gayretler ve başarılar diliyorum. 
Kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve başarımızın artmasına, maneviyatımızı da katarak 
mayamızı daha güçlü kılarak hem kardeşliğimizi hem de manevi duygularımızı büyütmede, 
geliştirmede bütün din görevlilerimize Rabbim muvaffakatlar versin. Sağlık, sıhhat, afiyet 
versin. Camiler ve din görevliler haftamız kutlu olsun.

Yine Dünya Çocuk Günü vesilesiyle çocuklarımız ve gençlerimiz çok önemli. Tabi ki 
çocuklarımız sağlıklı olursa gençler de sağlıklı oluyor. Dolayısıyla bütün çocuklarımızın 
sağlıklı ve geleceğe ilk adım attıkları o süreçte ülkemiz için, milletimiz için hayırlı bir nesil 
olmalarını diliyorum. Bütün çocuklarımıza da sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyorum.

Ahilik haftası da yine geçtiğimiz haftada. O da çok önemli esnaflarımız için. Özellikle 
esnaflarımızın tabi ki ülkemizde olan ekonomi saldırı neticesinde esnaflarımız kısmen sıkıntı 
yaşıyor. Rabbim onlara kolaylıklar versin. Esnaflarımız bizim, Türkiye’mizin doğru tabiri 
caizse bel kemiğidir. Dolayısıyla esnaflarımız vatanını, milletini, bayrağını seven, gerektiği 
zaman yorganına göre uzanmasını bilen, fedakarlık yapan çok değerli esnaflarımız var. Ahilik 
kültürüne bağlı esnaflarımız var. Bu vesileyle bütün esnaflarımıza bereketli ve hayırlı 
kazançlar diliyoruz. Bütün esnaflarımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Bu vesileyle 
mecliste alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını ve hizmete dönüşmesini Cenabı 
haktan diliyorum. Gündemimizin dördüncü maddesi Balbey Kentsel Dönüşümüyle ilgili olan 
maddesinin de uygun olduğunu belirtiyorum ve gerçekten nasıl ki Kepezaltı-Santral’de 
kentsel dönüşümde Türkiye’de bir modeli ortaya koydu isek, gerçekten Balbey’de de bir 
Türkiye modele olabilecek bir kentsel dönüşümün birinci etabını bugün hep birlikte inşallah 
oylayacağız. İnşallah bitirmeyi de hep beraber Cenabı hak hepimize nasip etsin diyorum. 
Grup kararımız uygundur Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Cansel Hanım buyurun.
Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi

arkadaşlarım ve kıymetli hazirun, Cumhuriyet Halk Partisi grubum ve şahsım adına ben de 
yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Ekim ayı meclis toplantısı için birlikte bulunuyoruz. 
İnşallah burada alacağımız kararların Antalya’mıza hizmet olmasını, hayırlı olmasını temenni 
ediyorum sözlerime başlamadan önce. Evet, maalesef hemen hemen her gündem, her aylık 
yapmış olduğumuz gündem dışı konuşmalarda bir rutin konu haline dönüşmesinden çok 
büyük üzüntü duyduğum ama söylemeden asla geçemeyeceğimiz şehit haberimizle ben de 
başlamak istiyorum. Batman’da geçtiğimiz günlerde hain bir saldırıda şehit olan sekiz 
kahraman askerimizin maalesef acılı haberini aldık geçtiğimiz günlerde. Terörün her 
türlüsünü her zaman hep birlikte kınadık, kınıyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, acılı ailelerine de sabır diliyoruz ve yaralılarımız da vardı o hain saldırıda. 
Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.

T.C.
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Sağlıkta şiddeti de kınıyoruz. Görevi başında geçtiğimiz hafta vurularak öldürülen 
Doktor Fikret HACIOSMAN’ı da burada rahmetle anmak istiyorum ve onun gibi görevi 
başında bu şekilde şiddete maruz kalan tüm hekim ve çalışanlarımız adına da bu şiddet 
haberlerinin son bulmasını temenni ederek rahmetle anıyorum kendisini ve ailesine sabırlar 
diliyorum.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Yaşlıların gerek sağlık, gerek sosyal açıdan yaşam 
standartlarının yükseltilmesi temennisiyle kutlu olsun, kutluyoruz. Yine 4 Ekim Türk 
kadınının erkeklerle ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda eşit haklara sahip olması 
imkanını sağlayan Türk Kanun-u Medenisi’nin yürürlüğe girişinin 82...92.yılı. 1926. 92.yılı 
kutlu olsun.

Bugün Ekim ayının ikinci pazartesi günü Ahilik Haftası. Dürüstlüğün, sevginin, 
dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olan, 
işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi 
olan bugünümüzü tüm esnaf kardeşlerimizin nezdinde kutluyoruz.

29 Ekim en önemli, en Türkiye Cumhuriyeti açısından en büyük bayram. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ilanının 95.yılını inşallah hep birlikte 
coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin kazanımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var şüphesiz. Atamızın her daim izinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz ve bu 
vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ve ülkemiz 
uğruna şehit olan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun diyoruz ve onları da rahmet, minnet ve 
özlemle tekrar anıyoruz. Gündem dışı konuşmamız bu kadar. Saygılarımızı sunuyoruz. 
Alacağımız kararların tekrar hayırlı olması temennisiyle... Gündemin dördüncü maddesiyle 
ilgili olarak da birkaç sorumuz ve ifademiz var. Soruları olan meclis üyelerimiz var.

BAŞKAN :İsterseniz ben bilgilendirme, bilgilendirme
yapayım. Ondan sonra sorularınızı...

Üye Cansel TUNCER :Bir bilgilendirme istiyoruz. Aynı zamanda da
projenin yansıtılmasını istiyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Yansıtacağız. Onu da yapacağız.
Üye Cansel TUNCER :Onu da yapalım. Ondan sonra söz alacağız.
BAŞKAN :Tamam, tamam.
Üye Cansel TUNCER :Grup görüşümüzü henüz bildirmedim. Bilahare

bildireceğim.
BAŞKAN :Peki. Buyurunuz Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanlarım, değerli meclis üyeleri,

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi en saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle Batman’da hain bombalı pusuda al bayrağa kan, vatana can olan aziz şehitlerimize 
Cenabı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz 
ediyorum. Teröristler döktükleri kanda boğulacak, içimizde yuvalanan PKK’lı katiller, hainler 
ve işbirlikçileri inanıyorum ki tez zamanda hak ettikleri belayı bulacaklardır. Türk devleti 
muktedirdir, Türk milleti kudretlidir.

Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da şimdiden kutluyorum. Türk’ün son 
bağımsızlık günüdür. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
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Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri, ülkemizin en önemli ve eski film festivali olma 
özelliğini taşıyan, son yıllarda uluslararası bir niteliğe bürünen Antalya Film Festivali’nin 
55‘incisini bu yıl da coşkuyla, büyük bir katılımla kutladık. Antalya'mızın ve ülkemizin 
kültür, sanat yönüyle tanıtımına büyük katkılar sağlayan bu geleneksel festivalimizin, 
hakkıyla gerçekleşmesini sağlayan Sayın Başkanımızın nezdinde organizasyonda emek veren 
tüm çalışanları kutluyorum. 2018 Altın Portakal ödülleriyle sanatını taçlandıran, yarışmaya 
iştirak eden, varlıklarıyla festivalimize renk katan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyor, 
teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
yüce meclisimi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Alacağımız kararların Antalya’mıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Pardon. CHP meclis üyesi Arzu YILDIRIM hanımefendiye de 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Grup görüşümüz dördüncü maddeyle ilgili olumludur.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Üye Cansel TUNCER ıBaşkanım bir grup daha var.
BAŞKAN :Söz vereceğim bir dakika daha. Başlamıyordum.

Evet Ertürk Bey. Alıştık artık, unutmuyoruz.
Üye Ertürk YAZAR .-Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN :İyi Parti.
Üye Ertürk YAZAR :Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri, İyi Parti

grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ekim ayı meclis toplantımızın Antalya 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime başlamadan önce, sözlerime başlamadan 
evvel bu vatan için yılmadan, bıkmadan canlarını veren ve vermeğe devam eden aziz 
şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyoruz. Diyorum ki, bu vatan için her Türk aynı kararlılıkla 
hain odaklara, vatan düşmanlarına, FETÖ ve işbirlikçilerine karşı canını vermeğe hazırdır. Bu 
vatan, bu bayrak ilelebet devam edecektir ama hainler yok olmaya mahkumdur.

12 Eylül cuntacılarının ve Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin talimatıyla 
şehit edilen ülkücü şehit Mustafa PEHLİVANOGLU’nun şahadetinin yıldönümünde rahmetle 
anıyoruz. Arkadaşlarımızın bahsetmiş olduğu önemli günleri tekrarlamamak adına onların 
söyledikleri bütün şeylere katılıyoruz. Ben daha başka konulardan bahsetmek istiyorum. 
Ekonomimiz dış güçlerin saldırısı altında iken emperyalizme hizmet eden McKinsey firması 
ile damat ALBAYRAK’ın yapmış olduğu anlaşmayı, kayınpeder Cumhurbaşkanının iptal 
etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü kutladığımız bu 
dönemde taban seçmenine ulaşabilmek için her daim yerli ve milli sloganını kullanan, her 
fırsatta millete elinizdeki dövizleri çıkarın diye çağrı yaparken, Katar emirlerinden devlet 
adına 500 Milyon dolarlık uçak hediye alan bir partinin hüküm sürdüğü bu dönemde her gün 
ayrı ayrı bir skandal yaşanmaktadır.

BAŞKAN :Şimdi Ertürk Bey, Ertürk Bey, Ertürk Bey, bir
saniye. Müsaade edin. Arkadaşlar gündem, gündem dışında siyasi konulara girmenize...

Üye Ertürk YAZAR :Gündem dışı konuşma ne manayı taşır
Başkanım?

BAŞKAN :Gündem dışı konuşma...
Üye Ertürk YAZAR :Gündem dışı konuşma, ülkenin siyasetini ve ...
BAŞKAN :Hayır hayır. Efendim bunları yapacağınız yer

parti binanızdır. Bu açıklamalarınızı gidin parti binanızda yapın. Ama biz burada gündem dışı 
konuşmadan kastımız meclis gündeminde olmayıp, ülkenin gündemindeki özel günlere veya 
milli meselelere.
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:Bahsettiğim şeyler de aynı konuları ihtiva

:Siyasi konuşmalarınıza müsaade edemem.
:Ülke konuşması ile ilgili, ülke siyasetiyle ilgili

ıBunların görüşüleceği yer... Lütfen siyasi

.'Sözümü kesmeyin Başkanım.
:Ben sözünüzü kapatmak zorundayım, 

mikrofonunuzu. Kusura bakmayın. Çünkü bu siyasi konuların görüşüleceği yer Antalya
Büyükşehir Belediyesi Meclisi değil, siyasi partilerin çatısı altındaki il binalarınızdır, ilçe
binalarınızdır. Bu açıklamalarınızı gidin istediğiniz gibi yapın parti binanızda. Ama bu meclisi 
sizin siyasi mesajlarınıza alet etmem. Kusura bakmayın.

Üye Ertürk YAZAR :Siyasi mesajlar ülke mesajlarıdır.
BAŞKAN :Hayır. Bakın Cansel Hanım konuştu. O da bir

muhalefet partisinin grup sözcüsü. Selçuk Bey de konuştu, Bahattin Bey de konuştu. Hiçbir 
şekilde bir siyasi konuyla ilgili mesaj vermedi.

Üye Ertürk YAZAR :Ben ülke siyasetini eleştirmek için buradayım.
BAŞKAN ıKusura bakmayın. Kusura bakmayın, devam

edecekseniz siyasi konulara, onu gidin partinizde istediğiniz gibi konuşun. Ben daha fazla 
müsaade etmiyorum. Teşekkür ediyorum gündem dışı konuşmanız için.

Üye Ertürk YAZAR :Tamam. Ülkemizde yaşanan bu gariplikler
döneminde şehrimiz de nasibini almış gözüküyor. İlki 4 Ekim 1964’te yapılan Antalya 
Portakal Film Festivali’nin 55. yılını kutluyoruz. Gelin görün ki yarım asrı devirmiş bu köklü 
festivalimiz uluslararasılaştırılacak diye kendi özünü kaybetmekle karşı karşıyadır bugün. 
Halbuki bir festivali dünyaya açıp bir marka haline getirmek istiyorsanız, en başta onu farklı 
kılan elementleri korumanız gerekmektedir. Bu yüzden ulusal yarışma kategorisi bizim 
festivalimizin en çok kucak açılacak alanı olması gerekirken ne yerli ne de milli bir zihniyetle 
yarışmalardan 2017 yılında çekilmiştir. Bu yüzden bu yıl, ‘festival neden sönük geçti’ 
sorusuna boşuna bahane aramaya gerek yok, sebebi ortadadır. Ancak bu hatayı kökten 
çözmek gerekir. Bir film festivalini uluslararası bir marka haline getirecekseniz öncelikse 
bunun üzerindeki bütün sansürleri, kısıtlamaları, yasaklamaları kaldıracaksınız. Sonra da bunu 
politikacıların eline değil, sinemacıların, sanatçıların eline bırakacaksınız. Eğer bunu yapmaya 
cesaretiniz yoksa boşuna sudan bahanelerle ve politik amaçlarla Türk sinemasının ve Altın 
Portakal Festivali’nin önüne geçmeye çalışmayın. Bu gariplikler içinde insanlar şehitlerine 
ağlarken eğlenceleri, festivalleri, televizyonun eğlence yayınlarının hız kesmeden devam 
ettiğini görmekteyiz. İşte bu yıl zor ve karanlık şartlar altında Cumhuriyetimizin ve 
Ankara’nın başkent ilan edilmesinin 94. yılını kutluyoruz. Bundan 94 yıl önce Ulu Önder 
Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde elde ettiğimiz bağımsızlığımızın ve 
özgürlüğümüzün en büyük hatırası olan şu günde, artık geleceğimizi görmek için elektriği 
başka ülkelerden gelen bir ampule değil, enerjisini kendi içinden alan bir güneşe ihtiyacımız 
olduğu açıktır. Sözlerime son veriyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum.
Üye Ertürk YAZAR :Meclisi kınıyorum konuşmamı engellediği için.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Meclisi kınamanıza gerek

yok. Bu meclis siyasi konuların gündeme getirileceği bir meclis değildir.

Üye Ertürk YAZAR 
etmektedir Başkanım.

BAŞKAN
Üye Ertürk YAZAR 

konulara değinmek zorundayım.
BAŞKAN

konuların...
Üye Ertürk YAZAR
BAŞKAN
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Unutmasın ki kendisi bu mecliste, bu meclisin
çatısı altında siz de varsınız. Önce kendinizi kınayın bence.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ediyorum. Sizin kınamanızı da
size iade ediyoruz bu arada. Evet değerli arkadaşlar...

Üye Ertürk YAZAR :Engelleyen arkadaşları kınıyorum.
BAŞKAN :Ben de, ben de, ben de sizi engelleyen birisi

olarak ben de sizi kınıyorum o zaman. Aynen de iade ediyorum söylediklerinizi size. Değerli 
arkadaşlar, öncelikle meclisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını alacağımız kararların 
memleketimize, milletimize faydalı sonuçlar getirmesini ben de diliyorum. Ben de hain bir 
tuzak sonucunda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, 
yaralılarımıza şifalar niyaz ediyor, ailelerine de başsağlığı temenni ediyorum. Cenabı Allah’ın 
Kahhar ismiyle bu hain terör örgütünü de bir kez daha kahrı perişan etmesini niyaz ediyorum. 
Cumhuriyetimizin 96.kuruluş yıldönümünün, 95 bitiyor, 96’ya geçiyoruz artık. Dolayısıyla 
95’i tamamladığımız için 96.dedim. 95-96 fark etmez. 95.yıldönümünü ben de gönülden bir 
kez daha tebrik ediyorum bugün Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye bağlı bir ülke olarak her 
türlü hain tuzağa ki sonuncusu 15 Temmuz’da gerçekleştirilmiştir, rağmen yoluna emin 
adımlarla ilerliyor. Biz tabi ki bu demokrasi mücadelemizi cumhuriyetin sağlam temellere 
oturmasına borçluyuz. O yüzden cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde bir kez daha bu 
hassasiyetlerin özellikle dile getirilmesinde fayda görüyorum. Ertürk bey film festivalimizden 
bahsetti. Acaba bizim bir etkinliğimize hiç katıldı mı? Bilmiyorum hiç. Herhangi bir 
etkinliğimize katıldınız mı?

Üye Ertürk YAZAR :Sayın Başkanım, etkinliğinize katılmak için
göndermiş olduğunuz davete icabet amacıyla içindeki telefon numarasını aradım. Buradaki 
arkadaşımız akreditasyonun yapılabilmesi için benimle ilgili bilgileri aldılar. Akreditasyonun 
gerçekleşmesi noktasında bana döneceklerini ve koltuk numaramı SMS ile göndereceklerini 
söylediler. Bütün bunlara rağmen ne bir SMS aldım, ne bir dönüş geldi. Böylece de bu 
festivalinize daha önce katılmış olmama rağmen, bu festivalinize katılamadım. Kapanış 
töreninize de şehitlerimizden dolayı katılamadığımı belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Evet, katılsaydınız bizim şehitlerimizle olan
mesajımızı da orada duymuş olurdunuz. Katılmadığınızı da zaten sönük geçmesinden dolayı 
ifadelerinize göre anlaşılıyor. Katılsaydınız ne kadar görkemli bir festival olduğunu orada 
müşahede ederdiniz. Sönük geçtiğini belki söylemeye biraz daha temkinli yaklaşırdınız. Biz 
büyükşehir meclis üyelerimizi tek tek özek kalemden telefonla arıyoruz, katılım teyidi 
alıyoruz. Katılım teyidini herhalde burada tek tek aranmıştır meclis üyelerimiz. Muhalefet 
iktidar fark etmez. Verenlere de isimliklerini yazarak koltuklarını ayırıyoruz. Öyle bir SMS 
sistemi filan da bizim teyit sistemimizde bildiğim kadarıyla Özel Kalemde yok. Onu bizzat 
meclis üyelerimizden LCV’yi biz arayarak, aslında aranarak olması gerekirken biz arayarak 
yapıyoruz. Böyle bir hassasiyetimiz var. Ama siz de bir karışıklık olmuşsa da kusura
bakmayın. Keşke katılsaydınız, festivalin ne kadar görkemli olduğunu görürdünüz. Türk
sinemasının ne kadar önemli bir değer bulduğunu onur sanatçılarıyla birlikte 
onurlandınldığını görürdünüz. Türk sinemasının iki önemli eserin uluslararası yarışmada 
yarıştığını görürdünüz. Onun ödüller, Türk filmleri içerisinde ödül alan filmler olduğunu 
görürdünüz. Antalya Film Forum’da festivalimizin genç Türk sinemasına en büyük desteğidir. 
Çok önemli yine destek ödüllerinin verildiğini görürdünüz. Hatta hatta bu sene Adana Film 
Festivali’nde ödül alan iki filmin de Antalya Film Forum’dan önceki senelerde desteklenerek 
tamamlanan birer proje olduğunu öğrenirdiniz.

T.C.
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Dolayısıyla biz Türk sineması için Antalya Film Festivali’nin uluslararası ayağının 
güçlü olmasını hep söyledik, söylüyoruz ve bu konuda da çok önemli mesafe kaydettiğimizi 
düşünüyoruz. Bunu da sinemanın bütün dinamikleriyle birlikte Türk sinemasının 
gerçekleştiriyoruz. Bazı kesimler bunu başlangıçta anlamakta zorlanmış olabilir. Ama bugün 
geldiğimiz noktada artık meselenin gayet net bir şekilde Türk sinemasını desteklemek üzere 
uluslararası yarışmanın güçlendirilerek yoluna devam etmesi konusunda bir tercih olduğu 
anlaşılmıştır.

Değerli arkadaşlar, Balbey meselesi iki buçuk senedir bizim üzerinde, hatta üç senedir 
çalıştığımız önemli bir konu. Bizim seçim taahhütlerimiz içerisinde vardı ve çok kıymetli 
hocamız Profesör Doktor Zekai GÖRGÜLÜ’nün başkanlığında bir akademisyen grup 
belediyemizin EKDAG şirketiyle birlikte bu çalışmaları yürüttü ve bugün artık nihai aşamaya 
doğru gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz içerideki, affedersiniz ANET, ANET’le. İçerideki 
vatandaşlarımızla hemen hemen önemli bir bölümüyle görüşmeler tamamlandı. 
Vatandaşlarımızın bir ön protokol kapsamında mülkleri hususundaki tercihleri öğrenilmeye 
çalışıldı. Ön protokollerde vatandaşların ticari mi, konut mu, konut isterse hangi standartlarda 
bir konut, konutun altında otopark var mı, yok mu, istiyor mu, istemiyor mu detayına kadar bu 
ön protokollerdeki görüşmelerde dönüş yapan vatandaşlarımızın eğilimleri öğrenildi ve buna 
göre de çalışmalarımız yürütüldü. Etap etap yapacağımızı ifade etmiştik Balbey’i ve birinci 
etabıyla ilgili, yani Sobacılar Çarşısı’nın tam karşısı. Bizim orada Paçacı Şemsi ve diğer işte o 
ana caddedeki dükkanların olduğu bölüm. Şimdi göstereceğiz zaten projelerini de size. İlk 
birinci etap olarak projelendirildi. Gayet de güzel bir proje çalışması oldu. Bundan önce 
biliyorsunuz değerli arkadaşlar, konuyla ilgili Kültür Turizm Bakanlığı’nın planlarımızı önce 
kuruldan geçirmek kaydıyla onaylattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla birlikte 
yeniden koruma kuruluna gelen projelerimiz ve planımız geçtiğimiz haftalar içerisinde kurul 
olarak nihai onaya kavuştu ve bu nihai onaydan sonra da şimdi projelerimizi, kuruldan geçen 
şartlara göre tamamlayarak sizlere sunuyoruz, sunacağız. Uygun görüldüğü takdirde birinci 
etabı değerli arkadaşlar en kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız. Tabi bizim alışık 
olduğumuz iftiralar, gerçek dışı bilgiler, dezenformasyon kampanyaları Balbey’de de 
ziyadesiyle yapıldı. Çok sevgili muhtarımız burada mı, aramızda mı bilmiyorum ama halkla 
bir bilgilendirme toplantısında onun söyledikleri sözler şu şekildeydi; Balbey’in üstünden 
alçaktan bir helikopter uçsa, Ali AGAOGLU Balbey’i kapatmaya gelmiş diyorlar. Bunun 
gerçekle filan alakası yok diye oradaki gezen bu iftira furyasını bizzat muhtarımız o halkın 
bilgilendirilme toplantısında dile getirdi. Biz elbette ki hukuki çerçevede, yasa ve 
yönetmelikler ne diyorsa onun içerisinde kalarak bu çalışmalarımızı yürütüyoruz ve birinci 
etapta da bu ve benzeri iftiralara maruz kalmamak adına inşaat çalışmalarını da ANET 
firmamızın, yani belediye firmamızın yapmasını önceliklerimiz içerisinde düşünüyoruz. 
İnşallah bunun ilgili prosedürler tamamlanırsa burada özellikle yabancı bir inşaat firması 
sokmaktansa, belediyenin kendi şirketiyle bu inşaat çalışmalarını yapmasını öncelikliyoruz. 
Bu konuda Sayın Valimizin de sağ olsun çok önemli desteklerini alıyoruz. Kendilerine çok 
teşekkür ediyoruz. Antalya’daki her konumuzda bizim önümüzü açan çok önemli gerçekten 
bizi destekleyen, Antalya’yı öncelikleyen bir valimize sahibiz ve böylelikle Kültür Varlıkları 
Fonu’ndan da buradan alınması gereken bir destekle de bu çalışmaları yürüteceğiz. Bugün 
meclisimiz de eğer onayladığı takdirde. Dolayısıyla bununla ilgili değerli arkadaşlar bir 
projeyi içeren, çok daha kolay anlaşılabileceği için bir video sunumu var. Müsaade ederseniz 
onu size sunalım. Ondan sonra tabi ki sorularınız mutlaka olacaktır. Onları da cevaplayacağız. 
Arkadaşlar Balbey’le ilgili video sunumunu lütfen ekranlara getirsin.

T.C.
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Hafif ışıkları da kısabilirsek arkadaşlar isabet olur. Burası ana cadde cephesi oluyor. 
Yani Sobacılar Çarşısı ile Balbey arasında kalan. Önünde geniş bir yeşil alan. Burası tabi 
arkadaşlar Kaleiçi’nden Balbey’e bir giriş kapısı olarak da düşünülüyor. Ne oluyor benim 
ekranıma? Kendi kendine dönüyor. Şunlardan görüyorum. Şuralarda da var. Siz görmüyor 
musunuz karşıda? Ha tamam. E o zaman baştan bir daha gösterelim. Gece görüntüleri de var. 
Şimdi orada tekrara girer. Bitti mi? Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi. Zemin artı bir, zemin 
artı iki. Görüyorsunuz, ekranda gördüğünüz gibi. Tabi. Zemin artı üç de olanlar var. O köşede 
zemin artı üçümüz var. Alanı buradan tam olarak görüyorsunuz tepeden arkadaşlar, birinci 
etabın neresi olacağını. Sesini alalım arkadaşlar. Bir taraftan gece görüntüleri de dönebilir 
ekranda, sesini aldıktan sonra. Evet Cansel hanım, buyurunuz.

Üye Cansel TUNCER :Gece görüntüleri dönmeden önce Başkanım,
proje plan bütçe komisyon raporu içeriğinde belirtilen bir takım proje ve bağımsız bölüm 
krokileri var yani.

BAŞKAN :Bağımsız bölüm.
Üye Cansel TUNCER ıKrokileri var anlaşılıyor. Yani bugüne kadar

biliyorsunuz pek çok polemik yaşadık sizinle. Grubumuz adına ben birkaç ifade, kelime ifade 
edeceğim ama birkaç cümle ama, öğrenebilmemiz için yani biz şundan hep rahatsızız; 
belediyenin en büyük karar organı olduğumuz konusunda meclis olarak herhalde hemfikiriz. 
Yine aynı şekilde Balbey’in yenilenmesi konusunda da hemfikiriz. Yani biz Balbey’i bu 
haliyle kalsın asla demiyoruz. Ancak Balbey’in siz yenileme projesi diyorsunuz. Bu 
yenilemeden kasıt nedir? Ben az önceki görsellerde güzel hazırlanmış bir görsel. Diyeceğimiz 
bir şey yok. Ama dört tescilli yapı olduğunu...

BAŞKAN :Aynen koruyoruz onları.
Üye Cansel TUNCER :İşte onları örneğin göremedik. Yani biz

planlamadan bir kere haberdar edilmedik. Planı bizimle paylaşmadınız.
BAŞKAN :Gözüküyor orada ama tabi hangisi olduğunu siz

bilememişinizdir.
Üye Cansel TUNCER :Bilemedik. Yani bir de teknik arkadaşlarımız

var. Grubumuzda biliyorsunuz bugüne kadar bu meclisi çok da güzel yönlendirdiğimiz, 
hatalardan dönüldüğü, bazen bizim dediğimizin doğru anlaşıldığı pek çok meclis gündemi 
yaşadık sizinle. Dolayısıyla biz bunu mecliste bu görseli değil, öncelikle planlamasını, eğer 
planlamayı bizimle paylaşmıyorsanız bir toplantı yaptığınızı söylediniz, halkımızın onayını 
aldığınızı söylediniz. Ancak burada bütüncül bir çalışma da yapmıyorsunuz. Sadece bir ya da 
iki ada bazında bir çalışma görüyorum ben burada. Öyle anlıyoruz zaten ifadelerden de. En 
azından komisyon raporuna konu edildiği belirtilen bu kroki ve avan projeleri bize lütfen 
gösterin. Yani biz bunlarla ilgili bir bilgi alalım öncelikle. Çünkü biz işin teknik boyutunda 
bilgi sahibi olarak, ona göre halkımız, kentimiz adına doğru işlem yapılmasını istiyoruz. 
Şimdi tarihi doku korunması konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum. Ama zemin artı üç 
bakın yapılar görüyoruz. Planlamayı bilmediğimiz için planı, o yüzden bu konuda yorum da 
şu anda yapamıyorum. Ama tarihi dokunun korunduğunu bu görselden ben anlayamıyorum. 
Yani bizim burada ortak amacımız aslında ortak olmalı. Biz bir rant projesi istemiyoruz 
sadece. Biz kent estetiğini düşünen, kent estetiğine yakışır bir proje istiyoruz Sayın Başkanım. 
Herhalde sizin de görüşünüz bu doğrultudadır. Vatandaşımızın da isteği bu doğrultudadır diye 
düşünüyorum. Çünkü Antalya’nın kalbi. Kaleiçi’nden sonra siz de ifade etmiştiniz, bizler de 
söylüyoruz. Bir Balbey Mahallemiz var.
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Tarihi dokunun korunması gereken, eski yapıların restore edilmesi gereken, gerekirse 
aynı taşı kullanalım ama eski yapıyı restore edelim, değiştirmeden. Yine altyapıya 
kavuşturalım. Bu mahallemizin buna ihtiyacı var, evet çok eski bir görsel. Benim de 
çocukluğum orada geçti sizler gibi. Bizler de AntalyalIyız. Tarihi ve kültürel değerlerin 
korunduğunu, burada görmek istiyoruz. Yine meclis üyesi arkadaşlarım da söz alacaklar. 
Ancak bu önemli bölgenin bütüncül bir planlamayla öncelikle yapılmasını istiyoruz. Neden 
böyle etap etap ayırdınız onu da öğrenmek istiyorum ve halkımızı bilgilendirdiğinizi 
söylüyorsunuz. Lütfen meclisimizi teknik olarak, detaylarıyla ilgili bilgilendirin. Bu konuda 
plan bütçe raporuna katılmıyoruz. Grup görüşümüz uygun değil. Ancak yenilemeye, 
restorasyona evet dediğimizi belirtmek istiyorum. Biz karşı çıkan, engelleyen bir grup değil, 
Antalya için en doğrusunu yapmaya çalışan bir grup olarak bunları sorguluyoruz. Saygılarımı 
sunuyorum. Bu konularda eğer krokiyi ve diğer avan projeyi yansıtabilirseniz, bu konularda 
da bir bilgi rica ediyoruz.

BAŞKAN :Evet onları yansıtırız tabi. Öncelikle şunu
söyleyeyim. Bu konunun teknik çalışması imar komisyonumuz tarafından oldukça dikkatli bir 
şekilde yapılmıştır ve imar komisyonumuzda o söylediğiniz bütün bilgiler, sizin de üyeleriniz 
olan imar, imar...

Üye Cansel TUNCER :Gitmedi daha. İmar komisyonuna gitmedi.
BAŞKAN :İmar komisyonundan geliyor bu ve ...
Üye Cansel TUNCER :Görüşülmedi Başkanım imar komisyonunda.
BAŞKAN :Pardon, bütçe komisyonunda. Pardon.
Üye Cansel TUNCER :Evet. Yani imara da gitmesi lazım zaten. Doğru

söylüyorsunuz. İmara da gitmeli bu konu.
BAŞKAN : Dolayısıyla bütçe komisyonundaki

arkadaşlarımızla teknik olarak bütün her şey, ben affedersiniz yanlış söyledim imar diye, en 
ince detayına kadar konuşuldu ve sizin bütçe komisyonundaki arkadaşlarınız da buna evet 
dedi. Yani bütçe komisyonumuzda Balbey’le ilgili karar oybirliğiyle geçti.

Üye Cansel TUNCER :Bir üyemiz katılmadı Başkanım.
BAŞKAN :Tabi ki bütçe komisyonunda oybirliğiyle geçmiş

olması sizin grup kararınızı değiştirmemeniz anlamında anlaşılmamalı. Bu zaman zaman 
grupta komisyondaki arkadaşların dışında kararları siyasi partiler alabiliyor. Grup kararı 
elbette farklı olabilir. Komisyondaki üyelerinizin dışında bir karar olabilir. O yüzden 
hatırladığım kadarıyla Zekai hocanın meclisimize de bu konuda teknik bir sunumu olmuş 
muydu Mesut Bey?

Üye Cansel TUNCER :Ben katılmadığım için bilmiyorum.
BAŞKAN :Evet, onu da yaptık yani. Dolayısıyla tabi,

eyvallah... Şimdi...
(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Üye Cansel TUNCER :Başkanım bunlarda zaten hemfikiriz. Bakanlığın

yetkisiyle ilgili bir sorun tartışmıyoruz. Ben defalarca söylüyorum ama karşı değiliz projeye.
BAŞKAN .-Şimdi biz bununla ilgili ne kadar şeffaf bir

yönetim anlayışı sergilediğimizi ifade etmek için söylüyorum. Bu konuyu dediğim gibi 
Profesör Doktor Zekai GÖRGÜLÜ’nün başkanlığındaki heyetiyle bütün meclis üyelerimize 
de sunduk ne yapacağımıza dair ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden Reşat Bey katıldı galiba, 
Recep Bey katıldı.

feci i s salonundaki mib'ofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
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BAŞKAN .Zaten bir türlü sizi doyuramıyoruz Recep Bey.
Onun için biz, eyvallah, eyvallah. O zaman neden hala bizden detaylı bilgi istiyorsunuz? 
Meclisin zamanını, yani o kadar peşin ve önyargılısınız ki. Bizim zaten...

Üye Cansel TUNCER :Başkanım konuşacağımız üç konu var zaten.
BAŞKAN :Bizim zaten siz ne anlatırsanız anlatın, bizim

yani doyurucu bilgi almamız mümkün değil diye işi daha başında kapatıyorsunuz. Dolayısıyla 
bizi oyalamayın, bizi oyalayamazsınız da zaten. Biz çünkü Antalya’ya hizmet etmekle 
mükellefiz. Balbey konusunda Cansel Hanımın biz engel koymak istemiyoruz da, filan da, 
falan da sözleri çok hoş olmakla birlikte bal gibi engel koymaya çalışıyorsunuz meclisteki şu 
tavrınızla. Bal gibi böyle yapıyorsunuz. Yani olayı böyle biraz daha detaylı bilgi alalım filan 
falan, işte bravo, Recep Beyi tebrik ediyorum. Sen ne söylersen söyle, biz senin söylediğinden 
doymayız diyor. Yani çok biz veriyoruz da, siz doymuyorsunuz. Çünkü niyet belli. Niyet, 
niyet üzüm yemek değil. Niyet üzüm yemek değil sizin. Kaleiçi oluyor işte burası. Siz merak 
etmeyin. Eyvallah. Dolayısıyla Kaleiçi’nden de güzel olacak. Merak etmeyin. Eyvallah, 
eyvallah. Ona hiç şüphemiz yok. Engelleme konusunda o yüzden çok mahirsiniz zaten. Yani 
bizim, sizin, estağfurullah, size haddimiz değil hiçbir zaman böyle bir zeka testi filan yapmak. 
Ama çok akıllı olduğunuzu ben eskiden beri bilirim Recep Bey yani. Dolayısıyla 
maksadınızın da ne olduğunu üç aşağı, beş yukarı herkes görüyor. Meseleye üzüm yemek 
gözüyle bakmıyorsunuz. Biz de Antalya’nın kazanımı noktasında da bu oyalama taktiklerine 
de filan fazla pabuç bırakmıyoruz. Yeter ki Antalyalılar kazansın diyoruz. Konyaaltı’nda, 
Konyaaltı’na halka sahili kapatacak diye il başkanlarınızın açıklamalarından sonra gidip 
bugün Konyaaltı’na acaba o açıklamaları yapan il başkanları görüyor mu? Dert neydi? Çok iyi 
biliyorlardı ki, çok güzel bir proje çıkacak. Mesele, karşılıklı konuşmayalım, söz vereceğim. 
Konuyla ilgili görüşeceğinizi biliyorum bugün. Gündem dışı değil muhtemelen konuşma 
talebiniz Balbey olunca. Onun için söz vereceğim. Dolayısıyla Konyaaltı’nda harika bir proje 
çıkacağını bilmenize rağmen, orada sivil toplum örgütlerinin bazılarını falan da provoke 
ederek insan zincirleri oluşturdunuz. Bize o projeyi yaptırmamaya kalktınız. Menderes 
TÜREL Antalya sahilini, Konyaaltı sahilini halka kapatacak dediniz. Arkasından Antalya’da 
Konyaaltı sahilini halka kapatacak deyip, yaptırmayız nidalarını yükselttiniz. Ama biz 
dinlemedik sizi. İyi ki yapmışız. Şimdi gidiyorum ben oraya, bakıyorum halk cıvıl cıvıl. İyi ki 
CHP’nin dediklerini dinlememişiz de yapmışız, halka kapatmak buysa ne de güzel olmuş 
halka kapatmışız. Halk orada çünkü. Onun için burada da çok güzel bir iş çıkacağını 
biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Bu güzellikleri biz yaparsak, bu güzellikleri biz yaparsak...

Uy e Cansel TUNCER 
BAŞKAN

:Gündemimiz Balbey.
:Halk nezdinde daha da güçleneceğimizi de 

biliyorsunuz. Halk nezdinde daha da güçlenmemek için bizi bu işlerde engellemeye 
çalışıyorsunuz. Vazgeçelim, vazgeçelim bu tavırdan.

Üye Cansel TUNCER :Ama siz de şahsi olarak...
BAŞKAN :Antalya için çalışıyoruz.
Üye Cansel TUNCER : Yorumlara, yorumlarla grubumuz adına bir

lütfen sonuç çıkarmayın. Siz
BAŞKAN :Şu andaki tavrınızı söylüyorum.
Üye Cansel TUNCER :Tamam. Plan ve krokileri paylaşacağınızı

söylemiştiniz.
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BAŞKAN :Bütçe komisyonundaki arkadaşlarınız evet diyor,
gruba geliyorsunuz hayır diyorsunuz. Yani Hakan Başkanım neydi? Mahkemede doğru 
söyler, şey pardon...

Uy e Cansel TUNCER :Başkanım, sizin pek çok komisyonun kararının
burada değiştiğini hep birlikte gördük.

BAŞKAN :Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşırır.
Üye Cansel TUNCER :Hep birlikte gördük komisyon kararları...
BAŞKAN :Bakalım o zaman.
Üye Cansel TUNCER rDeğişebiliyor. Biliyorsunuz bağlayıcı değil.
BAŞKAN :Tabi tabi. İşte o yüzden.
Üye Cansel TUNCER :Dolayısıyla bir yandan da krokiyi yansıtır

mısınız? Yansıtacağınızı söylüyorsunuz, ben plan istiyorum.
BAŞKAN :Yansıtırız, yansıtırız hepsini.
Üye Cansel TUNCER :Bakın çok net bir şey söylüyorsunuz. Somut.
BAŞKAN : Yansıtırız. Hiç yansıtamayacağımız bir şey yok.
Üye Cansel TUNCER : Yansıtın o zaman.
BAŞKAN :Zaten bakın, burada biz krokiyi de yansıtırız

onda sorun yok.
Uye Cansel TUNCER :Planı da yansıtın.
BAŞKAN :Şimdi vatandaşlarla gidip bire bir mutabakat

alarak yapacağız bu işi. Vatandaştan mutabakat almadan bir şey yapamayız ki. Kimseden bir 
şey kaçırdığımız yok yani.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım, bizler de vatandaşın temsilcileriyiz.
Niçin bizden kaçırıyorsunuz planı? Ben planı istiyorum sizden.

BAŞKAN :Yahu Cansel hanım, açıklayacağız. Gösteririz
dedim ben başında sözümün. Siz anlamıyorsunuz herhalde beni. Yani başka Türkçe’nin 
dışında mecliste resmi dilimiz olmadığı için, mecliste Türkçe konuşmaya devam edeceğim. 
İnşallah anlamaya beni eğilim gösterirsiniz. Çünkü gösteririz dedim yani. Kroki de gösteririz, 
ne isterseniz de gösteririz. Sorun yok. Zaten dedim, biz bunları dedim halka dedim tek tek 
göstererek onların mutabakatını alacağız dedim. Öyle yangından mal kaçırdığımız filan da 
yok. Biz Balbey kazansın, Antalyalılar kazansın diye uğraştık. Onun için de sizin tüm 
engellemelerinize rağmen bu konuda da elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. 
Recep bey buyurun. Top sizde. Pardon, söz sizde.

Üye Recep TOKGÖZ :Reşat Beyin birkaç sorusu varmış.
BAŞKAN :Reşat Bey mi önce?
Üye Recep TOKGÖZ :Önce bir dinleyelim Reşat Beyin sorularını.
BAŞKAN :Peki, buyurun Reşat Bey. Peki, bir dakika. Sizin

mikrofona konuşsun. Çünkü sizin mikrofonunuzu açmış bulundum. Açabilir miyiz? Reşat 
Bey buyurunuz efendim. Buyurun.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, gündem dolayısıyla meclisimiz biraz hareketli geçiyor. Ben, bu memnuniyet 
veriyor. Yani meclisteki bu polemikler temayüldendir. Yani bu temayüllerin hep yaşamasını 
arzu ederim, temenni ederim. Çünkü meclis üyesi arkadaşlarım da biliyorlar ki motomot 
geçen meclisler maalesef sıkıcı oluyor. Tabi ki komisyonlarda görev yapan arkadaşlarımız 
gerek gruplarında, gerek komisyon raporlarında durumu arz ediyorlar ama netice itibarıyla 
nihai .karar organı olan yer genel kurul, burası.
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Şimdi ben büyükşehir belediye meclis üyesi olarak, dört gün önce yayınlanmış 
bulunan belediyemizin meclis gündemiyle ilgili raporları internet vasıtasıyla inceleme olanağı 
bulabiliyorum sizler gibi. Şimdi ben gündemin dördüncü raporunu internetten önüme geldiği 
zaman aynen burada yazan bir de bir raporu gördüm. Yani şu raporu. Başka bir şey 
görmedim. Sonra düşündüm kendi kendime. Dedim ki, ya bu ne oluyor? Yani burada ne 
yapılmak isteniyor? Detaylı bilgileri nasıl öğreneceğim? İşte Sayın Başkanın mülahaza ettiği 
şekliyle, işte sizin plan bütçe komisyonunda arkadaşlarınız var. Onları, onlar bilgilendiler. 
Onlar da sizi bilgilendirsin. İyi, hoş. Ama onların elinde de çok fazla bilgi yok. Yani 
komisyondaki arkadaşlarımın eleştirel bir konuşma yapmak istemiyorum. Onların da yok. 
Şimdi idarenin ufkunda, vizyonunda bir hadise var. Bürokrasi, teknokrat yapı buna çalışıyor. 
Mutlaka hepsi iyi niyetlidir. Kimsenin ben kötü niyetinden filan da şüphe etmem. İdarenin de 
bir şeyler ortaya koymak istediğini düşünüyorum. Onda bir sıkıntı yok. Ama sayın hocamızın, 
bu konuyla müellif olan hocamızın meclisimize bilgi vermek maksadıyla yapmış olduğu 
toplantıya da bizzat önem vererek katıldım. Bu katılmam hem bilgilenmek anlamında çok 
önemliydi hem de Menderes TÜREL’in yarın bir gün bu konu gündeme geldiğinde, orada 
neredeydiniz, niye oraya gitmediniz, bu toplantıyı düzenledim ben sizin için ama burada gelip 
konuşuyorsunuz, oraya niye gitmediniz demesin diye. Diyemedi. Derdi yoksa, ben huyunu 
çok iyi biliyorum. Şimdi...

:Reşat bey, bir sen geldin ya. Birkaç kişi.
:Yok yok.
:Muratpaşa Belediyesi için gelseydi Başkanım. 
:Birkaç kişi vardı. Songül hanım da vardı.
:Tamam, iki kişi geldiniz demek. Üç kişi, her

BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
Üye Cansel TUNCER 
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN

neyse.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ama Sayın Başkanım, gerçekten şunu

söylüyorum. Ben siyasi parti falan yok. O gün bu toplantıya, o gün yapılan toplantıya bizden 
yedi, sekiz arkadaşımız, beş, altı da muhalefetten arkadaşlarımız geldiler. Gerçekten 
üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Antalya’nın en önemli bir konuda hazırlık yapacak bir proje 
ekibinin bir sunumu var, çalışması var. En azından o emeğe saygı. Yani onlar çalışmışlar 
derslerine kendilerince. Biz beğeniriz, beğenmeyiz eleştiri o ayrı bir konu. Ama bir emek 
konmuş orta yere. Bu emek için burada bir sempozyum, bilgilendirme ortamı oluşmuş. 
Maalesef o gün hatırlıyorum işte Mesut Bey de yönetmişti, siz yoktunuz onu. Yani yedi, sekiz 
arkadaşımız vardı. Bu çok üzücü bir tabloydu ve...

BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY 
BAŞKAN
Üye Mustafa Reşat OKTAY

:Allah razı olsun.
:Antalya kentinin en önemli...
:Bravo. Çok haklısınız.
:Konularından bir tanesiydi. Yani bu siyasi bir... 
:Sağ olun.
:Şey değil. Şimdi gelelim esas konumuza. 

Esasında burada o toplantıda herkes burada olmalıydı. Efendime söyleyeyim orada bir ciddi 
bir şey yapmalıydık, yani eskiz. Karşılıklı yapmalıydık bunu. Ama maalesef hocamızı 
sıkıştırdık. Kusura bakmasın ben çok sıkıştırdım. Yani sıkıştırmaktan üzüm yemek değil 
amacım, bağcı dövmek değil, üzüm yemek amacıyla sıkıştırdık ki kendisini önceden de 
tanıdığımız, bildiğimiz çok değerli bir ilim adamıdır, bilim adamıdır. O bile dedi ki, yani biz 
buradan dedi netice alabilmek içimize sindirerek de olmuyor yani. Kendi ifadesidir bu. 
Yapabileceğimizin en iyisi ifadesiyle yürümüştür.
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Şimdi burada biz başka konulara girmemize gerek yok. Biz bir Antalya insanı olarak, 
Antalya’da büyümüş, okumuş, orta mektebi, liseyi falan okumuş bir insan olarak, oralarda 
kısa pantolonla dolaşmış bir insan olarak ve orada oturmuş bir insan olarak, o mahallede. Tabi 
o mahalleyle ilgili, o dokuyla ilgili bir çözüm sürecine bizim katkı, benim katkı koyamamam 
veyahut da onunla ilgili bir takım görüşlerimin olması kadar doğal bir şey olamaz. Neyi 
bekliyorum, neyi beklemiyorum?

Bir; öncelikle bir etap bir olarak bize prezante edildi. Etap birde sadece önümüzde iki 
tane adada yapılan ve oradaki adada yapılan insanlarla yasa gereği yapılmış bir protokolle 
ilgili, protokollerin bir sonraki merhalede esas ana protokollere, esas olmak üzere sayın genel 
sekretere yetki verilmesiyle ilgili bir madde. Yoksa burada, ama istiyordu ki gönül Cansel 
Hanımın da söylediği gibi yahu buradaki bütüncül bir plana bakalım. Bütüncül olarak ne 
yapacağız, ne yapacağız? Çünkü hoca o gün bize izahat ederken bunun göbeğinde bir tane 
dedi ki sit alanı var. Yani projenin göbeğinde bir tane tarihi sit alanı var. Tamam. Ama 
etrafında kentsel yenileme alanı var. Şimdi bu kentsel yenileme alanının içerisinde kalan, yani 
sitin dışında kalan alanda on iki, on üç tane civarında tescilli yapı var. Onun dışında bu 
kentsel yenilemede bu tarihi kent dokusunun ön tarafında ticari bir proje alanı oluşturuyoruz. 
Şimdi görülen de budur. Yani bizim burada gördüğümüz tablo, animatif gösteride 
gördüğümüz kente bir İsmet İnönü Kent Meydanı’mn da önüne bakacak şekilde, karşılıklı 
gelecek şekilde orada bir vizyonist bir bina yığıntısı görüyoruz. Arada da arkalara saklanmış 
birkaç tescilli yapı görüyoruz ve proje alanına, yani Balbey’e doğru giriş akslarını da buradan 
görüyoruz. Mezarlığa doğru giden, geriye doğru giden. Biz istiyoruz ki, biz istiyoruz ki bu 
projeler yani avan olsun, yani kesinleşmemiş bile olsa bu projeler belediye meclisimizin şu 
gündemine eklenseydi raporlar, gariban meclis üyesi de internetten azıcık anlıyor. Yani girip 
çıkıp bakabiliyoruz. Oradan bunlara ne oluyor diye bakabilseydik, inanabilseydik, şu şöyle bir 
şeyler koyacaktık. Ama ortada bir şey yok. Ortada sadece bir çok detaylı, güzel hazırlanmış 
bir animatif gösteri izledik biraz evvel. Kim istemez ki elbisesinin güzel olmasını, kentin 
güzel. Ama ben istiyordum Tek Kapılar, İki Kapılar, Kale Kapısı, mesela kale surları. Yani 
bütüncül bir yapı olarak Antalya’nın kent merkezinin önemli bir şekilde bir çalıştayla 
vizyonist olarak ortaya konmasıydı. Ama şimdi bakıyoruz ki iki tane proje yapacağız. Bunu 
da büyükşehir belediyemizin şirketi yapacak, vatandaşla anlaşacak, uygulama yapacak. Sana 
işte altmış metrekare veriyorum, sana yirmi metrekare. Tam bir ticari mantıkla orada da bir 
takım binalar göreceğiz. Ama projenin arka tarafına gittiğimiz zaman, geleceğine gittiğimiz 
zaman, geleceği vizyonlandıracak bir proje göremiyoruz. Yani oradaki elli küsur tane tescilli 
yapı sahibi, bir o kadar da bina kalmamış ortada, bina yok ortada. Metruk bahçeler, şunlar 
bunlar. Orada da projelendirecek hadiseler. Bunların hiçbir tanesi yok ortada. E biz burada 
başlayalım, sonra devam edelim. Arkası gelir. Mezarlık tarafıyla ilgili, mezarlığın, yani 
projenin mezarlığa bakan tarafıyla ilgili mesela orada, bize verilen sunumda en azından ortada 
bir şey göremedik. Bu bakımdan bizim grup olarak, Cansel hanımın da söylediği gibi bu 
güzelleştirme, iyileştirme, yapılacak olan bir şeyimiz yok, bir yani istemezük mantığı 
içerisinde değil, bilgilendirilmediğimiz için, net bilgilerle donatılmadığımız için bu tepki. 
Yoksa yapın dünyalar sizin olsun. Hiç problem değil. Bir de oradaki insanların şeyi var. 
Sadece siz yüzde 50.1 ’i buldunuz ama birinci etapta buldunuz. Arka taraftaki insanlar ne 
diyor mesela? Tamamında ne diyor?

T.C.
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BAŞKAN :Birinci etapta yüzde seksen filan. Yüzde seksen
beş. Bu etapta şu anda vatandaş mutabakatı yüzde seksen.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, şunu demek istiyorum;
vatandaşımız ticari gelir getirebilecek nitelikte tahmin ettiği her yerde elini kaldırır. Bunda bir 
sıkıntı yok. Önemli olan içerisi. İçeriye olan invaze edilecek durumu bunun. Yoksa dışarıdaki 
adam oh ne güzel der, ticaret, dükkanlar, mükkanlar çok güzel, lc vvaikiki zart zurt bir takım 
koyarlar ışıklandırmasına, kira gelecek, gayet güzel. Yüzde yüz olmadığına şaşırdım. Önemli olan 
içerisi.

BAŞKAN :Aslında yüzde yüz de, çünkü on metrekareden
küçük mülkiyetler de var.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet.
BAŞKAN :Onlarla ilgili tabi bir sadece bedel ödemekten

başka bir çareniz olmadığı için, onları bedel ödeyeceğimizden dolayı. Yoksa yüzde doksanın 
üstünde yani.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, şimdi...
BAŞKAN :Bu arada süreniz bitti. Bir dakika daha açalım

arkadaşlar.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Benim akredite edilebilecek protokol öncesi ön

protokol. Bu protokolle beraber bir çalışma daha yapalım da meclisimiz de bu protokolde neye 
karar verildiğini, yani sayın Genel Sekreterin meclis adına yetkilenerek neye imza atacağını 
meclis bilsin önce. Meclis bir bilsin. Bilen arkadaş varsa da lütfen kalksın Reşat OKTAY sen 
bilmiyorsun, ben biliyorum. Bu Sayın Genel Sekreter şuna imza atacak. Beni aydınlatırsanız ben 
çok memnun olacağım. Teşekkür ederim.

BAŞKAN .-İsterseniz Cansel Hanımın da talep ettiği, Reşat
Beyin de söylediği bu etabın imar planını görmek istiyorsanız açalım. Ondan sonra diğer söz 
isteyen arkadaşlara söz verelim. Böylelikle yine muallak bir plan üstünde konuşuyormuş gibi 
olmayalım. Bu birinci etabın imar planını Hüsamettin Bey açalım. Arkadaşlarımız görsünler. 
Kroki değil, imar planı. İrfan Bey, evet, tamam. Biraz daha isterseniz yaklaştırabiliyor muyuz?

Üye Cansel TUNCER :Ortada göremiyor muyuz Başkanım?
BAŞKAN :Efendim?
Üye Cansel TUNCER :Yani çok uzak. Hiçbir şey anlayamıyoruz ama şuraya

aktarılabilir mi?
BAŞKAN :Bu üstteki ekrana aktaramıyor muyuz? Oraya da

geliyor. Tamam, peki. İrfan Bey, söz sırası sizde. Ben size söz vereyim bu arada. Bir taraftan da 
plan incelenir.

Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Aslında ben grup adına görüşümüzü bildirmek için söz istedim. Hem de 
planla ilgili veya bu yapılan işlemle ilgili kısaca da bir bilgi vereyim istedim. Şimdi Sayın 
Başkanım, Antalya’nın merkezinde uzun yıllardır çok köhne olarak kalmış bu alanın her şeyden 
önce bir el atılması, buranın değerlendirilmeye gayret gösterilmesi öncelikle takdire şayan. Bu 
konuda emeği geçen başta siz olmak üzere tüm bu konuya çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
Çünkü Antalya dünya sahnesine çıkmış bir kent. Bu kentin merkezinde çok atıl kalmış böyle bir 
alanın her şeyden önce değerlendirilmesi gerekiyor. Bu planla ilgili de mutlaka zaman içerisinde 
varsa bir eksiği, hatası düzeltilir. Yani kusursuz plan yoktur. Mutlaka eksikleri vardır ama ben 
genel itibarıyla sizin ve yönetiminizin bu konuda bir adım atmış olmasını çok önemsiyoruz.
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BAŞKAN .‘Teşekkürler.
Üye İrfan YILMAZ :Onun için de bu planla ilgili veya bu plan bütçe

komisyonun hazırlamış olduğu sözleşme konusuna grup olarak destek veriyoruz. İnşallah en 
kısa dönemde, çünkü bu çok katılımcılı çalışmalar zahmetli oluyor. Yani biz de müteahhitlik 
hizmeti verdiğimiz için, çok hissedarlı yerlerle anlaşmak, bunları bir noktaya getirmek çok 
kolay olmuyor. Onun için bu çalışmada inşallah kısa sürede...

BAŞKAN :Bu da kroki.
Üye İrfan YILMAZ :Doğru sonucu elde edebiliriz diye düşünüyorum.

Genel itibarıyla burada bir tek otopark sorunuyla ilgili bir parantez açmak istiyorum. İnşallah 
bu da plan içerisinde düşünülmüştür. Hemen karşısında İsmet İnönü Otoparkı var ama gene 
bu planlama çerçevesi içerisinde de bu alanda araç otoparkının çözülmesinin gerektiğini 
düşünüyoruz. Şimdiden Antalya’mıza ve orada bulunan hak sahiplerine hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Aslında ben CHP grubunun,
Cansel Hanım kararım tam da açıklamadı. Açıkladınız mı? Siz ret vereceğinizi açıkladınız. 
Dolayısıyla MHP grubunun ben direk kişisel görüşlere geçmiştim. MHP grubunun da Selçuk 
Bey gerçi salon dışında. Gelsin MHP grubunun da görüşünü alalım. Böylelikle grup 
görüşlerini aldıktan sonra kişisel görüşlere geçelim. Herhalde Selçuk Bey gelince ona 
öncelikli söz vereceğiz. Recep bey, söz sizde buyurunuz.

Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım, değerli meclis, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım ben, Sayın Başkanım ben öncelikle size teşekkürle 
başlamak istiyorum. Yani hep eleştirecek değil ya, teşekkür de etmek istiyorum.

BAŞKAN .'İsterseniz Selçuk Beyi kapıda gördüm. MHP
grubunun da kanaatini Selçuk beyi bekliyoruz.

Üye Recep TOKGÖZ :Tabi, biz kimiz ki zaten.
BAŞKAN .'Ondan sonra, ondan sonra grup... estağfurullah.
Üye Recep TOKGÖZ :Meclis üyesiyiz.
BAŞKAN :Takdir edersiniz ki grup görüşlerini alalım,

ondan sonraki kişisel görüşlere geçmek bir...
Üye Recep TOKGÖZ :Bak ne güzel teşekkür ediyordum.
BAŞKAN :Sağ olun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkan...
BAŞKAN :Bakın yani teşekkür ediyorken bile...
Üye Recep TOKGÖZ :Yani sözümü kestiniz.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorken bile görüyorsunuz biz

usullere uyuyoruz. Sağ olun Recep Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ : Sayın Başkanım, dördüncü maddede grup

görüşümüzü bildirmiştik. Komisyon kararı uygundur.
BAŞKAN :Evet, peki.
Üye Recep TOKGÖZ :İyi Parti’nin görüşünü aldık mı Başkanım?
BAŞKAN :İrfan bey uygun olduğunu söyledi. Evet.
Üye Recep TOKGÖZ : Sayın Başkanım teşekkür ediyorum ben de söz

hakkı verdiğiniz için. Aslında tartışan meclis. Niye? Antalya gündemini tartışıyoruz burada. 
Başka bir şey tartışmıyoruz. Bak tartışan meclis daha doğruyu bulabilen bir meclis. Herkes 
konuşur, fikirlerini söyler. Dolayısıyla tartışmaktan korkmamak lazım. Gündem dışı sözlerden 
korkmamak lazım.
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:Hiç sorun yok, tabi, tabi.
Üye Recep TOKGÖZ :Bu meclisler konuşmak için yapılmış meclisler.
BAŞKAN :Türkiye’nin en çok konuşan meclisi bizim

meclisimiz.
Üye Recep TOKGÖZ .'Sayın Başkanım, ben öncelikle Antalya’da iki

milyon insanı hissettirmeden bir Antalya festivali, sinema festivali yaptığınız için tebrik
ediyorum. Önce teşekkürler.

BAŞKAN :Gündem dışına geçtin yine. Konuştuk.
Üye Recep TOKGÖZ :Yani bunu başarabilmek, yani iki milyon kişiye

çaktırmadan Antalya Film Festivali yapabilmek her babayiğidin harcı değil.
BAŞKAN :Yani Recep Bey.
Üye Recep TOKGÖZ :Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN :Filmleri kaç bin kişi izledi biliyorsun değil mi?
Üye Recep TOKGÖZ :Bak ama teşekkür ediyorum Başkanım yani. İki

milyon kişiye hissettirmeden...
BAŞKAN :Merdivenleı*de bile insanlar vardı film izleyen.
Üye Recep TOKGÖZ :Ve...
BAŞKAN :Peki size de sorayım. Samimi soruyorum,

festivalin etkinliklerine katıldınız mı? Bir tane film seyrettiniz mi?
Üye Recep TOKGÖZ :Ben sizin sözünüzü kesmedim. Ben sizin

sözünüzü kesmiyorum.
BAŞKAN :Ya yok hayır, bakın.
Üye Recep TOKGÖZ :Bakm ben sizin sözünüzü kesmiyorum.
BAŞKAN rGündem dışından sizi gündeme çekmeye

çalışıyorum.
Üye Recep TOKGÖZ .'Tamam ben geleceğim yine. Gündeme de

geleceğim.
BAŞKAN : Eyvallah.
Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım Venüs heykelini giydirdiğiniz için

teşekkür ediyoruz. Yani çok çıplak, açıkta kaldıydı. Onu giydirmişsiniz. Bir Antalyalı olarak
teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Neyi giydirdik?
Üye Recep TOKGÖZ :Bir Venüs heykelimiz vardı biliyorsunuz. Venüs,

Venüs heykeli yok mu?
BAŞKAN :Evet.
Üye Recep TOKGÖZ :Altın Portakal. Ona güzelce bir giydirmişiz.

Onun için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN :Yok giydirme yapmadık. Uluslararası ödülümüz

baştan beri aynı, hiç değişmedi. 15 senedir aynı. “Good moming” diyoruz biz böyle
durumlarda.

Üye Recep TOKGÖZ :Ben evet, gözlük, gözlükçü vardı aramızda.
BAŞKAN :Yeni bir şey yok yani. 15 senedir aynı

uluslararası ödül. Hiç değişmedi.
Üye Recep TOKGÖZ :Yeşilçam’ı dışarıda bıraktığınız için teşekkür

ediyorum.
BAŞKAN :Yok hepsi buradaydı.
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Üye Recep TOKGÖZ :Yeni, yeni Cannes Festivali yaratmak için yola
çıkan Sayın Başkanımıza tebrik ediyorum. İsterse bir de, ha şeyi unutmayalım...

BAŞKAN :Sen Balbey’e gel, Balbey’e.,
Üye Recep TOKGÖZ :Başım unutmayayım. Onur ödülünü gerçekten

çok onurlu bir kardeşimize verildiği için teşekkür ediyorum. Yani hak etmişti bunu. Ama siz 
bunu değerlendirmişsiniz. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Kim için söylüyorsunuz?
Üye Recep TOKGÖZ :Valla siz kime verdiyseniz. Onur ödülünü kime

verdiyseniz.
BAŞKAN :Hayır hiç gitmemişsiniz. Acaba yanlış bir onur

ödülü mü?
Üye Recep TOKGÖZ :,yok yok ben biliyorum da, siz de biliyorsunuz.
BAŞKAN :Yani kimi kastettiğinizi söyleyin de öğreneyim.
Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım onur ödülünü kime verdiniz? Ya bu

festivalden kimsenin haberi yok mu arkadaş buralarda?
BAŞKAN : Yaşam boyu başarı ödülü var, onu ödülü var.

Karıştırdınız farkındayım. Ömer VARGI. Good moming.
Uye Recep TOKGOZ
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 

aynı kapıya...
BAŞKAN 

takip etmeden...
Üye Recep TOKGÖZ 

için de teşekkür ediyorum.
BAŞKAN :Cem YILMAZ, Cem YILMAZ ve Ferzan

ÖZPETEK ve İbrahim TATLISES’e yaşam boyu başarı ödülleri verdik. Hepsi de çok hak 
ederek bence bu ödüllere layık görüldü festival komitemiz tarafından.

:Yani İbrahim beye bir ödül vermediniz mi?
:Yaşam boyu başarı ödülü.
:Ha öyle mi? Ama fark etmiyor. Sayın Başkanım

:İşte izleseniz öğreneceksiniz bunları. İzlemeden,

:Aynı kapıya çıkar. Yani tebrik ediyorum. Onun

Uye Recep TOKGOZ 
ediyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. 

BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ 

ay kalmışız. Birbirimizi desteklemek... 
BAŞKAN

doğru.
Üye Recep TOKGÖZ 
BAŞKAN 

Ferzan ÖZPETEK.
Üye Recep TOKGÖZ 

ki takip de etmişiz yani.
BAŞKAN '
Üye Recep TOKGÖZ

:Tabi ben tebrik ediyorum. Onun için teşekkür 

:Rica ediyorum.
:Biz sizi seviyoruz Başkanım. Ya şurada bir altı 

:İbrahim TATLISES’e onur ödülü verdik. Doğru, 

:Evet.
:Yaşam boyu başarı ödülü Cem YILMAZ ve 

:Demek ki takip etmişim Başkanım. Yani demek

:Evet, evet.
:Şeyi, festival kortejine de katılmak istiyordum. 

Çok yağmur yağıyordu, katılamadım yalnız. Onu anti parantez söylemek istiyorum.
BAŞKAN :Klasik araçların üstünde, halkı selamlamak için

değil mi?
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Üye Recep TOKGÖZ :Evet, evet. Katılmak istiyordum, çok
yağmurluydu. İptal geldi.

BAŞKAN :Yok tam o sırada yağmur durdu. Onu da
kaçırmışsınız. Neyse, evet.

Üye Recep TOKGÖZ :Şimdi gelelim, gelelim Balbey’e. Başkanım siz
aşağı yukarı on yıldır büyükşehir belediye başkamsınız. Bir o kadar da Ankara’da görev 
yaptınız. Sayısız defalar yurtdışına gittiniz. Tarihi yerleri gördünüz. Onların “old town” 
denilen yerlerini gördünüz, gezdiniz. Bir şehri şehir yapan oranın tarihi olduğunu benden çok 
çok daha iyi bildiğinizi ben inanıyorum.

BAŞKAN :Estağfurullah.
Üye Recep TOKGÖZ : Şimdi ben baktığım zaman, Menderes TÜREL

yine Antalya’nın tarihini silmek için yeni bir madde getirmiş olarak görüyorum ben. Niye
görüyorum. Antalya’nın iki tane, hatta üç tane tarihi yeri vardır. Kaleiçi, Balbey ve Haşim
İŞCAN. Biz zaman içerisinde Haşim İŞCAN’ın onu da katlettik. Allah’tan Kaleiçi bir şekilde, 
bir şekilde kurtuldu. Şimdi siz diyorsunuz ki ben Balbey’i yok etmek istiyorum, tarihten 
silmek istiyorum diyorsunuz. Bakın bu, bu on sene, yirmi sene sonra burası tarihi bir yer. 
Bakın biz insanlar Antalya’ya geldiği zaman oranın old town, şehir merkezini görmek 
istiyorlar. Eski Antalyalı insanların nerede yaşadığını görmek istiyorlar. Onun için geliyor 
insanlar Kaleiçi’ne, onun için gelecekler Balbey’e. Siz demiyor muydunuz bu turist bu 
dükkana girecek diye. Gerçi hala girmiyor Demirciler Çarşısı’nda. Niye? Ucube bir yer 
yaptığınız için girmiyor. Tarihe ters düştüğünüz için girmiyor.

~ BAŞKAN 
projesi.

Üye Recep TOKGÖZ
BAŞKAN 

zamanda.
Üye Recep TOKGÖZ 

mecliste de aynısını söyledim.
BAŞKAN
Üye Recep TOKGÖZ
BAŞKAN 

söylüyorum. Ayrıca bence iyi bir proje.
Üye Recep TOKGÖZ 

sizsiniz.

:CHP’nin projesi. Bekir bey döneminden yarışma

:Başkanım, siz bu şekilde atıf yapıyorsunuz.
:İyi bir proje olduğunu düşünüyorum aynı

:Bu şekilde atıf yapıyorsunuz, geçen, geçen

:Neyse işte.
:Festival Çarşısı’nı meydandaki gerçekleştirme... 
:Yani kimi eleştirdiğinizin farkına varın diye

:Başkanım onu hayata geçiren, o projeyi yapan

BAŞKAN :Hep bize, bana nasip oluyor zaten bir şey ...
Üye Recep TOKGÖZ :İşte ucubeleri ancak siz yapabiliyorsunuz, biz

yapamıyoruz. Sayın Başkanım, bakın şimdi bu işler animasyonla başlıyor öyle. Çok güzel 
animasyon projelerinizi ben bütün o Balbey toplantılarının tamamına katıldım. Bu 
arkadaşlarımızın çoğu yine burada. O animasyon projelerini görüyorlar. Onlar da diyorlar ki 
bizim yerimizin değeri artacak. Yerinizin değerinin filan artacağı yok. Sizin ne alacağınız da 
belli değil. Bak Sayın Balbeyliler, sizin orada ne alacağınız bile belli değil. Adaylığımı 
koyacağım arkadaş. Var mı lafın? Varsa söyleyecek lafın, onu söylersin.

BAŞKAN :Neyse, konuya gelelim Recep bey.
Üye Recep TOKGÖZ :Hayırlı olsun tabi. Oturup öyle el kaldırmak

değil bu işler. Meclis üyesi olacaksak burada hakkını vermek istiyoruz. Takip ediyoruz o
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BAŞKAN :İki dakikanız kaldı Recep Bey.
Üye Recep TOKGÖZ :Sayın Başkanım, burayı korumak bütüncül bir

plan dahilinde olur. Siz buraya demişsiniz ki, ben burayı Kaleiçi yapacağım. Öyle demediniz 
mi aynı burada? Kaleiçi olmuyor burası.

BAŞKAN :Daha da güzel olacak.
Üye Recep TOKGÖZ :Başka Antalya’nın o kadar geniş alanları var.

Oralarda bu projeleri yapabilirsiniz. Biz burayı bütüncül bir koruma planı içerisinde ve daha 
iyi şekilde korumamız lazım. Biz belediye olarak üstümüze düşenleri yapmıyoruz. Orayı 
pejmürde bir halde bırakıyoruz. Ondan sonra ben pejmürde alanı kurtaracağım diye 
uğraşıyoruz. Bu siyasetlerin artık bitmesi gerektiğine inanıyorum. Orayı hakikaten eğer bir 
yapacaksak, tarihimizi koruyacaksak, Kaleiçi şeklinde koruyalım. Oraya ticaret ve turizm 
fonksiyonlarını da yükleyelim ve inanın ki Balbeyliler orada daha fazla para kazanacaklar. O 
zaman sizin dediğiniz gibi o gelen turist o pansiyonda kalacak, onun altındaki dükkanlardan 
alışveriş edecek, Balbeylinin de yüzü gülecek. Dolayısıyla bizim bu plana evet dememiz 
mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Sizi yarın tarih Antalya’nın tarihini katlediyor diye 
yargılayacak. Unutmayın bunu. Hatırlıyor musunuz surları yıkan bir meşhur bir roman vardı. 
Antalya’nın surlarını. Yıktı o Antalya’nın surlarını. Aklımızda kalan o adam. Antalya’nın 
surlarını yıkan o adam diye. Sizi, ben sizi seviyorum ve bu şekilde yargılanmanızı 
istemediğim için bu konuşmaları yapıyorum. Teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür
ediyorum beni benden çok düşündüğünüz için Recep Bey.

Üye Recep TOKGÖZ :Evet, çok düşünüyorum.
BAŞKAN :Ama tarih bizi...
Üye Recep TOKGÖZ :Muhtarlığı da küçümsedi kimse o arkadaş.

Muhtarlık çok önemli bir müessese. Sayın Reis her hafta, her ay sarayda o muhtarları 
ağırlıyor. Muhtarlığı küçümsemeyeceksin kardeşim. Kimsen yani.

BAŞKAN :Teşekkür ediyoruz. Kimseyi küçümsemez kimse.
Şimdi tabi tarih mutlaka hepimizi yargılayacak. Bundan hiç tereddüdünüz olmasın. Tarih beni 
de yargılayacak, sizi de yargılayacak. Tarih bugüne kadar ne söylediyseniz haksız çıktığınız 
için sizi yargılamayı bıraktı. Artık kayıt düşmeye başladı, kayıt. Yargı faslı bitti. Çünkü siz 
bugüne kadar bu mecliste ne söylediyseniz hep haksız çıktınız. Tarih bizi haklı çıkardı. O 
yüzden Allah’a şükrediyorum. Biz vatandaşlarımıza her verdiğimiz sözde, neticesine 
baktığımızda hep haklı çıktık. Birçok örnek var. En sonuncusunu az önce söyledim. Siz 
Konyaaltı’nı halka kapatmakla bizi suçladınız. Bugünkü Konyaaltı’nın durumu ortada. Orada 
protestolar yaptınız. Orada protestolar yaptınız, bugün o protestoları yapanlar oradan en çok 
istifade edenler. En çok oradan gidip, gezip yararlananlar. O yüzden beş ayda mahcup 
oldunuz, beş ayda. Konyaaltı’nın neresi halka kapatılmış valla çok merak ediyorum. 
Dolayısıyla... tabi tabi. Hiç merak etmeyin, gelir, gelir. Hepsi gelir.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Dolayısıyla eyvallah, eyvallah. Siz onu isteyerek

orayı halka kapatmayı filan niyetiniz varsa bak siz orayı halka kapatmaya müsaade etmeyiz.
Sizi bizi halka kapatacak diye bizi iftiralarınızla itham edersiniz ama biz halka kapattırmayız 
orayı size. Yönetmelik vesaire bahane ederek. Biz orayı çok güzel bir hale getirdik. Balbey’de 
de bugün durum maalesef içler acısı. Benim de mahallem. Ben Balbey 408 Sokak mukimiyim 
aynı zamanda. Dolayısıyla ben gerçi proje alanında içinde değildi bizim gazetemiz
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Oralarda ben de çok kısa pantolonla gezdim. Oralarda çok güzel hatıralarımız var 
filan. Bugünkü durumunu içler acısı gördüğümüz için sizin derdinizin de bu içler acısı 
durumla, yani Balbey’i kaderiyle baş başa bırakmaktan başka bir şey olmadığını ben 
görüyorum şu anda. İşte biz onu götüreceğiz zaten. Size rağmen götüreceğiz. Dolayısıyla 
bakın biz bir sürü yanlış sözleriniz oldu, ben size müdahale etmedim. Hep böyle tebessümle 
dinledim. Siz de lütfen beni dinleme nezaketini gösterin. Dolayısıyla biz Balbey’i Antalya’nın 
Kaleiçi gibi bir pırlanta değeri haline getiriyoruz. Size rağmen de getireceğiz. Hiç kimse 
Allah’tan başka bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bu konularda kararlıyız. Bu millet de bunların 
değerlendirmesini en güzel şekilde yapar. Benim Balbey’e yapacağım projenin, Balbey’e 
zarar vereceğini sizin dışınızda kimse iddia edemez. Ancak siz edersiniz. Onda da vatandaşın 
nezdinde biz iyi bir iş yapacağımız için, yarın siyaseten bir kazanç sağlayacağımızı bildiğiniz 
için bunları yaptırmamak için burada kuru gürültü yaparsınız. Pabuç bırakmayız. Biz 
Antalya’nın kazanımları için her zaman şunu söyledik. Gerekirse kaybederiz ama Antalya’nın 
kazanmasından, AntalyalIların kazanmasından vazgeçmeyiz dedik. Ama siz hep Antalya 
mahvolsun, sıra bize gelsin fırsatını ganimete çevirmeye çalışan bir zihniyetsiniz. Kusura 
bakmayın, aynen de böyle. O yüzden şimdi diyorsunuz ki Balbey tarihini siliyorsunuz. Ya 
bunu neye dayalı söylüyorsunuz. Bakın, bakın, bir kere içindeki tescilli yapıların hepsi 
tamamen korunuyor, bu bir. Yani tarihi yapıların hepsi korunuyor. Reneve edilecek veya 
yeniden yapılacak bütün yapılar tarihi dokuya uygun yapılıyor ve buna kim onay veriyor? 
Hayatını bu işe adamış, dirseklerini bu işte çürütmüş çok değerli hocalarımız, kültür ve tarihi 
alanların korunmasıyla ilgili kültür varlıklarının, tarihi alanların korunmasıyla ilgili kurul 
üyeleri buna izin veriyor. Hadi bakalım, herhangi birimiz Antalya tarihini yok etmeye 
çalışalım. Acaba o kurul izin verir mi? O insanlara büyük saygısızlık yapıyorsunuz farkında 
değilsiniz. Ömrünü bu işlere adamışlar. Hayatları bu işlerle geçmiş. Şimdi bizim projemizi, 
bizim projemizi, kültür varlıklarını, Tarihi Eserleri Koruma Kurulu iki defa onaylıyor. İşleri 
güçleri tarihin korunması bu insanların. Hayatlarını da bu işe ödemiş, bu işe adamışlar. O 
yüzden onlar bunu onaylıyorken, siz tarihi yok ediyor diyorsanız o insanlara haksızlık 
yapıyorsunuz. Bizim yaptığımız aksine, tarihin öne çıkartılmasıdır ve sadece kurul 
onaylamıyor bunu. Bakanlıkta da bu işin hayatı boyunca içinden gelmiş insanların bir kurul 
içerisinde verdiği karar var. PDİK dediğimiz Planlama Denetleme Kurulu. Oradan da geçiyor. 
Bugün Türkiye’de artık kurumsal mekanizmalar oturdu. Öyle herkes, her istediği gibi tarihi, 
marihi yok edemez. Yok etmeye kalkan da en ağır şekilde, ağır cezada yargılanır. Cansel 
Hanım hukukçu, Hakan Başkan hukukçu, bildiğim kadarıyla en az sekiz seneden başlıyor. O 
yüzden biz tarihi yok etmiyoruz. Tarihi Allah’ın izniyle ayağa kaldırıyoruz. Orada 
Balbeylilerin bugün adeta yok denecek düzeydeki mülkiyet değerlerini misli misli katlıyoruz. 
Siz bize Kepezaltı Santral’da de böyle dediniz. İnsanların mülkünü hiç ediyorsunuz dediniz. 
Şu anda beş misli oradaki hak sahiplerinin mülkiyet değerlerinin ulaştığı yer. Size kalsaydık 
bu da olmayacaktı Kepezaltı Santral’da. Siz ne iyi yaptıysak, siz ne iyi yaptıysak bu 
memlekete, sizin zihniyetiniz bu çünkü.

Üye Cansel TUNCER :Kepezaltı Santral’da tam tersi oldu Başkanım.
BAŞKAN :Hani diyorlar ya, hani diyorlar ya iki koyun

güdemeden gelirsiniz diye. İnanın farkınız yok. Bu kadar ağır konuştuğum için de özür 
diliyorum.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım.
BAŞKAN :Ama bir gerçeği de, bir gerçeği de dile getirmek

zorundayım. Ama bakın...
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Üye Cansel TUNCER 
temsilcileriyiz.

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

halkın temsilcileriyiz.
BAŞKAN 

kalkarsanız, ben sizi...
Üye Cansel TUNCER 

var. Orada destekledik. Hiçbir 
Başkanım.

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

dediniz k i...
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER
BAŞKAN

zaman

:Bakın burası meclis toplantısı. Biz de vatandaşın

:Ama burada yalan ve yanlış bilgilerle, yalan... 
:Her şeyi halka konuşuyorsunuz Başkanım. Biz

: Yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya

:Kepezaltı Mahallesindeki kararlarda da hatanız 
da bunu, bu ağır sözlerinizi size iade ediyoruz

:Yok yok desteklemediniz. Çıkartırım kayıtları. 
:Toplantı başında siz lütfen çıkartalım. Siz

:Ben, ben sadece şunu söylüyorum.
:Lütfen böyle konuşmayalım.
:Şunu yapıyorum. Daha şurada dört buçuk senelik 

meclis tarihinden gösterdiğiniz tavırlarla, mahcup olduğunuz örnekleri veriyorum. Tabi ki 
tepki gösterecektiniz ve beni böyle kuru gürültüyle susturmaya çalışacaksınız. Ama bu 
Konyaaltı’nda böyle oldu, bu Kepezaltı Santral’da böyle oldu. Bu bütün Antalya’yla ilgili 
Konyaaltı sahil projesinde böyle oldu, Boğaçayı’nda böyle oluyor. Antalya’ya biz ne iyi bir 
şey yapmak istediysek kalktıysak karşı çıktınız ya. Bakın ben ne diyorum şimdi? Bir saniye. 
Ben ne diyorum? Diyorum ki bakın şimdi adaylık dönemi geliyor. Seçim kapıda. Yahu siyaset 
yarışmasın, projeler yarışsın diyorum. Her yerde de söylüyorum. Antalya’ya projelerinizle, bir 
tane projeyle çıkın ortaya, bir tane. Allah rızası için. Yok. CHP’ye söylüyorum. Antalya’daki 
CHP adaylarına. Sen aday değilsen üstüne alınma.

Üye Cansel TUNCER :Başkanım buna ancak gülüp geçiyoruz ve lütfen
bu konuşmalar, gündemle bağlı kalın. Bu konuşmalarınız kastı aşıyor. Tamamıyla size iade 
ediyoruz.

BAŞKAN :Yok yok, bunları, tam da bunları konuşacağız bu
mecliste. Tam da bunları.

Üye Cansel TUNCER :Antalya halkı bu seçimde gerekli cevabı size de
verecek, bizi de göreceksiniz. Kim nasıl başarılı oluyor hep beraber göreceğiz.

BAŞKAN 
konuşuyorsanız herhalde fal baktınız.

Üye Cansel TUNCER 
nabzını yokluyoruz. O yüzden söylüyorum.

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

istiyorum ben.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

:Valla ben müneccim değilim. Siz bu kadar net

:Müneccim biz de değiliz Başkanım. Ama halkı,

:Biz de çok iyi yokluyoruz. Maşallah durum.
:Bu arada bu gündem maddesine geri dönmek

:Ben de döneceğim, ben döneceğim.
:Kayıtlara geçsin diye, sadece ret gerekçemizi 

kısaca söylemek istiyorum tekrar. Bütüncül bir plan...
BAŞKAN :Ya ben sizin gerekçenizi anladım. Siz Balbey’de

güzel bir şey yaptırmamak gerekçesinden dolayı reddediyorsunuz.
Üye Cansel TUNCER :Hayır, kesinlikle kabul etmiyoruz Başkanım.

Kayıtlara lütfen doğrusu geçsin.
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(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Camdan bina yok.
Üye Cansel TUNCER :Animasyon görüntüleri sizin içinize sindi mi

Başkanım? Onlar tarihi dokuya uygun mu? O animasyondaki cephe görüntüleri sizce lütfen 
Menderes TÜREL olarak cevap verin.

BAŞKAN :Hepsi uygun, hepsi uygun.
Üye Cansel TUNCER ıTarihi dokuya uygun mu, yoksa düz alelade

yapılar mı?
BAŞKAN :Hepsi uygun, hepsi uygun. Dolayısıyla şimdi

arkadaşlar kanunen, arkadaşlar. Bak ya işte...
Üye Cansel TUNCER :Neyse oylamaya geçelim Başkanım.
BAŞKAN :Bilmeden konuştuğunuz için, bunu söyleyince

bana kızıyorsunuz. Tamam mı? Balbey’deki yapmış olduğumuz kanunun adı kentsel 
yenileme.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Good moming. Bugün beşinci defa size good

moming dedim. Günaydın yani. Öğren de gel diyoruz buna tavlada.
Üye Cansel TUNCER :Başkanım, meclisimizin resmi dili Türkçe.

Lütfen good moming kelimesini kullanmayalım.
BAŞKAN :Eyvallah, eyvallah. Günaydın yani, günaydın.

Öğren de gel demek bu. Teşbihte hata olmaz. Anlatabildim mi? Kentsel yenilemede, kentsel 
dönüşümde kanunda. E o zaman niye soruyorsun? Niye soruyorsun? Bizim inşaatlarımız, biz
bak bir milyon yüz bin metrekareyi beş buçuk ayda bitirdik. Öyle iki, üç sene bizim
inşaatlarımız sürmez, bu bir.

(Meclis salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :îkincisi, İkincisi, kentsel yenileme kanununda

kira yardımı olmadığını biliyorum diyorsunuz, yine de soruyorsunuz. E niye soruyorsunuz o 
zaman? Kentsel dönüşümde kira yardımı vardır. Bugüne kadar da kırk milyonun üzerinde kira 
yardımı yaptık vatandaşlarımıza Kepezaltı Santral’da. Dolayısıyla, evet, evet, dolayısıyla biz 
ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Siz de ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Biz de sizin ne 
yapmak istediğinizin çok iyi farkındayız. Süslü laflarla filan da ayıbınızı örtmeye çalışmayın. 
Teşekkür ederim. Mesut bey buyurun.

Üye Mesut KOCAGÖZ :Başkanım burada otoparkla ilgili İrfan Bey bir
şey söyledi. O konuda bir şey söylemek istiyorum. 245 araçlık 8080 metrekare bir yere 
otopark yapıyoruz. Birincisi bu. İkincisi, siz zaten her şeyi söylediniz. Gerçekten biz Balbey’e 
neden ihtiyaç duyduk? Balbey Projesi neden yapılıyor? Çok iyiydi de, neden uğraşıyoruz biz 
burada? Çünkü Balbey'in şu andaki hali, bir çok meclis üyemiz görmemiştir, eğer dilerseniz 
ben onları da çektirttim, fotoğrafları var, isterseniz aktartabiliriz, perişan bir durumda. O 
yüzden burayı yapmak AntalyalIların bir borcudur ve size çok teşekkür ediyorum bu konuda, 
herkesin huzurunda. Çünkü normalde planlar yapılır, vatandaşa sorulur. Sizin talimatınızla 
biz, dediniz ki bize, vatandaşların görüşünü alacaksınız, ondan sonra plan yapacaksınız. Biz o 
düşünceyle hareket ederek bugün %85’leri yakaladık. İnşallah diğer etaplarda da bunlar 
yapıldıktan sonra muhalefet olan bugünkü arkadaşlarımız da gelecek. Aman Başkanım bize 
tekrar yapın diye size gelecekler. Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Biz ona alıştık. Yani, alıştık.
İlk dönemde köprülü kavşakları yapma dediler. En çok o yapma diyenler kullandı. Trafiği 
sıkıştıracak dediler köprülü kavşakların.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Tamam mı? Yok yok, bakın işte ben

hatırlıyorum. O zamanda yine aynı zihniyet yapmayın dedi yani. CHP zihniyeti. Trafiği 
sıkıştıracak köprülü kavşaklar, yapma dediler. Yaptık. Şimdi en çok o yapma diyenler 
kullanıyor. Konyaaltı’nda böyle, Kepezaltı Santral’da böyle. O kadar çok örnek var ki. 
Dolayısıyla tarih bunların hepsini not ediyor.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ben hep geziyorum. Ben hep geziyorum.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Geçen gün bisikletle yanından geçtim, el

salladım. Evet, Abdurrahman Bey buyurun. Balbey de orası.
Üye Abdurrahman YILMAZ :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi

Arkadaşlarım, Konyaaltı Sahili olunca ben de söz almak istedim. Biraz gündemde...
BAŞKAN :Aman, dur, gündem dışına çıkma Abdurrahman

Bey. Daha Balbey’le toparlayalım işi. Son konuşmacı sensin çünkü.
Üye Abdurrahman YILMAZ :Sayın Başkanım iki dönemdir meclis üyeliği

yapıyorum. Bizim yaptığımız her projeyi eleştirdiler ama arkadan kendi aralarında 
projelerimizi beğeniyorlar.

BAŞKAN :İstihbarat sağlam sende.
Üye Abdurrahman YILMAZ :Zamanmda, zamanında Kaleiçi’ni de eleştirdiler.

Santral’i eleştirdiler. Siz de söylediniz ama bir hafta önce güzel bir şey duydum. Bizim 
Konyaaltı Sahilimizle ilgili bir grup CHP’li Muhittin BÖCEK Başkanımıza ziyarete gitmiş, 
kendi de burada olsaydı daha iyi olurdu ama bizim dostumuzdur, sorun yok.

BAŞKAN :Neyse, Cansel Hanım burada, yabancı değil,
evet.

Üye Abdurrahman YILMAZ :Şimdi o grup şunu demiş Sayın Başkanım,
Muhittin BÖCEK Başkana, ya demiş bu Konyaaltı Sahili yapılıyor. Bunun eksileri var. Neden 
eleştirmiyorsunuz demişler. Muhittin BÖCEK Başkanın cevabı şu; ya demiş, vatandaş bana 
geliyor, bu proje için teşekkür ediyor. Vatandaş burayı Konyaaltı Belediyesi yaptı 
biliyorlarmış. Ya Başkanım bunun sağı soluna bir şey yapalım da, yaptığımız projeler bari 
sahip çıkalım.

Üye Cansel TUNCER rBaşkanım, ben...
Üye Abdurrahman YILMAZ :Bir de Sayın Başkanım ben size teşekkür

ediyorum.
BAŞKAN :Gündeme, gündeme Abdurrahman Bey, lütfen,

rica edeyim.
Üye Abdurrahman YILMAZ : Tamam Başkanım.
BAŞKAN :Gündeme geçelim. Gündeme.
Üye Abdurrahman YILMAZ :Ben size çok teşekkür ediyorum. Bu Konyaaltı

Projesinin proje onayını ben imzaladım. Şu Balbey’i de bana verirseniz bu proje nasıl oluyor 
Antalya halkı bir görsün Başkanım. Teşekkür ederim. Sağolun.

BAŞKAN 
kısa, buyurun.
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Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım, şu anda evet, bir söz alma
ihtiyacım hasıl oldu?

BAŞKAN :Buyurun.
Üye Cansel TUNCER :Başkanım Muhittin BÖCEK buradaydı

biliyorsunuz ama 15.00'te bir randevusu olduğu için sanıyorum, kimle olduğunu unuttum 
yani, söyledi ama şu anda hatırlayamıyorum. Ayrılmak durumunda kaldı.

BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Cansel TUNCER :Dolayısıyla onun gıyabında, onun ağzından

söylenmiş bir sözü, üçüncü kişilerden duymak suretiyle ve ne derece doğru olduğunu 
bilmiyorum. Kendisi de burada olup doğrulayamayacağı için bu konu hoş olmadı.

BAŞKAN :Kapattım ben zaten.
Üye Cansel TUNCER :Yani onun olduğu bir ortamda konuşulur, kendisi

ne söylediyse, ne söylemediyse burada ifade eder.
BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Cansel TUNCER :Yanlış bilgilendirme ve bu şekilde bir yanlı

ifadelerle konunun anlatılması hoş değil.
BAŞKAN :Teşekkür ederim.
Üye Cansel TUNCER :Şimdi biz Konyaaltı Projesiyle ilgili en fazla

şunu söyleyebiliriz. Yani madem Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı olarak bir kelime 
etme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Ben bunu daha önce mecliste de dile getirdim. Bu 
projenin yapılması zaten olmazsa olmazdı. Biz buna karşı çıkarken yine Konyaaltı Projesi 
olmasın diye değil. Hatta en başta ben bizzat geç kalınmış bir proje bu Başkanım. Üç dönem 
oralarda halkımız perişan oldu. Siz daha bunu bu dönem yapabildiniz. Üç yılı boşa geçirdik 
zaten. Keşke daha önce yapılabilseydi bu proje. En önemlisi bu. İkincisi de yapılırken bizim 
itirazlarımız hiçbir zaman sizi geciktirmedik, engellemedik. Bunu asla kabul etmiyorum ve 
CHP zihniyeti lafınızı da size iade ediyorum. Bizim zihniyetimiz de her zaman halkın yanında 
yer alırız biz. Rant projesinden ziyade kentin, halkın yararı için olan projeleri hep, birlikte 
oluruz. Sizlerle bugün bu mecliste çok fazla karara da oybirliğiyle karar çıkardık, 
biliyorsunuz. Yani hiçbir zaman bir şey engellemiyoruz halk yararına görüyorsak. 
Görmüyorsak da bunu tartışıyoruz diye burada sizlerden veya meclis üyesi arkadaşlarımızdan 
bir laf işitemeyiz. İşitmek durumunda değiliz. Burası tartışma yeri çünkü. Yani biz bunu 
söylüyoruz diye siz de hemen takılmış plak gibi CHP zihniyeti, siz bizi hep engellediniz, hep 
şöyle yaptınız diyorsunuz. Lütfen, siz meclis başkamsınız. Biz bunları burada dile getireceğiz.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum.
Üye Cansel TUNCER :Gıyabınızda değil, yüzünüzde söyleyeceğiz.
BAŞKAN :İşte biz de yüzünüze söylüyoruz.
Üye Cansel TUNCER :Konyaaltı Projesi engellenmiş bir proje veya

yine engellenmeye çalışılmış bir proje değil. Geç kalınmış bir proje. Keşke daha önce 
yapsaydınız. Yani, bizde olsaydı, Konyaaltı Belediyesi’nde olabilseydi. İnanın biz 2005 
yılında, 2015 yılında daha önce yaptığımız proje de bizim referansımız olurdu. Bunu hayata 
geçirirdik ama siyasi bir takım manevralarla tasarruf ehliyetimizi aldınız. Şimdi bunlara, 
detaylı konulara girmeyelim. Gündem dışı konuşma için de bugün, bu tarihi not ediyorum. 
Size, daha sonra bir meclis üyem söz isteyip, söz vermediğinizde hatırlatacağım Sayın 
Başkanım.

BAŞKAN :Kime söz vermedim?
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Uye Cansel TUNCER :Bazen vermiyorsunuz, Recep Bey söz istiyor,
Reşat Bey söz istiyor.

BAŞKAN :Ha, gündem dışı.
Üye Cansel TUNCER :Ben burada size kıyasen size hatırlatacağım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :CHP kadar gündem dışı konuşan var mı

Allah’ını seversen ya.
Üye Cansel TUNCER :Gündem dışı konuşmaya müsaade ediyorsunuz.
BAŞKAN :Ama Cansel Hanım, gündem dışı...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :CHP kadar gündem dışı konuşan var mı,

Allah’ını seversen ya.
Uye Cansel TUNCER :E, işte yapıyorsunuz, işte biraz önce oldu.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Ya, olur mu ya...
BAŞKAN :Yok, ben müsaade etmedim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Her zaman siz meşgul ediyorsunuz.
Üye Cansel TUNCER :Konuşuluyor Sayın Başkanım. Konyaaltı Projesi

gündemde var mı?
BAŞKAN iArkadaşlar bir saniye.
Üye Cansel TUNCER :Neyse, tamam, artık çok uzadı. Takdir sizin tabi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Yani bu konuda...
BAŞKAN :Evet...
Üye Cansel TUNCER :Meclis Başkanı sizsiniz, siz yönetiyorsunuz.

Oylamaya geçelim. Konu yeterince tartışıldı.
BAŞKAN ıTamam ama Cansel Hanım. Bazen öyle

konuşuyorsunuz ki, inanın yani susayım diyorum, bir şey söylemeyeyim diyorum ama
hakikaten kendimi tutamıyorum.

Uye Cansel TUNCER :Başkanım grup sözcüsü benim. Arkadaşlarım
grup adına değil, kendi şahısları adına, meclis üyesi olarak, bakın, her 103 meclis üyemin
hepsinin söz hakkı var. Doğru mudur?

BAŞKAN :Tabi...
Üye Cansel TUNCER :Yasa yazıyor. 10 dakika. Siz verirsiniz veya

vermezsiniz am a...
BAŞKAN :İşte herkes istiyor... Evet.
Üye Cansel TUNCER :Onların konuşmalarından dolayı da grubuma laf

edemezsiniz.
BAŞKAN :Evet, eyvallah.
Üye Cansel TUNCER :Ya da partime, CHP zihniyeti diyemezsiniz.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum.
Üye Cansel TUNCER :Lütfen bu sözünüzü iade ediyorum size.
BAŞKAN :Sizin zihniyetiniz var, bizim zihniyetimiz var. Ne

ya? Zihniyetinizden utanmayın bak. Bizim de zihniyetimiz hizmet.
Uye Cansel TUNCER :Utanmıyoruz Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Gayet tabi.
BAŞKAN :Sizin zihniyetiniz engel. Ne var bunda? Yani, bu

zihniyet lafı güzel bir laf.
Uye Cansel TUNCER :Başkanım, halkımıza bırakalım takdiri. /
BAŞKAN :Eyvallah. Halka bırakacağız. /
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:Niye yapmadınız?
:Bizden alıncaya kadar, orada Konyaaltı Projesi 

:Niye yapmadığınızı söyleyeyim. Niye 

:Defîterdarlıktan niye aldınız Başkanım,

alındığı için 

yapmadığınızı

Üye Cansel TUNCER :Bence biz oylamaya geçelim.
BAŞKAN :Yani şimdi, diyorsunuz ki; yani, keşke daha önce

yapsaydınız. Ya 2009'la 2014 arasında Büyükşehir’de Konyaaltı’nda sizdiniz. Niye 
yapmadınız?

Üye Cansel TUNCER :Evet, Projemiz vardı. Vardı projemiz Başkanım
bizim...

BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

vardı.
BAŞKAN 

yapmadığınızı söyleyeyim.
Üye Cansel TUNCER 

sözleşmeyi niye iptal ettiniz?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Bakın, bakın. Bir dakika, bir dakika...
Üye Cansel TUNCER :Evet. Yani siyasi...
BAŞKAN :Bakın, bakın...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Üye Cansel TUNCER :Siyasi amaçlarla elimizden

yapamadık.
BAŞKAN :Ya bakın ben size niye

söyleyeyim. 2009’la 2014 arasında niye yapmadığınızı size söyleyeyim.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanıyla CHP’li

Konyaaltı Belediye Başkanı birbirini yediği için yapmadınız. Bu kadar net.
Üye Cansel TUNCER :Başkanım onlarla birlikte konuşalım.
BAŞKAN :Bunun için Batı Çevre Yolu’nu açamadık. Bak

geldik biz AK Partili, Muhittin Başkanla el ele verdik. Her yerde söylüyorum. Batı Çevre 
Yolunu açtık. CHP’li Büyükşehir’le CHP’li Konyaaltı o işi çözemedi. 5 sene kaybettik. Batı 
Çevre Yolu daha önce çözülseydi ne kadar güzel olurdu?

Üye Cansel TUNCER :Siz 2014’te aldığınızda niye 5 yıl açamadınız
Başkanım?

BAŞKAN :Bakın Kırcami meselesi, Kırcami Meselesi...
2009’la 2014 arasında CHP’li Büyükşehir’le, hani bir kişi örnek vermeyeyim. CHP’li 
Muratpaşa Belediyesi arasında çözülemedi birbirini yedikleri için. Geldik, Ümit Bey’le el ele 
verdik. Şimdi Kırcami’yi de çözdük. Demek ki, niyet, niyet... Niyet iyi olursa.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Zihniyetten önemli Başkanım.
BAŞKAN .-Akıbet hayrolur. Sonra zihniyette iyi olur.

Tamam mı? O yüzden yani yeteri kadar bu konuyu tartıştığımızı düşünüyorum. Velhasılı hani 
siz hep halkın yanında durduğunuzu söylediniz. Tabi ki, her siyasi partinin birinci amacı bu. 
Yani, böyle niyetiniz de olabilir ama halkımız her şeyin farkındadır. Siz halkın yanında 
durduğunuzu söylüyorsunuz ama halk sizin yanınızda durmadığına göre bu işte bir iş var. 
Buna iyi bakın. Tamam mı?

Üye Cansel TUNCER :Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz Başkanım?
BAŞKAN :Yani buna iyi bakın. Bunu yani yanlış yerde

duruyorsunuz galiba.
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(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Göreceğiz, göreceğiz. Ya sorun yok.
Üye Cansel TUNCER :6 ay sonra hep birlikte göreceğiz.
BAŞKAN :Ya sorun yok. Halkın takdiri başımızın

üstündedir. Tamam.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Sakin olun, sakin olun. Eyvallah. Hayırlısı.

Memleketimiz için hayırlısı olsun.
Üye Cansel TUNCER :İnşallah.
BAŞKAN :Eyvallah. Değerli arkadaşlar Balbey’i herhalde

1 , 5 - 2  saattir tartışıyoruz gibi sanki. Bence yeterli kifayeti müzakere diyelim ve Balbey 
Kentsel Yenileme Projemizle ilgili sözleşme yetkisinin Genel Sekreterimize verilmesiyle ilgili 
4.maddeyi Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Arkadaşlar şu 
hayırları da bana çıkış verin de, bittiğinde AntalyalIlara bu güzelliklere kimler karşı çıkmış 
gösteririz.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Tehdit yok. Bilgi...

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ne demek ya. Evet, neyse, değerli arkadaşlar...
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Tamam, yeşilleri alın, çıkın.
BAŞKAN :Gündemimizin 4.maddesi, gündemimizin

4.maddesi...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ben de oylayayım değil mi? Doğru ya, bir

dakika. Aman ha.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet, değerli arkadaşlar gündemimizin

4.maddesi Komisyon Raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Antalyamıza, Balbey’imize 
hayırlı, uğurlu olsun. 5.madde...

(Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Komisyon Raporu doğrultusunda uygundur. 

Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER

:Sayın Başkanım 5 ve 9 dahil toplu oylanmasını,

:5, 6 ve 7.maddeleri ayrı oylayalım Sayın Başkan. 
:01ur.
:Bu konuda bir meclis üyemiz de söz alacak.
:Peki. Evet, 5.maddeyle ilgili.
:Uygun Başkanım. 5, 6, 7 uygun.
:5, 6, 7.maddeler Çalkaya Bölgesi Kentsel 

dönüşüm ve gelişim alanıyla ilgili plan revizyonları Komisyondan geldiği şekliyle bizim için 
de uygun. Sadece burada bir hususu ifade etmek istiyorum. Özellikle Komisyon Üyemizin 
talebiyle Belediyemizin İmar Dairesi Başkanı ve çalışanları ve emeği geçen herkese bu titiz 
çalışmaları sebebiyle teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten ada ada, parsel parsel bu 
bölgeyl^ügili çok titiz bir çalışma yapılmış. Hatta şöyle bir ifadeleri de oldu.
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Büyükşehir Belediyesinin bu güne kadar yapmış olduğu en iyi planlama çalışması 
olduğu da ifade edildi. En titiz, en detaylı, en güzel araştırmayla ortaya konmuş çalışması 
olduğu da ifade edildi. Onun için sizin şahsınızda emeği geçen bürokrat arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyoruz. Fakat bir takım çekincelerimiz var. Bu hususu meclis üyemiz Reşat 
OKTAY dile getirecek konuyla ilgili bilgisi sebebiyle. Komisyon Raporu uygundur.

BAŞKAN :Evet, grupların kanaatlerini alalım. Recep Bey’e
söz veririz tabi ki.

Üye Cansel TUNCER :Reşat Bey’e . ..
BAŞKAN :Şey, pardon, Reşat Bey’e. Buyurunuz Selçuk

Bey.
Üye Selçuk SENÎRLİ :5, 6, 7 ve Çalkaya ile ilgili Komisyon Kararı

uygundur. Ben de burada zatıâliniz nezdinde emeği geçenlere, özellikle Büyükşehir îmar 
Dairesi çalışanlarına, bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle o çalışmalarını tebrik ediyorum. 
Hepsini kutluyorum. Çalkayalılara da hayırlı uğurlu olsun, Aksululara da hayırlı uğurlu olsun 
diyorum. Yıllara sarih birikmiş, müzmin bir problemi hem devletin hem milletin hem hak 
sahiplerinin hakları korunarak çözüleceği ve çözüldüğü inancıyla herkese hayırlı uğurlu olsun 
diyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Ertürk Bey buyurun
efendim.

Üye Ertürk YAZAR :Bugün siyasi konuşma yapan tek kişi bendim.
Onun için meclisten özür diliyorum.

BAŞKAN :Estağfurullah. Estağfurullah.
Üye Ertürk YAZAR :5, 6, 7 konusundaki kararımız uygundur.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum, sağolun. Evet, değerli

arkadaşlar ben de kişisel görüşlere yer vermeden önce birkaç cümle etmek isterim. Gerçekten 
Çalkaya Antalya’nın mülkiyet karmaşasıyla ilgili bir sorun yumağı bir bölgemiz ve yaklaşık
30 senelik bir sorun. İnşallah çözülüyor. Bu noktada her zaman olduğu gibi ciddi bir kararlılık 
gösterdik ve Türkiye’de birçok ilke imza attık. İlk defa Türkiye’de Hazine, o tarihte Maliye 
Bakanlığına Bağlı olduğu için Hazine, yani Milli Emlak Genel Müdürlüğüyle bir sulhnameyi 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe soktuk. Bu tabi bizim önümüzü açan ilk adımdı ve daha 
sonra da kentsel dönüşüm kararını yine Bakanlar Kurulu Kararıyla aldık. Burada Kentsel 
Dönüşümden kastımız bunu Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimlerinden önce çok 
detaylı bir şekilde Antalya mitinginde de açıkladı. Oradaki yapıları yıkarak yerine yenilerini 
yapmak değil. Yani kentsel dönüşümün çeşitli uygulama modelleri var. Örneğin Kepezaltı -  
Santral’de depreme dayanıksız yapıları yıkarak yerine yenilerini yaptık. Burada Kentsel 
Dönüşüm Kanununun avantajlarından istifade ederek tapular üzerindeki şerhleri kaldırmaya 
yönelik bir düzenleme ve uzun bir uygulama süreci söz konusu oldu. Bununla ilgili İmar 
Daire Başkanlığımız nezdinde yaklaşık 1 0 - 1 2  kişilik sırf bu konuyla meşgul olacak bir 
çalışma grubu oluşturduk. Bugün teşekkür ediyoruz CHP Grubuna, Sayın Sözcüsüne ve İmar 
Komisyonundaki değerli temsilcisine. Arkadaşlarımız MHP Grup Sözcümüzün de söylediği 
gibi, MHP ve İYİ Parti Sözcülerine de teşekkür ediyoruz, bir kuyumcu hassasiyetiyle, bir 
kuyumcu hassasiyetini gösterecek bir teraziyle bu işi çok doğru bir şekilde yapmaya çalıştılar. 
Burada da ne yaptık arkadaşlar. Aslında bu gibi büyük imar çalışmaları hizmet almak 
suretiyle yürütülür. Ancak biz Çalkaya’yı bir imar planlama bürosuna teslim etmemeyi tercih 
ettik.
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Çünkü kendi bünyemizde, kendi arkadaşlarımızla yaptığımızda bu işin çok daha az 
sorunlu ya da hiç sorunsuz biteceğini biliyorduk ve bugün geldiğimiz noktada da teşekkürler 
bize doğru bir karar verdiğimizi teyit ediyor. Tabi bundan sonra Çalkaya’ya yönelik bir kanun 
çalışması gerekiyor. Bunun için yarından sonra inşallah milletvekillerimizle AK Partili 
Antalya milletvekillerimizle Ankara’da temaslarımız olacak ve bu kanunun bir an önce 
mecliste çıkarılması hususunu takip ediyoruz. Neticeye kavuşturacağız. Tabi bugün 
meclisimiz planı onayladığında daha sonrasında kadastroda yapılması gereken uzunca bir 
çalışma var ve bütün hedefimiz ocak veya şubat ayında tapulardaki şerhleri kaldırmaya 
yönelik, şu ana kadar geldiğimiz noktada iş planımız hiçbir aksama söz konusu olmadan 
yürüdü, yürüyor. İnşallah da yürüyecek ve böylelikle Antalya’nın 30 seneye yakın 
çözülememiş bir sorununu da yaklaşık 12.000’den fazla mülkiyet sahibini ilgilendiren bir 
sorunu da çözmüş olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız. Hepimize şimdiden 
hayırlı olsun. Reşat Bey buyurun.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi
arkadaşlarım Antalya kenti için yaklaşık 30 küsur yıldır problem haline gelmiş olan ve halk 
arasında da özellikle o bölgede yaşayan insanlar ve o bölgeden mülk edinmiş yurttaşlarımız 
açısından da bir umutsuzluk kaynağı haline gelmiş bir problemin çözümüyle ilgili etap etap 
geldiğimiz son nokta bu. Şimdi değerli arkadaşlarım ben planı inceledim ama yine bir önceki 
gündemle ilgili söz aldığım, aldığım sözde de belirtmek istiyorum. Burada aynı, 5, 6 ve 
7.maddelerde internet ortamındaki gündemde birer sayfalık Komisyon Raporunu, dışında ben 
bilgi sahibi olamadan geldim ve nihayetinde grupta alabildiğimiz bilgiyi, toparlayabildiğimiz 
bilgiyi aldık ama tabi ki, geçmiş yıllardaki Belediye tecrübelerimiz, Belediyeciliğimiz, Meclis 
Üyeliğimiz konuya vakıf olmamızı gerektirdiği için bu konuyla ilgili de söz alma selahiyetini 
ve bu konuda bir görüş bildirme selahiyetini kendimde bulduğumu düşünüyorum. 1997 veya 
1998 yılı içerisinde bu bölgede yapılan bir İçişleri Bakanlığı denetimi esnasında, Antalya 
belediyeleri denetlenirken özellikle mülkiye kökenli bazı soruşturmacıların, o zaman müfettiş 
deniyordu. Şimdi ismini yine değiştirdiler, Çalkaya’yla ilgili bir, ciddi bir sıkıntının olduğunu 
tespit ettikleri tarihte o arkadaşlarla da bu konuyla ilgili bir ilk tanışma, konuyla ilgili ilk 
mülahaza yapma imkanı bulduk. Şimdi tabi burada mütekaitti defalar bu konunun ne 
olduğuyla, ne olmadığıyla ilgili konuşmalar yaptık ama şimdi geldiğimiz nihai fazda soruna 
bir kere çözümcül yani çözmek amacıyla yaklaşan bir irade olduğunu gördük. Yani biz bu işi 
çözmek istiyoruz. Bu iş çözülecek. Bunun başka yolu yok ama bu işin çözümü sadece Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisinden geçmiyor. Öyle olsaydı defaatle kararlar alınır. Defaatle 
planlar yapılır ve olay çözümlenmeye çalışılırdı ama konu çok boyutlu bir durum haline 
gelmiş. Şimdi bu, Sayın Başkan da söylüyor. 11.000’e yakın irili ufaklı parsel üzerinde hazine 
tarafından tapuya şerh edilmiş çekinceler var. 21 şerhi denilen bir şerh var. Usulsüz tescil 
şerhleri var. Şimdi ama burayla ilgili çok ilginç hazin bir durum ki Hazine bu konuya müdahil 
olurken maalesef hiçbir Tapu Tescil İptal Davası açmamış. Çok ilginç geldi bana bu. Yani 
2/b’lerle ilgili Orman Kadastrosundan tapulandırılmış insanlara Hazine avukatları binlerce 
tapu tescil iptal davası açarken Antalya’da Hacıaliler’den Kızıllı’ya kadar, bu olayla ilgili 
Hazine avukatları sadece şerh koydurmakla yetinmişler, Tapu Tescil İptal Davaları 
açmamışlar. Halbuki bu bölgede Tapu Tescil İptal Davaları açmış olsalardı kimler hukuksuz 
olarak o parselleri edinim sahibi oldukları açığa çıkacaktı ve bu parseller kamuya iade 
edilecekti. Sonuç olarak da bugün Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 6 aydır süren 
çözüme yönelik adımlar daha kolay atılabilecekti. Çok ilginç bir şey. Bunu ben maa}£sef 
bugüne kadar anlayabilmiş değilim. \  n y v /
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Geldiğimiz noktada planı inceledim. Baktım. Bu olayın çözümü için öncelikle tüm 
bürokrasi ekibine, tüm Antalya Büyükşehir Belediyesinin planlama ekibine, başkanına, 
komisyon üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hakikaten çok önemli bir karara 
imza koyuyorlar. Ancak eleştiriler yapacağım başka bir takım noktalar var. Mesela, yani 
planla ilgili, düzeltebiliyorsak düzeltiriz. Yani planın vasfıyla ilgili, özelliğiyle ilgili, ne 
olmasıyla ilgili, bu şahsi düşüncem. Planın batı tarafında komple havaalanı var, Antalya 
Uluslararası Havaalanı var. Şimdi Antalya Uluslararası Havaalanı bugün dünyada önemli 
hava meydanlarından bir tanesi. Yani alelade bir hava meydanı değil. İki tane pisti var. 
Türkiye’de kaç tane böyle bir uluslararası hava meydanı var? Şimdi bu planda ileriye yönelik 
vizyonist bir bakış açısıyla baktığımız zaman bu havalimanının ihtiyacını görebilecek bir 
planlama alanı o fonksiyona yönelik planlama fonksiyonları çeşitlendirilerek oraya 
konabilirdi, bu bir. Daha çok eski haliyle konut + ticarete dayalı ada bazında işte plan 
kararları filan getirilmiş. Halbuki bizim Antalya için önümüzdeki günlerde olmazsa 
olmazımız olacak bir lojistik merkezine ihtiyacımız var. Yani lojistik alanları hava 
meydanıyla ilgili kullanılacak lojistik alanlara ihtiyacımız var. Yatırımcıya... Bakın emsalin 
0,80 olması, 2 olması, 3 olması, 5 olması değil. Bugün öyle yerler olur ki 40’la bile, 2’nin, 
3’ün üstünde bir değer arz eder. Onun için burada bu herhalde düşünülmemiş plan fonksiyonu 
açısından.

İki, şimdi bu bölge Antalya’ya konut, konut anlamında planlama yüklüyor. Bakın 
Kırcamisini planlıyoruz konut ağırlıklı bir planlama. Halbuki burada 14.000 dönümlük bir 
alanı planlıyoruz nerdeyse %75’i konut. Halbuki bir tür defans, yani defansif anlamda bir 
Antalya bölgesi yaratmamız lazım. Şimdi planların gelecekle ilgili ufki yapısı vardır. O 
önemlidir. Yani niçin planladığınız önemlidir. Sorunu çözeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. 
Çözülsün ama diyorum ki burada konut ağırlığından ziyade mesela, Antalya’nın ilerde bir 
fınans merkezi, dünyanın bir fınans merkezi olmayacağını taahhül edebilir misiniz, 
düşünebilir misiniz? Aklınıza bile gelmeyebilir ama önümüzdeki 50 yıl içerisinde Antalya’nın 
önemli bir finans merkezi olarak dünyada değerlendirilebileceği konuşuluyor bugünden. 
Çünkü neden? Dünyanın ticaret aksları batıdan doğuya doğru kayıyor arkadaşlarım. Bugün 
döviz ticareti, bugün 50 -  60 yıl önce yönümüzü hep Amerika’ya dönerdik. Chicago’ya 
dönerdik. İşte Detroit’e dönerdik. Bilmem, Califomia’ya şuraya buraya dönerdik. Bakınız 
önümüzdeki 50 yıl sonra önümüzü Delhi’ye döneceğiz. Karachi’ye döneceğiz. Pekin’e 
döneceğiz. Shanghai’ya döneceğiz. Çıkış noktası burasıdır. Bu vizyonist açıdan baktığınız 
zaman Antalya Hava Meydanının bir Frankfurt Hava Meydanından veya bir Duesseldorf 
Hava Meydanından daha az önemsiz bir fonksiyonu yoktur. Daha önemli fonksiyonu vardır 
gelecekte. Bu bakımdan bu plana bir vizyon eklenmeliydi diye düşünüyorum. Buranın eksik 
kaldığını düşünüyorum. Konutlara gelince burada ileriye yönelik bir “Financial Area” 
oluşursa burada ciddi yüksek binalara ihtiyaç olacak.

BAŞKAN :Reşat Bey, Türkçe konuşalım, Türkçe.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ya, finans merkezlerine ihtiyacımız olacak.
BAŞKAN :Espri olsun diye söylüyorum.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet...
Üye Recep TOKGÖZ :Milli ol, milli...
Üye Mustafa Reşat OKTAY :01amıyoruz bir türlü.
BAŞKAN :Financial Area. Evet. Finans Merkezi.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şimdi, o bir, bunlar, bakın, Sayın Başkanım

Allah’ını severseniz...
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BAŞKAN :Tamam, tamam, çok iyi gidiyorsunuz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ya, Nasreddin Hocanın şeyi gibi anlatıyoruz,

anlatıyoruz, anlatıyoruz.
BAŞKAN :Ben arada espri olsun diye söyledim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Bizim çok önemli bir coğrafi konumumuz var.

Yani, tarım, ticaret, turizm filan, hakikaten önemli. Gelecek açısından da en önemli alan 
burasıdır. Planlama açısından Antalya’nın en önemli alanıdır. İşte siz diyorsunuz Cruise şeyi 
yapacağız. Nedir?

BAŞKAN :Liman...
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Limanı yapacağız. Şimdi nereye yapıyorsunuz?

Tam karşısına yapıyorsunuz. Havaalanı nerede? Dibinde. E, burada ne yapıyorsunuz? Ucuz 
konut alanları. Bakınız. Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Antalya için, Antalya kadar değerli 
bir kentte, bu kadar değersiz, ucuz arazinin olduğu başka dünyada bir yer bulamazsınız. Çok 
ilginç bir şey bu. Yani tezat, paradoks var burada. Bu kadar kaliteli, bu kadar üst düzey...

BAŞKAN :Son bir dakika bu arada.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Evet. Şimdi bu, burada çekincem var. Bunu

düzeltebiliriz, elimizdedir. Vakit geç değildir. Bir de sizin bu yasal düzenleme yapılacak 
dediğiniz bir nokta var. Yani insanların mülkiyetlerinden belirli bir miktar mülkiyetin kamu 
adına geri alınımıyla ilgili kısmı. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkacak 
yasa bekleniyor. Bakınız Sayın Başkanım buradan gidersek bunun ucu açık. Yani buradan bir 
yasa çıkacak. O, ona itiraz edecek. Öteki, beriki bilmem nereye götürecek falan filan. Bakınız 
biz bununla uğraşmayalım. Bu, Hazine’ye biz üç kat fazla yer veriyoruz burada. Emsalleri 
0,60’ken 2 emsal veriyoruz. Yani Hazine’nin 163 dönüm 4, ilk burası 1400 küsur dönüm de 
esas 405 hektarlık olan bölümde Hazine’nin ihtasdan gelen kaybı 163.000 metrekaredir.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Süre bitti. Hemen bir dakika açalım arkadaşlar.

Tamam, tamam...
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Laga luga yok. İki saat başka yerde laga luga

ediliyor. Bu önemli.
BAŞKAN :Açtık, uzattık. Son bir dakika uzattım sözünüzü

toplayın lütfen.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Ha, şimdi burada biz Hazine’ye istediğinin çok

üzerinde mülkiyet hakkı veriyoruz. Hazine de bize karşılığında Antalya Büyükşehir 
Belediyesine şey yapıyor. İmkan tanıyor. Çok güzel, on numara. Tebrikler. Bir kazanımdır. 
Sıkıntı yok ama bu %5’lerden ileride sonra yani şu işi çözeceğiz derken inanın bu 
çözümsüzlüğe götürebilecek bir noktadır. Bunu başka türlü çözelim bu işi. Teşekkür 
ediyorum.

BAŞKAN :Evet, tabi değerli arkadaşlar öncelikle
görüşleriniz için teşekkür ederim. Bize aklınızdan nasiplenme fırsatı verdiniz, sağolun.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Yanlış bir şey söylemedim değil mi Recep Bey?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Ama canım yani, ne bileyim, işte?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Yani...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
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BAŞKAN :Sen çok yakın oturuyorsun, o sıkılmış olabilir
dolayısıyla, espri bir yana, gerçekten bir vizyoner bakış içerisinde aslında Recep Bey’in 
söyledikleri, Reşat Bey’in söyledikleri önemli. Tabi Havaalanımızın genişlemesine yönelik 
biliyorsunuz, bununla ilgili önemli çalışmaları Bakanlığımız yürütüyor. Kamulaştırmayla 
ilgili çalışmalar hatta bedellerin ödenmesi hususu filan da tamamlandı. Aslında bizim askeri 
pisti de düşündüğümüzde üç pistimiz var. Türkiye’de nadir 3 pist iniş kalkış yapılabilen bir 
Havaalanına sahibiz dolayısıyla geleceğe yönelik mevcut alan içerisinde kamulaştırmalar da 
yapıldığı ve yapılmakta olduğu için mevcut alanda zaten bir gelecek perspektifi Bakanlıkça 
düşünüldüğünü öngörüyorum. Tabi Antalya’nın artık özellikle batı ilçelerimizdeki yeni bir 
havaalanına ihtiyacı var. Alanya’yla birlikte Gazipaşa -  Alanya Havaalanımızla birlikte 
Türkiye’de üç tane havaalanı olan tek il olacak Antalya. Bati İlçelerindeki Havaalanımız da 
bittiğinde Demre -  Kaş arasında. O yüzden tabi bunların hepsinin planları yapılıyor ama 
arkadaşlarımız sizin de söylediğiniz perspektifte bir kere daha gözden geçirsinler.

İkinci husus; bir fınansal merkez oluşturulması, ki var. Çünkü Hazine alanlarına 
ayırdığımız alanların içerisinde bu tip merkezlerin oluşmasına yönelik planlamada bir takım 
hususlar söz konusu. Yani bu olabilir rahatlıkla. Hatta bizim de öngörülerimizde buna ait bazı 
merkezi binaları da ayırdık. Yani muhtemelen bu amaçla kullanılabilir dolayısıyla 
Havaalanının hemen yanı başında bu kadar değerli bir arazinin son derece önemli bir şekilde 
geleceğe yönelik planlanması, Antalya’nın geleceği açısından da önem arz ediyor. 
Arkadaşlarımız bir not getirdi, %24’ü konut oluyormuş bu alanın, %30’u, %33’ü ticaret -  
konut, plan hükümlerinde ve plan raporlarında ticaret ve turizm, ticaret alanlarında 
havaalanının ihtiyacı olan destek ünitelerinin de yer alabileceği hüküm altındaymış. Meclis 
gündemindeki linkten gerekli plan hükümlerine de ulaşılabilir diye arkadaşlarımız bir not 
koydular. Perşembe günü bunu meclis gündemiyle yayınladık. Onun için çok teşekkür 
ediyorum. Çok sağolun. Elbette bunların hepsi Antalya’nın geleceğine yönelik atılmış tarihi 
adımlar. Tarihi kararlar. İnşallah hayırlı olur. İrfan Bey buyurun.

Üye İrfan YILMAZ :Sayın Başkanım tekrar teşekkür ederim söz
verdiğiniz için. Şimdi Sayın Başkanım öncelikle Reşat Bey’in de belirttiği gibi bu problemin 
Antalya için çözülmesi, bölge halkı için çözülmesi, oradaki yıllara sarih mağduriyetin 
giderilmesi...

BAŞKAN :Çok özür diliyorum kestiğim için ama bir daha
kesmeyeceğim...

Üye İrfan YILMAZ :Estağfurullah Başkanım.
BAŞKAN :Biraz içerisi sıcaklaştı mı, meclisin havası mı

sıcak bugün. Klimaları biraz...
Üye Cansel TUNCER :Bugün sıcak.
BAŞKAN :Ben yani öyle...
Üye Cenk Halil BAYAZ .-Klimalar bir açıldı, bir kapandı Başkanım. Şu

anda...
BAŞKAN :Evet, biraz klimaları, meclisi serinletelim

arkadaşlar. Buyurunuz İrfan Beyciğim, özür dilerim.
Üye İrfan YILMAZ :Estağfurullah Başkanım. Sayın Başkanım şimdi,

burada bu sorunun bu noktaya çözüm anlamında ulaştırılmış olması, bu konuda gayret 
gösterilmiş olması önemli. Şimdi burada planla ilgili birkaç ufak bilgi soracağım. Bunlarla 
ilgili bilgilendirilirsek sevinirim. Şimdi burada Hazine’ye ayırdığımız alanlar Özel Proje 
Alanı olarak ayrılmış planda. Bunları görebiliyoruz.
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Diğer alanların üzerine emsalleri yazılmış lâkin protokolle Hazine'ye konutlarda 1,75 
ticarette 2 emsal öngörmüştük. Bunlar planlara yazılmamış. Sanki planların üzerine de not 
edilse daha doğru olurdu diye düşünüyorum.

BAŞKAN :Arkadaşlar not alın da, bunlara cevap verelim.
Evet.

Üye îrfan YILMAZ :Diğer, şimdi burada mevcut ruhsatlı ve şu anda
oturulan yapılar var. Bunların bazıları iskan almamış, bazıları ruhsatlı. Şimdi bu mevcut 
yapılaşma şartları bu şu anda getirdiğimiz emsalleri karşılamıyor. Sanırım, hani bunu da teyit 
etmek için soruyorum, bunlar müktesep haktan yıkmış, yani yıkma durumumuz yok, mevcut 
durumda ruhsatlı yapılar ama ileride tekrar bunlar yıkılıp yerine yenisi yapılacağında 
emsallere göre mevcut büyüklükte bir yapı yapılamayacak. Buradan bunu anlıyoruz çünkü şu 
anda kullanılan emsal bizim verdiğimiz emsali karşılamıyor. Bu bazı ada -  parseller için 
söylüyorum. Bir de Başkanım şimdi burada geçmişte yapılan planlamalarda 1 emsal olan 
yerler, bir kısmı 0,80 emsale düşürülmüş. Bir kısım bölgede de 0,60 olan emsaller 0,70’e 
çıkartılmış. Şimdi tabi burada bu donatı alanlarının planlanması esnasında ve planın 
tutturabilmesi adına hain l ’den 0,80’e düşürülmesine hani anlayabiliyoruz. Belli alanların 
ticaretin yoğunlaştırılmasını da anlayabiliyoruz bu nüfus yoğunluğu az olsun diye ama diğer 
alanlarda 0,60’dan 0,70’e çıkartıp diğer tarafta l ’den 0,80’e düşürmek orada bir bende 
tereddüt oluşturdu. Yani bunun gerekçesini öğrenebilirsek memnun oluruz.

Bir de sanırım bu mecliste sunulacak olan yasa teklifinde hedefimiz 18 uygulamasında
%5 kesinti yaparak bu işin sonuçlanmasını sağlamak üzere bir teklif düşünüyoruz sanırım.
Bununla ilgili teyit etmek için soruyorum Başkanım.

Bir de biraz önce Reşat Bey’in dile getirdiği şeyi biraz daha somutlaştırmak adına,
evet ben de kendisinin söylediklerine katılıyorum Başkanım. Antalya artık bir dünya kenti. Bu 
bölgenin zemin yapısı oldukça sağlam. Bölge kaya zemin üzerine. Biz burada yüksek katlı 
işte gökdelen diyebileceğimiz, plaza diyebileceğimiz yapıları ileride planlayabileceğimiz bir 
alan olarak ben de öyle hayal ediyorum. Yani İstanbul’daki bir Ataşehir neden burası 
olmasın? Burayı bu çerçevede görmek, bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bizim artık 
dünya kenti Antalya’nın yapılaşmada da dünya standartlarını yakalaması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu alan elimizde çok önemli rezerv bir alan bunu başarabilmek adına. Yani 
bunun da bu proje notlarında, bu projenin geliştirilmesinde değerlendirilmesini çok değerli 
buluyorum. Çünkü malumunuz Ankara’da Esenboğa Havalimanından şehre doğru gelirken ki 
gecekondu alanlarını ülkenin vizyonunu kötü gösteriyor diye ciddi bir proje çalışması yapıldı. 
İşte Antalya’nın da dünyaya açılan kapısı havalimanı. Havalimanının önünde ciddi kıymetli 
binaların olması, böyle bir alanın yaratılması çok değerli olur diye düşünüyorum Sayın 
Başkanım. Yani bunun için planlarda kat serbestliği gibi değişik detayları sağlayalım. 
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum Başkanım.

BAŞKAN :Çok teşekkür ediyorum İrfan Bey size de
katkılarınız için. Arkadaşlarımız sorularla ilgili kim cevap verecekse, Hüsamettin Bey. İrfan 
Bey’in sorularına bir cevap. Yazılı mı geldi? Siz cevap verin, siz cevap verin.

İmar ve Şeh. Dai. Bşk. H. ELMAS :Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Yaptığımız planla DLH dahil 19 tane kurumun uygunluk görüşü 
alınarak hazırlanmıştır. Plan dengeleri gözetilerek bölgedeki maksimum konut ve ticaret 
konut, turizm gibi alanlar 0,80 emsalle belirlenmiştir.
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Bunlara yalnız Hazine’ye vereceğimiz parseller ile, Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde 
kalacak olan sosyal konutlara ayrılan konut adalar dahil değildir. Ayrıca bölgedeki kat 
yükseklikleri ile ilgili Hava Mânia Planları ve DLH’nın görüşlerine de dikkat edilmiştir. Arz 
ederim.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ediyorum.
İmar ve Şeh. Dai. Bşk. H. ELMAS :Maksimum 0,80. Maksimum 0,80...
BAŞKAN :Değerli arkadaşlar gündemimizin 5, 6 ve

7.maddelerinin birlikte oylanmasını ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza 
arz ediyorum.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:871

ÖZÜ: Aksu ilçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin 
tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar, Kemerağzı ve Çalkaya
Mahallerinin bir kısmım içeren toplamda yaklaşık 1500 hektarlık 
alanı kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 
kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 
72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 42. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Çalkaya Bölgesi 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Aksu İlçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar, 
Kemerağzı ve Çalkaya Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda yaklaşık 1500 hektarlık alanı 
kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği incelenmiş; uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:872

ÖZÜ: Antalya ili, Aksu ilçesi, Altıntaş ve Güzelyurt 
Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar ve Kemerağzı 
Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda 1485 hektarlık alanı 
kapsayan bölgede hazırlanan 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE- 
REVİZYON NAZIM İMAR PLANININ KABULÜNE ve 
planlama alanında arkeolojik sit alanı ve koruma alanı bulunması 
nedeniyle ilgili kısımların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine, oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, 
CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 43. 
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Çalkaya Bölgesi 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, 
Mandırlar ve Kemerağzı Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda 1485 hektarlık alanı 
kapsayan bölgede hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı incelenmiş; 
hazırlanan planın uygun olduğu ve planlama alanında arkeolojik sit alanı ve koruma alanı 
bulunması nedeniyle ilgili kısımların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne gönderilmesi görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:873

ÖZÜ: Aksu ilçesi, Altıntaş ve Güzelyurt
Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar ve 
Kemerağzı Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda 1485 
hektarlık alanı kapsayan bölgede hazırlanan 1/1.000 
ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR 
PLANININ KABULÜNE ve planlama alanında arkeolojik 
sit alanı ve koruma alanı bulunması nedeniyle ilgili 
kısımların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine, oylamaya 
katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 52 kabul 
oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul 
oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 44. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Çalkaya Bölgesi 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Aksu İlçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar ve 
Kemerağzı Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda 1485 hektarlık alanı kapsayan bölgede 
hazırlanan 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı incelenmiş; hazırlanan planın 
uygun olduğu ve planlama alanında arkeolojik sit alanı ve koruma alanı bulunması nedeniyle 
ilgili kısımların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi 
görüşüne varılmıştır.
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BAŞKAN :Evet, hayırlı, uğurlu olsun. Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, 
Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 12 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Ben de tabi bu konuda gayret gösteren İmar
Daire Başkanlığımızdaki başta İmar Danışmanımız Feridun UYAR ve Hüsamettin ELMAS 
Daire Başkanımız olmak üzere ekibindeki bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bir inşallah 
neticeyi alalım. Ondan sonra belki bir, biz de bir ödül yönetmeliğine göre bir arkadaşlarımızın 
ödüllendirilmesi hususunu gündemimizde bulunduruyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Buyurun, buyurun tabi.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Biraz sonra, bir oylama tablosunu tekrar bir daha

getirirse arkadaşlar bir şey göstereceğim de o yüzden.
BAŞKAN :Siz de onu mu saklayacaksınız?
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Yani ben, bakın o oylama tablosu komple yeşil

Sayın Başkanım.
BAŞKAN :Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Biraz evvel kırmızı...
BAŞKAN :Reşat Bey’e bir çıktı alın. Takdim edin

arkadaşlar. O da onu hatıra olarak saklayacak.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Hah, yani, hayır, yani ben sizden rica, ben sizden

rica ediyorum Başkanım. Yani kırmızıları alıp dolaştıracağım demiştiniz ya.
BAŞKAN :Eyvallah.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Şu anda da yanma yeşilleri de ekleyin. Yeşillerle

beraber dolanalım.
BAŞKAN :Tabi tabi, onları da saklayacağım. Onları da

saklayacağım. Yanlış anlamayın birisine, demin tehdit dediniz ortam gerildi. Söyleyemedim. 
Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptığım dönemde böyle çok önemli kararların 
evet oylarıyla ilgili şahsıma ait bölümünün kağıt çıktılarını aldım. Sakladım. İleride 
çocuklarıma gösterebileceğim önemli birer şeref vesikası diye de. O oradan esinlendi. Yoksa 
sizi ilzam etmek için değil yani kusura bakmayın.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın Başkanım...
BAŞKAN .-Herkes yaptığı işten sorumlu sonuçta...
Üye Recep TOKGÖZ :BU da CHP zihniyeti mesela...
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Sayın...
Üye Recep TOKGÖZ :Buradaki oylamada da gördüğünüz şey CHP

zihniyeti. Engelleyici, destek vermez.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Bakın, bunların Türkiye’de önemli olduğu, olan,

Sayın Başkanım biraz aktüel konuşalım, önemli iki tane meclis kararı var Türkiye Büyük 
millet Meclisinde, bence, bu şeyin saklanması gereken. Üstüne alan istediği şekilde üstüne 
alsın.

BAŞKAN :Eyvah, yine gündem dışına çıkıyoruz galiba.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Hayır, gündem dışı, biraz değişik olsun, iki tane.

Bir tanesi 1971 senesinde idam cezası için yapılan oylamadaki idam lehinde oy kullananlar.
BAŞKAN :Evet.
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Üye Mustafa Reşat OKTAY :0  işte. İkincisi de idamın kaldırılması
gerektiğiyle ilgili 1999 yılında mecliste idamın kaldırılmasına hayır deyip şimdi idam 
isteyenler. Bu iki tanesi son derece önemli Sayın Başkanım.

BAŞKAN :Evet.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :Gerisi aktüeldir. Gelir geçer. Düzeltilebilir,

eğrilebilir, doğrulabilir ama bu iki şey düzelmez. Onun için burada saklanması gerekiyorsa 
vesika gerekiyorsa esas ana vesikalar bunlar. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Neyse, o tarihlerde Türk siyasi tarihinde henüz
AK Parti yerini almadığı için ben üstümüze almıyorum.

Üye Mustafa Reşat OKTAY :Hayır, ben, rica ederim ben AK Parti demedim.
BAŞKAN :Sağolun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY :AK Partiyi eleştirmedim. Hayır hayır. Öyle bir

şey yok.
BAŞKAN :Efendim gündemimizin 8. Evet, teşekkür Aksu

Belediye Başkanımıza düşer. Görmedim Başkanım özür dilerim. Buyurunuz.
Üye Halil ŞAHİN :Öncelikle Sayın Başkanım, Saygıdeğer Meclis

Üyesi arkadaşlarımız Aksu’dan itibaren buraya kadar bu konu tek ses olarak, oybirliğiyle 
geldi. Halkımız da hakikaten bu problemin çözümüyle ilgili her zaman yanımızda oldu. O 
büyük artıydı ama hala sıkıntının nereden geldiğini bilmemeyi bir eksikliğimiz olarak 
görüyorum ben. Buradaki yanlış neydi? Neden buralara kadar geldi? Yoksa, yani bu öyle çok 
da şey gelmedi bu konu. Biz 4,5 yıldır hakikaten uğraşıyoruz Büyükşehir’le birlikte, sizlerle 
birlikte ama burada Hazine niye dava açmadı gibi bir olay var. Biz neden 654.000.000’luk bir 
borç yükünün altındaydık. Bakıldığı zaman o günkü yani 1997 yıllarından gelen bir sıkıntı 
diyoruz ya buna hep. O günkü Belediyenin Hazine’den yer alıp onunla ilgili imar yapıp, imar 
yapıldıktan sonra da arsaları satıp kendisi alması gereken %37,5’un üstünü de Hazine’ye 
verecekken vermediğinden dolayı Hazine'nin açtığı davalar var. Onların neticesinde işte 
bitenler var. Bitecek olanlar var. Bunun tamamının 654.000.000’luk bir borç olduğunun 
hesabını yaptık. Ona göre de protokoller yapıldı. Ha, bakıldığı zaman Hazine işin arkasını 
aradı. Onda bir sıkıntı yok.

Planlara bakıldığı zaman da siyaseten bizim, siyasi iradeyi göstermemiz önemli idi. 
Burada Büyükşehir de yerel belediye de siyasi iradeyi gösterdik. Buradan sonraki yapılacak 
olan iş bürokrata düşüyordu. Teknik personele düşüyordu. Allah’a şükür onlar da hakikaten 
özveriyle çalıştılar. Yani şu an plana bakıldığı zaman havalimanından taraf yani Kardeş 
Kentler Yolu’nun sağ kısmındaki alan ticari. 1000 dönüme yakın bir alan ilk geldiğimiz 
zaman yer işgal etme, eskiden kalan alışkanlıkları devam ettirmeye çalışanlar vardı. O işgal 
ettirmediğimiz yer içerisinde kentin meydanı ve ticaret merkezi olarak planlanmış ortalı bir 
yer. Üniversitemizin yeri ayrılmış. Bakıldığı zaman konut %24 diyor arkadaşlar. Konut’u 
üniversitenin olduğu yerde mutlaka olmaları hakikaten düzgün bir planlama görüntüsü veriyor 
ama önceden de yani 6 sene önce idi yanlış hatırlamıyorsam o bölgede tekrardan bir çalışma 
yapılıyordu. Gerçi seçim arifelerinde yapılan çalışmalar ne kadar ayağını yere bastığı hep 
tartışılır ama iki katlı, yani böyle köylerdeki evler gibi bir planlamaydı. Vatandaş diyordu ki 
buna bile razıyız. Yeter ki biz artık beklemeyelim diyorlardı ama şu anki planlamaya bakıldığı 
zaman bizim belediyemizin teknik personeli, buradaki arkadaşlar hakikaten ciddi bir 
harmanlamayla çıkarılmış bir plan görüntüsü veriyor. Hani ben meslek olarak eczacıyım. 
Planlama çok anladığım değil ama ilk bakışta bile planın öyle ciddi bir çalışmanın ürünü
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Ben özellikle biraz önce söylediğiniz gibi bu çalışmayı yapan teknik personellere 
özellikle bir ödül verilmesini ben de istiyorum. Çünkü hani 20 yılı aşkın bir süredir 11.700 
küsur tane parseli olan, 14.000 dönümlük bir alanı kapsayan bir planı öyle hakikaten önünü 
aça aça giden gidilen bir projeydi, bir planlamaydı. Bu başarı inşallah şubat sonuna kadar 
herkes tapusunu alır şerhler kalktığı zaman. Bu ekibin içerisindeki tüm arkadaşlarımızın 
ödüllendirilmesini biz de yerel belediye olarak mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm 
meclis üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Konunun iç yüzüne çok fazla girmiyorum. 
Yani neden buraya geldiğimiz ihdastan gelen tapulardı, neden %5 hepsinden alınıyordu, 
alınmıyordu, ham bir şey yok ortada. Sona doğru gelinmiş ama bakıldığı zaman bir sürü 
sıkıntılı işleri de önünü aça aça götürdüğümüz bir projeydi. Bu öyle kolay bir iş değildi. Eğer 
biz siyasi irade olarak dik duruşumuzu sergilemeseydik, oradaki muhtarımızdan tut, biz dahil, 
yani yukarı doğru geldiğimiz zaman büyükşehire de bakıldığı zaman, meclis üyelerimize de 
bakıldığı zaman herkes üzerine düşeni yaptı. Ben hakikaten tarihi bir süreçtir. Aksu’da iki 
tane bölgeye has, mahalle ismi geçen yasal düzenleme yaptırmış olduk. Biri Atatürk 
Mahallesi, birisi burası. Yani birisi hakikaten, buraya bakıldığı zaman belediyenin yıllardır 
üzerinde olan borç yükü, yarısı İller Bankası’ndan gelen paramızın kesiliyordu. Bundan 
kurtulmak Aksu’nun hizmetine daha fazla imkan sağlamak, hele hele orada bekleyen 
vatandaşlarımızın sıkıntısını çözmek inşallah bu meclislere nasip olacak, oluyor. Ben tüm 
meclis üyesi arkadaşlarımıza da tek ses çıkardıklarından ve yapıcı bir ortamda katkı verdikleri 
için hepsine teşekkür ediyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, çok sağolun.
Hayırlı olur inşallah. Evet, gündemimizin 8.maddesindeyiz arkadaşlar.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Başkanım, 8 ve 9 birlikte oylanmasını,
Komisyon Raporu uygundur.

Uye Cansel TUNCER 
Üye Mehmet BALIK 
Üye Ertürk YAZAR 
BAŞKAN

Uygundur.
Uygundur Başkanım.
Uygundur.
8 ve 9’un birlikte oylanmasını ve Komisyon

Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ 
KARAR NO:874

ÖZÜ: Antalya Burdur İsparta 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "...Planlama 
bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu 
planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi 
gereğince Kaş ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul, 3 ret oyu ile toplam 
62 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 45. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya-Burdur- 
Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plam’mn Plan hükmünün 5.3 "... Planlama 
bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve 
işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca 
Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Kaş ilçesi sınırları içerisinde 
hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Antalya Burdur İsparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 
"...Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından 
sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Kaş ilçesi sınırları 
içerisinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 46. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya ili, Kaş 
ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında 
bulunan alanlar içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Antalya ili, Kaş ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki 
alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir. 3 tane de hayır var.

(Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul, 3 ret 
oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 9. MADDESİ 
KARAR NO:875

ÖZÜ: Antalya ili, Kaş ilçesi sınırları içerisinde 
kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı 
kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan 1/25.000 
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların 
oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, 
CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul, 3 
ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO:876

ÖZÜ: Antalya ili, Kaş ilçesi Çukurbağ,
Limanağzı Bölgesi III. Derece Doğal Sit Alanları 
sınırları dâhilinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar Planı’nın değerlendirilmek üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesine, oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 
kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 
ret oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 47. 
maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya ili, Kaş 
ilçesi Çukurbağ-Limanağzı Bölgesi III. Derece Doğal Sit Alanları sınırları dâhilinde 
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
değerlendirilmek üzere gönderilmesi hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Antalya ili, Kaş ilçesi Çukurbağ, Limanağzı Bölgesi III. Derece Doğal Sit Alanları 
sınırları dâhilinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nca değerlendirilmek üzere gönderilmesi konusu Komisyonumuzca incelenmiş; 
değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

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

Üye Bahattin BAYRAKTAR : 10, Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Evet, peki...
Üye Cansel TUNCER :Gündemin lO.maddesinde Komisyon Raporuna

katılmıyoruz.
Üye Mehmet BALIK :Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN : 10.madde MHP Grubu, İYİ Parti...
Üye Mehmet BALIK :Komisyon Raporu uygundur Başkanım.
Üye Ertürk YAZAR : 10.madde grup kararımız rettir.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN rŞehircilik Bakanlığı’na gönderiyoruz. Yetki

bizde değil. Bizde değil...
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Biz burada sadece bir görüş belirtiyoruz. Nihai

karar Bakanlığın.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Aynen öyle. Hiçbir, hiçbir farklı bir ş

düşüncemiz yok.
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(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Aynen, aynı hassasiyetleri biz de...
Üye Cansel TUNCER :CHP zihniyetine yaklaşıyorsunuz Başkanım.
BAŞKAN :Yok hassasiyetlerimiz aslında milli meselelerde,

çevre hassasiyetlerinde farklı olmuyor. Hizmet meselesinde anlaşamıyoruz bir türlü.
Hizmet... Evet.

Üye Cansel TUNCER :Hayırlısı...
BAŞKAN :Evet. 10, 10.madde kabul edilmiştir. 11.madde...

(Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 ret oyu ile 
toplam 63 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 11. MADDESİ 
KARAR NO:877

ÖZÜ: Manavgat ilçesi, Çeltikçi, Aşağıışıklar, 
Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin bir 
bölümünü kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli 
ilave Nazım imar Planının; Planda 1.derece arkeolojik 
sit alanı bulunması nedeniyle Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 
gönderilmesine ve Oymapınar KTKGB sınırları içinde 
kalan bölümün ise onaylanmak üzere Kültür ve Turizm 
Bakanlığına gönderilmesi kaydıyla kabulüne, oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 
kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti
1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 48. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat İlçesi 
Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz mahallelerinin bir bölümünü kapsayan 
alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Manavgat İlçesi, Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin 
bir bölümünü kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım imar Planı incelenmiş; 
Planda 1.derece arkeolojik sit alanı bulunması nedeniyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi ve Oymapınar KTKGB sınırları içinde kalan 
bölümün ise onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesi kaydıyla, uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ 
ve Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOGLU imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine 
sunulmuştur.
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Üye Bahattin BAYRAKTAR :Uygundur Başkanım.
Üye Cansel TUNCER :Evet Saym Başkanım, gündemin 11 .maddesi

ile ilgili olarak kayıtlara geçmesi açısından bir itirazi kaydımız var. Komisyon Raporuna 
katılmıyoruz. Şöyle ki, Manavgat İlçesi, Çeltikçi, Aşağı Işıklar, Demirciler, Ulukapı ve 
Karaöz Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ile ilgili olarak meclise sunulan Nazım İmar Planı teklifinde beklenen arazi 
kullanım kararları ve ulaşım kurgusunda Çeltikçi Mahallesi yerleşik dokusunun ve alanda 
yer alan diğer mevcut yapılaşmaların hiç dikkate alınmadığı, bir çok mevcut yapının 
planda önerilen yol ve donatı alanları içinde bırakıldığı çevreyolu niteliğinde önerilen ve 
60 metre olarak planlanan yolun tamamının plan onama sınırları içerisinde dahil edildiği, 
yolun geçtiği güzergahta imar uygulamasının nasıl yapılacağı, yolun içinde kalan 
parsellerin mülkiyet hakkının nasıl korunacağı hususunun belirsiz olduğu, planda 
öngörülen sosyal donatı alanları ve arazi kullanım kararları kapsamında zayiat oranının 
fazla olduğu, bu plan kapsamında hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında 
parseller servis sağlayıcı nitelikte ilave olarak planlanacak 2.ve 3.derece yollar, yaya 
yolları, otopark gibi kullanımlar da hesap edildiğinde ilgili mevzuatta tanımlı eşit 
değerlerin üstünde bir zayiat oluşturacağı ve uygulanabilirliği olmayan bir plan ortaya 
çıkacağı öngörülmektedir. Yukarıda izah edilen hususlar kapsamında öneri nazım imar 
plan teklifinin nüfus kapasitesi, sosyal donatı alan dengesi, arazi kullanım ve ulaşım 
kararlarının yeniden irdelenmesi gerekmekte olup, önerildiği şekliyle uygun değildir. O 
yüzden Komisyon Raporuna katılmıyoruz.

BAŞKAN .Evet.
Üye Mehmet BALIK :Komisyon Raporu uygundur.

Kaçı görüşüyoruz Başkanım?
11. 
11.
11 .madde grup kararma katılıyoruz. Komisyon

Uye Ertürk YAZAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN 
Üye Ertürk YAZAR 

Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN :Teşekkür ediyorum. Oylarınıza arz ediyorum

11 .maddeyi.
Üye Ertürk YAZAR :Sayın Başkanım bir toplantımız nedeniyle grup

olarak ayrılmak zorundayız. Müsaadenizi istiyoruz.
BAŞKAN :Tamam, olur.
Üye Ertürk YAZAR :Teşekkür ederiz.
BAŞKAN :Rica ederiz. Kalan sağlar bizimdir diyeceğiz.

Ne yapalım? Kolay gelsin. Evet, değerli arkadaşlar 11.madde kabul edilmiştir. 
12.madde...

(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, M HP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu 
ile toplam 55 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:878

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak 
Bölgesi Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan 
alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM 
İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 
kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 51 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli toplantısında önerge verilerek 
gündemin 119. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez 
Belediyesi sınırları içinde Varsak Bölgesi Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan alana 
ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak Bölgesi Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını 
kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca 
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygun Başkanım.
Üye Cansel TUNCER : 12.madde uygundur.
Üye Mehmet BALIK :Uygun Başkanım.
BAŞKAN .'Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir.

13.madde...

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 51 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:879

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak 
bölgesi Altıayak, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını 
kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ
İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, oylamaya
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 
kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 53 
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli toplantısında önerge verilerek
gündemin 120. Maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez 
Belediyesi sınırları içinde Varsak bölgesi Altıayak, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını 
kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak bölgesi Altıayak, Zeytinlik ve Gaziler 
Mahalleleri sınırını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon 
Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği ekindeki donatı alanı standartları sağlanmadığından uygun değildir.’ şerhli 
imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu uygun Başkanım.
Üye Cansel TUNCER .-Komisyon Raporuna katılmıyoruz.
Üye Mehmet BALIK :Komisyon Raporu uygun.
BAŞKAN :Oylarınıza arz ediyorum. 13.madde kabul

edilmiştir. 14.madde...

(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, M HP 3 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Evet, 14 ve 24 dahil toplu oylanmasını,
Komisyon Raporları uygundur Başkanım.

Üye Recep TOKGÖZ :Başkanım ben farklı maddelerde farklı
oy kullanacağım.

BAŞKAN :Hangi maddelerde?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

:26’ya gelmedik. 24’e kadar.
:24’e kadar.
:24’e kadar dedi arkadaş. 
rGündemin 23.maddesi gündemden çekilmişti 

sanıyorum. Teyit etme ihtiyacı hissediyorum.
BAŞKAN :Evet, 23 çıkarıldığı için oylamıyoruz zaten

onu.
Üye Cansel TUNCER :Oylamıyoruz. 24 dahil uygundur toplu oylama

ve kabulü.
BAŞKAN :Evet.
Üye Mehmet BALIK :Uygundur Başkanım 24 dahil.
BAŞKAN :14 dahil 24 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin,

23 gündemden çıkarıldığı için hariç, birlikte oylanması ve Komisyon Raporları 
doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.
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GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR N0:880

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde 
Mahmutlar Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 
Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 7 adet 
itirazdan; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı itirazların reddine, 7 
numaralı 73 parsele yönelik yapılan itirazın 1/25.000 
ölçekli Nazım imar Planında değişiklik yapılması 
koşuluyla kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 50. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediyesi 
sınırları içerisinde Mahmutlar Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan 7 adet itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde Mahmutlar Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım
imar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 7 adet itiraz Komisyonumuzca
incelenmiş,

-*-1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı itirazların reddine,
7 numaralı 73 parsele yönelik yapılan itirazın 1/25.000 ölçekli Nazım imar 

Planında değişiklik yapılması koşuluyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:881

ÖZÜ: Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Çığlık Mahallesi 269 ada 2 parselin Turizm Konaklama 
Tesis Alanından “Gelişme Konut Alanı” , “Park ve Yeşil 
Alana” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET 
edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 
kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 
52.maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediyesi sınırları içerisinde, Çığlık Mahallesi 269 ada 2 parselin Turizm Konaklama Tesis 
Alanından “Gelişme Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesi ve plan notları 
eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çığlık Mahallesi 269 ada 2 parselin Turizm 
Konaklama Tesis Alanından “Gelişme Konut Alanı'’ , “Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesi 
ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:882

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Hurma Mahallesi 6878 ada 3 parsel ve 4213 ada 1 parsel 
ile Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 2 parsel ve 20057 ada 4 
parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden 
düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği hakkında, Belediyesince sunulan, bahse konu 
parselleri de kapsayan Akdeniz Bulvarına cepheli 
konumda, batıda Serbest Bölge/Liman'dan başlayarak 
doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil 
bandının kuzeyindeki alanları kapsayacak şekilde 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun 
kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. 
(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul 
oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 102.maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi 6878 ada 3 parsel ve 4213 ada 1 
parsel ile Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 2 parsel ve 20057 ada 4 parsellerin yapılaşma 
koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi 6878 ada 3 parsel ve 4213 
ada 1 parsel ile Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 2 parsel ve 20057 ada 4 parsellerin yapılaşma 
koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesince sunulan, bahse konu parselleri de kapsayan 
Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman'dan başlayarak doğuda 
Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyindeki alanları kapsayacak şekilde 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:883

ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
31.07.2018 tarih ve 8093 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Hurma Mahallesi, Küçükdağ Mevkii, 20418 ada, 52 
parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların 
koruma alanı sınırının plana işlenmesine yönelik olarak 
hazırlanan 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 57. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Konyaaltı 
Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
31.07.2018 tarih ve 8093 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi, Küçükdağ 
Mevkii, 20418 ada, 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların koruma alanı 
sınırının plana işlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu'nun 31.07.2018 tarih ve 8093 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi, 
Küçükdağ Mevkii, 20418 ada, 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların 
koruma alanı sınırının plana işlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım 
imar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:884

ÖZÜ: Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
Yazır Mahallesi 794 parselin konut, park ve yeşil alan, yol 
ve rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 
rekreasyon alanının park alanına dönüştürülmesi kaydıyla, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli toplantısında gündemin 129. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Korkuteli 
Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 794 parselin konut, park ve yeşil alan, yol ve 
rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki'
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 794 parselin konut, park ve 
yeşil alan, yol ve rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı Komisyonumuzca incelenmiş, rekreasyon alanının park alanına dönüştürülmesi kaydıyla 
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:885

ÖZÜ: Akseki Belediye Meclisinin 02.08.2018 gün ve 74 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Demirciler Mahallesi 164 Ada 2
parselin yapılanma koşullarının değiştirilerek 4 kattan 5 kata 
çıkarılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul 
oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 62. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Akseki Belediye
Meclisinin 02.08.2018 gün ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demirciler Mahallesi 164
Ada 2 parselin yapılanma koşullarının değiştirilerek 4 kattan 5 kata çıkarılması ve plan notu 
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Akseki Belediye Meclisinin 02.08.2018 gün ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Demirciler Mahallesi 164 Ada 2 parselin yapılanma koşullarının değiştirilerek 4 kattan 5 kata 
çıkarılması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:886

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 
ve 170 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 8477 
ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilerek TİA=1540 m2 Yençok=5 kat 
yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, 
CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin
63.maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy 
Mahallesi 8477 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilerek TİA=1540 m2 Yençok=5 kat yapılaşma 
koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 8477 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilerek TİA=1540 m2 
Yençok=5 kat yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:887

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisinin
01.08.2018 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
K.Yeniköy Mahallesi 712 ada 11 ve 12 parsellerin tevhid 
edilerek TİA=543 m2 Yençok=5 kat yapılaşma koşulları 
önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu 
ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin
64.maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy 
Mahallesi 712 ada 11 ve 12 parsellerin tevhid edilerek TİA=543 m2 Yençok=5 kat yapılaşma 
koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 712 ada 11 ve 12 parsellerin tevhid edilerek TİA=543 m2 
Yençok=5 kat yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:888

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisinin
03.04.2018 tarih 102 sayılı kararı ve Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2018 tarih 
8012 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeşilbayır I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı ve çevresine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul 
oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 65. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 102 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2018 tarih 8012 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeşilbayır I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih 102 sayılı kararı ve Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2018 tarih 8012 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Yeşilbayır I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonu Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 gün 
ve 356 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:889

ÖZÜ: Finike Belediye Meclisinin 06.08.2018 
tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hasköy 
Mahallesi 1831 parselde Dini Tesis Alanı içerisinde 
mevcutta bulunan Trafo Alanının imar planına 
işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 
kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 68. 
maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Finike Belediye 
Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hasköy Mahallesi 1831 
parselde Dini Tesis Alanı içerisinde mevcutta bulunan Trafo Alanının imar planına 
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Finike Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Hasköy Mahallesi 1831 parselde Dini Tesis Alanı içerisinde mevcutta bulunan Trafo 
Alanının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Kabul edilmiştir.

(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, M H P 4 kabul oyu ile toplam 53 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR N 0:890

ÖZÜ: Gazipaşa Belediye Meclisinin
02.08.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile reddedilen, 
İstiklal Mahallesi 96 ada 37, 38, 39, 65, 121, 122 
parsellerin pazar yeri alanından ticaret alanına, 138 ada 
54 parselin belediye hizmet alanından pazar alanına 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. 
(Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul 
oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 69. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa 
Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile reddedilen, İstiklal Mahallesi 
96 ada 37, 38, 39, 65, 121, 122 parsellerin pazar yeri alanından ticaret alanına, 138 ada 54 
parselin belediye hizmet alanından pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

T.C.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile reddedilen, 
İstiklal Mahallesi 96 ada 37, 38, 39, 65, 121, 122 parsellerin pazar yeri alanından ticaret 
alanına, 138 ada 54 parselin belediye hizmet alanından pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 11.05.2018 gün ve 549 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planına göre incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :25.gündem maddesiyle ilgili okuyacağım şekilde
oylanmasını öneriyorum. “25.gündem maddesi Gazipaşa Belediyesince hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin uygun olduğu” şekliyle önerimizdir.

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :25.gündem maddesiyle ilgili sanıyorum

Komisyon Raporuna rağmen bir başka ilave...
BAŞKAN .'Farklı bir teklifle geldi AK Parti Grubu

doğrudur.
Üye Cansel TUNCER :Ya da farklı bir teklif geldi. Ben de açıkçası bu

maddede İlçe Belediye Meclisimizin aklıselim davrandığı ve doğruyu bulduğu yönünde 
burada yine teşekkür edecektim meclisimizi. İlçe meclisimizi... Her ne kadar 5.000’liğe 
uygun olsa da Sayın Başkanım Gazipaşa’nın kalbi konumunda olan bir bölgenin yapılaşmaya 
açılmasının kesinlikle uygun olmadığını düşünüyoruz. Burada Meclis Üyemiz İsmet TOK da 
bir söz almak istiyor. Sanıyorum talebi de var dolayısıyla biz Komisyon Raporu 
doğrultusunda karara bağlanmasını öneriyoruz ve kabul ediyoruz.

BAŞKAN :Evet. Peki.
Üye Mehmet BALIK :Uygundur Başkanım.
BAŞKAN :Bahattin Bey’in önerdiği şekliyle... İsmet Bey

buyurun efendim, mikrofonunuzu açtım.
Üye İsmet TOK :Saym Başkanım, değerli Meclis Üyesi

arkadaşlarım bilindiği üzere nihai karar organı meclisimizdir. Ancak Komisyonlardaki, 
Komisyonlar da meclisin teknik danışmanları ve yol göstericisi olduğu düşüncesindeyim. 
Ancak ne hikmetse özellikle Gazipaşa ile ilgili gündem maddelerinin bir haylisi İmar 
Komisyonunda alman oybirliği raporlarına rağmen maalesef AK Parti oylarıyla Komisyon 
Raporlarına aykırı kararlar çıktığını görmekteyiz. Örneğin; şu anda İncelenmekte olan, 
meclisimizde görüşülmekte olan halen pazaryeri olan parsellerin ticari alana 
dönüştürülmesine ilişkin karar Komisyonumuzda oybirliğiyle hazırlanan rapor olmasına 
rağmen bu Komisyon Raporuna karşı maalesef meclisimizde ret şeklinde oy kullanılacağı 
yönünde AK Parti temsilcimiz görüşünü belirtmiştir. Buradaki parsellerin birçokları şartlı 
olarak bağış niteliğindedir. Ayrıca sayın grup sözcümüzün de söylediği gibi Gazipaşa’nın can 
damarı diyebileceğimiz bir şekildedir. Herkesin ulaşabileceği bir yerdir.

T.C.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

Ayrıca komisyonda oybirliğiyle kabul edilmiş olmasına rağmen beton santraliyle ilgili 
kararlar, animasyon merkeziyle ilgili kararlar, Koru Mahallesindeki TOKİ ile ilgili kararlar 
ve buna benzer bir hayli kararlar maalesef Komisyon Raporlarına rağmen AKP oylarıyla, AK 
Parti oylarıyla diyeyim, ona tepki göstereceğinizi biliyorum.

BAŞKAN :Yok, estağfurullah.
Üye İsmet TOK :Ak Parti oylarıyla maalesef reddedilmiştir. Ben

az önce Sayın Başkanımızın söylediğine kısmen katılıyorum. Karakolda doğruyu söyler, 
mahkemeye gelince de şaşar. Aynı şekilde kendi komisyon üyeleri dahi raporlarında burasının 
olmaz demesine rağmen maalesef burada, meclisimizde olur şeklinde rapor, karar çıkacağı 
düşüncesindeyim ve ben Komisyon Raporlarına daha fazla itibar edilmesini talep ediyorum ve 
bu komisyondaki arkadaşım, arkadaşlarımızın da itibarsızlaşmamalarını bu yönüyle sağlamış 
olacağımızı düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN :Teşekkür ederim.
Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım son söz olarak grubum adına bir

husus dile getireceğim. Gündemin 4.maddesinde ısrarla Komisyon Raporunun görüşüldüğün, 
komisyondaki üyelerimizin de oybirliği kararı verdiği için biz grup kararı değiştirdik diye siz 
söylediniz. Bugün de çok gergin dakikalar yaşadık. Tekrar bu konuyu açmak istemiyorum 
ama imar komisyonumuzun 6 üyesinin de aynı görüşle vermiş olduğu bir rapor var. Şimdi 
neden acaba grubunuz bu görüşünü değiştirdi...

BAŞKAN :Söyleyeceğiz.
Üye Cansel TUNCER :Komisyon Raporuna rağmen.
BAŞKAN :Tabi, söyleyeceğiz.
Üye Cansel TUNCER :Onu da öğrenmek istiyoruz.
BAŞKAN :Adil Bey söz istedi. Vereceğim Sayın Başkan

söz istedi ama neden böyle olduğunu söyleyeyim. Biz AK Parti Grubu olarak kararlarımızda 
tutarlılık aramaktayız dolayısıyla 5.000’lik planla ilgili bu konuda verdiğimiz kararla 
komisyondaki karar birbirini teyit etmiyor. Komisyondaki arkadaşlarımız evrak üzerinden 
baktıklarında da Gazipaşa Belediyesinde farklı bir, bizim 5.000'liğe rağmen, karar çıktığını 
gördüklerinde bu tutarsızlığı da dikkate almadan bir karar değişikliği mi söz konusu diye 
düşünerek komisyonda bunu bu şekilde değerlendirmişler; ancak Gazipaşa Belediyesindeki 
toplantıda AK Parti Grubundaki bazı arkadaşlarımız mazeretleri nedeniyle toplantıya 
katılamadığı için muhalefet çoğunluğu vesilesiyle bu bizim 5.000’likle uymayan kararı bu 
şekilde ilçe meclisinden geçirmiş. Biz bu bilgilere grupta sahip olduğumuzda 5.000’likle bir 
tutarlılık sağlaması açısından komisyondaki arkadaşlarımız da bu konuyu grupta Sayın 
Başkanın bilgileriyle öğrendikleri için bu noktada bir grup kararımız ortaya çıktı Başkanım ve 
biz bu konuda bir tutarlı yaklaşım adına bu kararı grupta aldık. Adil Bey söz istedi. Size de 
söz vereceğim sizden sonra. Buyurun Sayın Başkanım.

Üye Adil ÇELİK :Sayın Başkanım, çok değerli Meclis Üyeleri tabi
ki 4,5 yıldır burada beraber görev yapıyoruz. Bu noktayı biraz aydınlatmak istersem, Sayın 
Meclis Üyemiz İsmet Abi iyi bir noktaya değindi. Şehrin göbeğinde son derece kalabalık bir 
nokta ve artık orası bizim pazaryerimizi, şehrin pazar yükünü kaldırmıyor, kaldıramıyor. Çok 
dar bir alan, 4,5 dönüm. Biz bunu, eşdeğerini göstererek yine yakın bir noktada, yakın bir 
noktada daha büyük bir alanda 7 -  7,5 dönümlük bir alanda çözmeyi düşündük. Bu da bir 
yeşil alan, İsmet Abi’nin böyle bir söylemi oldu. Biz göreve geldikten sonra bu pazaryerine 
yanılmıyorsam 30 metre yakınlıkta 14 dönüm bir park alanını yaparak, bitirerek hayata
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Bu pazar alanına en fazla 30 metre uzaklıkta. Yani bir yeşil alan sıkıntısı yok. Bir de 
tabi ki demin Halil Başkanın dediği gibi ben de teknik eleman değilim. Ben bir hekimim. 17 
yıl hekimlikten sonra buraya geldim. Bizim bu mecliste ilçelerin, illerin veya beldelerin 
sorununu çözerken, mahallemizin sorununu çözerken tabi ki teknik konulara da bakacağımız, 
bakmamız gerektiğine saygı duyuyorum ama bir tekniğin dışında biz buraya sahibi 
bulunduğumuz veya yönettiğimiz veya seçildiğimiz, emanet aldığımız koltuklara seçildiğimiz 
ilçelerin sorunlarını çözmek için toplanmış bulunmaktayız. Bu bağlamda bilemiyorum teknik 
bir şeyler belki tam oturmayabilir ama bizim Gazipaşa için bu 5.000’liğe uygun 1.000’liğin 
yapılması bence çok mantıklı. Dediğim gibi yeşil alan zaten 30 metre ilerisinde 14 dönümlük 
bir park alanımız var ve bu Pazar artık burayı kaldırmıyor. Cuma günü, Cuma günü inanın 
gelin, bakın gelebilirsiniz, orada trafik yoğunluğundan insanlar arabasını koyacak yer 
bulamıyor. Pazarı yeni yere taşıyoruz ve düşük yoğunluklu buralara, bir de Gazipaşa 
Belediyesine gelir getirecek ticarethaneler yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz. Yer satmakla bir 
yere gelinmez ama belediyeler yer de satar, yer de alır. Bu da Gazipaşa’nın önemli bir değeri. 
Bu bağlamda değerlendirilmesini istiyorum. Tabi ki takdir meclisimizindir. Teşekkür 
ediyorum.

BAŞKAN :İsmet Bey buyurun. Kısa olursa seviniriz.
Üye İsmet TOK :Tabi, kısa, zaten ben uzun konuşacak bir şeyim

de yok zaten. Hep söylediklerim birkaç cümleyle bitiriyorum. Şimdi Sayın Başkanım, bu 
Gazipaşa Belediyesinde alınan kararın, 1/5.000 ölçekli, üst ölçekli plana aykırı olduğunu 
söylediniz. 1/5.000 ölçekli plan da, şey de, karar da zaten meclis kararlarına, pardon, 
Komisyon Raporuna karşın alınan bir karardı. Ayrıca burasını ticari alana dönüştürüldüğü 
zaman az önce de arz ettiğim üzere buradaki bir kısım parseller şartlı olarak bağışlanmıştır. 
Bunlar nasıl çözülecek? Bu da bir sorun olduğu düşüncesindeyim. Sayın yüce meclisin 
takdirlerine sunuyorum.

BAŞKAN :Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben
gündemimizin 25.maddesini Bahattin Bey’in önerdiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edilmiştir. 26.madde.

(Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 46 oy 
kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:891

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 
tarih ve 249 sayılı kararı ile uygun bulunan; Kültür 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı 
olan 10710 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret 
(İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile 
toplam 44 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 71. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 249 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Kültür Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 10710 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret 
(İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 249 sayılı Kararı ile uygun bulunan; 
Kültür Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 10710 ada 5 parsele 
İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Saym Başkanım 26 ve 41 dahil toplu
oylanmasını, Komisyon Raporları doğrultusunda uygundur.

BAŞKAN :Uygun mudur?
Üye Cansel TUNCER :Evet, 26.gündem maddesi, 41, toplu oylanması

ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulü uygundur. Sanıyorum 29.maddeyle ilgili Ünsal 
Mahallesi esnafımız burada herhalde. Onlara da hayırlı olsun diyorum. Onların da daha önce 
geçirmiştik spor alanını ticarete dönüştürmüştük. Hayırlı olsun diyoruz. Bizim için de 
uygundur.

Üye Mehmet BALIK :Uygundur.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN .-Efendim?
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Uye Cansel TUNCER 
Üye Recep TOKGÖZ 
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN 

oyluyoruz şu an.
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN

:26 da mıydı Recep Bey?
:Evet.
:26’yı oyladık. Günaydın.
:0  zaman 26’yı ayrı oyla... Onay...

:26’yı ayrı oylayalım.
.'Tamam.
:41 ’e kadar daha sonra...
:Sonra, 27 -  41...

26’yı

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

Söyleyecekleri varsa...
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN 

Ona göre toplu oylamaları yapalım.

.'Evet...
:Ne fark eder Başkanım? Hepsi, oybirliği var.

:Ama işte tamamına ayrı oy koymuş oluyor.
:Grup görüşünden ayrı olarak...
:Tamam Recep Bey, o zaman o maddeleri alalım.
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Uye Bahattin BAYRAKTAR 
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN

:Ha şey mi? 26.
:26’yı ayrı oylayalım.
:Arkadaşlar, 26.maddeyi oylarınıza arz ediyorum.

Hangi maddelerdi diğerleri Recep Bey? 
Üye Recep TOKGÖZ 
BAŞKAN

:37, 38, 40 ,41 ...
:Tamam. 26.madde kabul edilmiştir.

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 44 oy 
kullanılmıştır.)

birlikte oylanmasını ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 72. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 248 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Antalya 3. İdare 
Mahkemesi’nin E. 2016/117 K.2017/903 sayılı Kararı doğrultusunda Teomanpaşa Mahallesi 
27696 ada batısında park, trafo, konut alanı ve mezarlık alanında düzenleme yapılmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 248 sayılı Kararı ile uygun bulunan; 
Antalya 3. İdare M ahkemesinin E. 2016/117 K.2017/903 sayılı Kararı doğrultusunda 
Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısında park, trafo, konut alanı ve mezarlık alanında 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 gün ve 268 sayılı 
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre incelenmiş, Belediyesinde 
geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN

27 dahil 36 dahil...
37...
37’de itirazı var.
36 dahil.
27 dahil 36 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin

GÜNDEMİN 27. MADDESİ 
KARAR NO:892

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 
248 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Antalya 3. İdare 
Mahkemesi’nin E. 2016/117 K.2017/903 sayılı Kararı
doğrultusunda Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısında park, 
trafo, konut alanı ve mezarlık alanında düzenleme yapılmasına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)
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Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR NO:893

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 
tarih ve 250 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı 
Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma 
mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak
Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu,
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 73. 
maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 250 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi
10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 250 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Düdenbaşı Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 29. MADDESİ
KARAR NO:894

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 
tarih ve 261 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ünsal 
Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504, 10506 adaları 
kapsayan alanda revizyon yapılmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 
1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 75. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 261 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ünsal Mahallesi 3624, 
10502, 10503, 10504, 10506 adaları kapsayan alanda revizyon yapılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 261 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Ünsal Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504, 10506 adaları kapsayan alanda revizyon 
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 655 sayılı kararı ile onaylanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun 
olduğu görüşüne varılmıştır.

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

GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR NO:895

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 
tarih ve 254 sayılı kararı ile uygun bulunan Barış 
Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma 
mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 
1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 76. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 254 sayılı kararı ile uygun bulunan Barış Mahallesi 8366 ada 1 
parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 254 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Barış Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
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GÜNDEMİN 31. MADDESİ
KARAR NO:896

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 
ve 258 sayılı kararı ile reddedilen, Yükseliş Mahallesi 1713, 
1718 ve 1768 adalar ve çevresinde bulunan cami ve park 
alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi 
içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 78. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 258 sayılı kararı ile reddedilen, Yükseliş Mahallesi 1713, 1718 
ve 1768 adalar ve çevresinde bulunan cami ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 
itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 258 sayılı kararı ile reddedilen, 
Yükseliş Mahallesi 1713, 1718 ve 1768 adalar ve çevresinde bulunan cami ve park alanının 
yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna 
askı süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle itirazın reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 32. MADDESİ
KARAR NO:897

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 
tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya 
Mahallesi 27497 ada 2 parselin 4 kat olan kat adedinin 
Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, “Jeolojik-jeoteknik etüt raporu 
onaylanmadan ruhsat verilemez" plan notunun 
eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 79. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27497 
ada 2 parselin 4 kat olan kat adedinin Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Çankaya Mahallesi 27497 ada 2 parselin 4 kat olan kat adedinin Yençok:7 kat olarak 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, “Jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez" plan notunun 
eklenmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 33. MADDESİ
KARAR NO:898

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 
ve 251 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kütükçü Mahallesi 
9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine olanak 
sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 
kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız
1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 80. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 251 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kütükçü Mahallesi 9383 
ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 251 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kütükçü Mahallesi 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

T.C.
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GÜNDEMİN 34. MADDESİ
KARAR NO:899

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 
tarih 259 sayılı kararı ile reddedilen, Yavuz Selim, Kazım 
Karabekir, Barış, Çankaya, Esentepe Mahalleleri 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi 
içinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği 
şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. 
(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 169. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 259 sayılı kararı ile reddedilen, Yavuz Selim, 
Kazım Karabekir, Barış, Çankaya, Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 259 sayılı kararı ile reddedilen, Yavuz 
Selim, Kazım Karabekir, Barış, Çankaya, Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle itirazların reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 35. MADDESİ
KARAR N0:900

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 
tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fabrikalar, 
Yeşiltepe, Zafer, Atatürk, Yeni Emek, Yeni, Mehmet Akif 
Ersoy, Güneş, Beşkonaklılar Mahallerinden geçen Enerji 
Nakil Hatlarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gerektiğinden 
Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile 
karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, 
MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli toplantısında gündemin 150. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fabrikalar, Yeşiltepe, 
Zafer, Atatürk, Yeni Emek, Yeni, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Beşkonaklılar Mahallerinden 
geçen Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
Değişikliği hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Fabrikalar, Yeşiltepe, Zafer, Atatürk, Yeni Emek, Yeni, Mehmet Akif Ersoy, Güneş,
Beşkonaklılar Mahallerinden geçen Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı yapılması gerektiğinden Belediyesine iadesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 36. MADDESİ
KARAR N0:901

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
03.08.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile red edilen, 
Güzeloba Mahallesi 13107 ada 6 parselin “Akaryakıt ve 
Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği 
şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. 
(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul 
oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 85. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 03.08.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi 
13107 ada 6 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.08.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile red edilen, 
Güzeloba Mahallesi 13107 ada 6 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itiraz komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle itirazın 
reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN :Diğerleri, 37 -38... Bir dakika. Tamam, peki.
Üye Bahattin BAYRAKTAR :Birlikte oylayalım.
BAŞKAN :Şimdi, öyle yapacağım. 37 -  38’i öyle

yapacağım. Evet. 27 dahil 36 dahil aradaki sıralı tüm maddeler Komisyon Raporları 
doğrultusunda kabul edilmiştir.
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(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 46 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :37 ve 38.maddelerin birlikte oylanmasını ve
Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 37. MADDESİ
KARAR N 0:902

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih 
ve 316 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılarık Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan 13189 ada 2 parselin konut alanından Yüksek 
Zemin Kat Ticaret kullanımlı Konut Alanına dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, 
CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 86. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılarık 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13189 ada 2 parselin konut alanından Yüksek Zemin 
Kat Ticaret kullanımlı Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Kızılarık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13189 ada 2 parselin konut alanından 
Yüksek Zemin Kat Ticaret kullanımlı Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 38. MADDESİ
KARAR N0:903

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih 
ve 318 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 4752 ada 15 
parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı 
getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 
kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu,
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 88. 
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 4752 ada 15 parsele İsteğe Bağlı 
Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 4752 ada 15 
parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Recep TOKGÖZ :Gerekçelerini daha önce konuştuğum için tekrar
konuşmak istemiyorum.

BAŞKAN :Peki. Meclisten Allah razı olsun nidaları geliyor.
Evet, 37 ve 38.maddeler Komisyon Raporları doğrultusunda kabul edilmiştir. 39.madde...

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul 
oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)

GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR N 0:904

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
03.08.2018 tarih ve 321 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 293 ada 58 
parselin konut alanından Resmi Kurum Alanına (Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu) dönüştürülmesi ve yapı 
yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 89. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisi’nin 03.08.2018 tarih ve 321 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kışla Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan 293 ada 58 parselin konut alanından Resmi Kurum Alanına (Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu) dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Deejşikliği 
hakkındaki; \  /
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.08.2018 tarih ve 321 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 293 ada 58 parselin konut alanından 
Resmi Kurum Alanına (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) dönüştürülmesi ve yapı 
yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 
gün ve 447 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Üye Cansel TUNCER :Hayır, 39 ayrı, 41 ayrı...
BAŞKAN :39.madde... Ben, ben aldım notları. Gruplara

sormuyorum artık çünkü belli olduğu için durum.
Üye Cansel TUNCER :Evet. Görüşümüzü bildirdik.
BAŞKAN :Evet. 39.maddeyi oylarınıza arz ediyorum

Komisyon Raporu doğrultusunda.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Evet. 3 9.madde Komisyon Raporları

doğrultusunda kabul edilmiştir. 40.madde...

(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 50 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :... ve 41.maddelerin birlikte oylanmasını ve
Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 40. MADDESİ 
KARAR N0:905

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 
tarih ve 323 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı 
olan 7223 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret 
(İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy 
kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 91. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 323 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 7223 ada 5 parsele İsteğe Bağlı 
Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 323 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 7223 ada 5 
parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR N0:906

ÖZÜ: Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 
tarih ve 322 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı 
olan 7229 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret 
(İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak 
Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy 
kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli toplantısında gündemin 90. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa 
Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 322 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 7229 ada 5 parsele İsteğe Bağlı 
Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 322 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 7229 ada 5 
parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama imar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği 
şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır. /
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Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN
doğrultusunda kabul edilmiştir. 42.madde..

:40 ve 41.maddeler Komisyon Raporları

(Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul 
oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)

Üye Bahattin BAYRAKTAR :Komisyon Raporu...
Üye Cansel TUNCER :Gündemden çıkarıldı 43.madde...
Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Gündemden çıktı Başkanım.

Pardon, çıktı, 43...
42, 43.madde...
43 ve 44’te biz, Komisyon Raporları uygundur. 
43 ve 44’ü birlikte mi oylayacaksınız Sayın 
her iki maddede de Komisyon Raporlarına

:Peki, MHP.
:Uygundur 43 ve 44.maddeler. 
:40.ve 44.maddelerin birlikte oylanmasını ve

:Komisyon Raporlarında şerhimiz mevcut olduğu

Uye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Üye Cansel TUNCER 

Başkanım? Birlikte oylayabiliriz ancak 
katılmıyoruz.

BAŞKAN
Üye Mehmet BALIK
BAŞKAN 

Komisyon Raporları doğrultusunda...
Üye Cansel TUNCER 

için okumuyorum ama...
BAŞKAN :Biliyorum, evet. Tamam. 43 ve 44.maddelerin

birlikte oylanmasını, 42 gündemde yok, 43 ve 44.maddelerin birlikte oylanmasını, Komisyon 
doğrul..., Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Üye Cansel TUNCER :Birlikte oylamayı da reddetmiş olduk da hayır

vermekle...
BAŞKAN :He...
Üye Cansel TUNCER :Öyle oldu...
BAŞKAN :0  zaman bir daha oylayalım. Silelim arkadaşlar.

Şöyle yapalım arkadaşlar.
Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTARıOylamayı değiştirebiliyoruz Başkanım. Süreç 

devam ediyor şu an. Sonlandırmadık henüz daha. Değiştirebilirler.
BAŞKAN :43 ve 44. Maddelerin birlikte oylanmasını

diyeceğim.
Yazıîşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:Evete basarak değiştirebilirler.
BAŞKAN :Siz değiştirin. Evet diyelim.
Üye Cansel TUNCER :Şu anda birlikte oylanmasını mı oyluyorsunuz?
BAŞKAN :Evet, evet. 43 ve 44.maddelerin birlikte

oylanmasını oylarınıza arz ediyorum. Evet, Mehmet Bey sizi bekliyoruz Sayın 
HACIARİFOĞLU. Şu bir evete döndürürseniz oyunuz. Birlikte oylanması, evet, birlikte 
oylanması 43 ve 44’ün kabul edilmiştir.
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(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 11 kabul, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 51 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :43 ve 4 4 'ün Komisyon Raporları doğrultusunda
kabulünü oylarınıza arz ediyorum.

GÜNDEMİN 43. MADDESİ
KARAR N0:907

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içinde Fatih, 
Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan 
itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, 
oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 
35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 51 
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 167. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediyesi sınırları içinde Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul edilen 
itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içinde Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul 
edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘İtirazlar sonucu yapılan 
düzenleme ile bazı yapı adalarında emsal artışı olmasına rağmen artan nüfusun ihtiyacı donatı 
alanlarının analizi yapılmadığından uygun değildir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 44. MADDESİ
KARAR N0:908

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 260 
sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, Fatih, Çamlıbel, 
Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve 
kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, 
Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli toplantısında önerge verilip 
gündemin 168. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 
Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 260 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, 
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2018 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 260 sayılı kararı ile kısmen uygun 
bulunan, Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ ‘İtirazlar sonucu yapılan 
düzenleme ile bazı yapı adalarında emsal artışı olmasına rağmen artan nüfusun ihtiyacı donatı 
alanlarının analizi yapılmadığından uygun değildir.’ şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

BAŞKAN 
doğrultusunda kabul edilmiştir.

:43 ve 44.maddeler Komisyon Raporları

(Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 51 oy 
kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Böylelikle gündemimizi tamamlamış oluyoruz
arkadaşlar. Cuma günü ayın kaçı oluyor arkadaşlar.

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:12’si oluyor Sayın Başkanım.
Uye Cansel TUNCER 

maddelerini komisyonlara havalesini... 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 

alacağım.
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER 
BAŞKAN
Üye Cansel TUNCER

: Sayın Başkanım yalnız diğer gündem

.•Göndereceğiz. Tabi tabi...
:. . .oylayacaksınız herhalde. Bu konuda bir söz

: Buyurunuz.
:Şimdi söylüyorum.
.Buyurun, buyurun.
:Gündemin 84.maddesinin komisyona 

gönderilmesi ile ilgili uygun bulmuyoruz. Ret oyu veriyoruz ve bunun da kayıtlara geçmesini 
istiyoruz. Çünkü yasal duruma aykırı olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ölçekli 
planlama yapılıyor. Bu da 5216 sayılı yasa 7/c maddesine aykırı. Zira kanunlarla Büyükşehir 
Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği alt ölçekli planlamayı Büyükşehir 
Belediyesi yapabilir. 1/1000 ölçekli plan yapımı ilçe belediyesinin görev ve yetkisindedir. 
Dolayısıyla bu maddenin komisyona havalesini kabul etmiyoruz.
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Yanlış, yasaya aykırı olduğu için kabul etmiyoruz. Dava açma durumumuz da söz 
konusu olacağı için kayıtlara geçmesini istiyoruz.

BAŞKAN :Şimdi bir, tabi ki dava açabilirsiniz. Tabi ki
reddedebilirsiniz. Gündem netleşti.

Üye Cansel TUNCER :Ayrı oylayalım diye söylüyorum. Siz topluca
oylamaya sunacaksınız...

BAŞKAN : Hayır, gündeme geldikten sonra biz bunu
komisyona havale edeceğiz. Komisyonda görüşülür...

Üye Cansel TUNCER :Gündeme alınışında görüşmüyoruz.
BAŞKAN :Hayır.
Üye Cansel TUNCER :Tabi ki takdir yüce meclisin.
BAŞKAN :Yani Komisyona göndeririz. Siz komisyonda

kabul etmezsiniz. Mecliste kabul etmezsiniz. Sonra dava açarsınız. Yani komisyona
gönderilmemesi diye, imar veya bütçe, bir kanun gereğini yerine getiriyoruz.

Üye Cansel TUNCER :Evet, tabi, zorunlu.
BAŞKAN :Böyle bir şey yok yani. Onun için, siz

komisyona...
Üye Cansel TUNCER :Sayın Başkanım gündeme yasaya aykırı olarak

alındığı görüşünde olduğumuz için...
BAŞKAN :0  da doğru değil. O da doğru değil.
Üye Cansel TUNCER :Tabi ki gündemi siz belirliyorsunuz.
BAŞKAN :Büyükşehir kendisine ait alanlarda

mülkiyetlerde, projelerde l.OOO’lik, 5.000’lik her türlü planı, 18 uygulaması da dahil yapar 
veya yaptırır.

Üye Cansel TUNCER :Ticaret alanı yaratılması Büyükşehir’in görev ve
ilkesi olarak...

BAŞKAN .'Kendi mülkiyeti.
Üye Cansel TUNCER :Kendi mülkiyeti ama ben ilgili yasayı okudum.

Hani o şekilde ifade edilmiyor kanun...
BAŞKAN :Ama siz bunu, hayır, siz bunu dava sürecinde

iddia edersiniz. Sorun yok. Ama gündeme...
Üye Cansel TUNCER :Zaten kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Teknik

ve detaylı...
BAŞKAN : Geçti.
Üye Cansel TUNCER :Sanıyorum gündem...
BAŞKAN :Yani komisyona gönderilmesini...
Üye Erkan DEMİRCİ :Ayrı oylayalım.
Üye Cansel TUNCER :Hayır ayrı oylayalım da Başkanım. Zaten konuya

ilişkin detaylı açıklamamamızı muhtemelen devam meclisinde gündeme gelecek. Orada 
yapacağız. Ancak orada da yine ret gerekçelerimizi bildireceğiz.

BAŞKAN : Eyvallah.
Üye Cansel TUNCER :Ancak bu konuda hani yasal yetkisi olmayan bir

hususta bir planlama yapılıyor diye düşünerek bu kayıtlara geçmesini istediğimiz için 
bildiriyorum.

BAŞKAN : Geçti ama komisyona gidecek yani, yani
sonuç
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Üye Cansel TUNCER :Toplu oylama... Biz 84’ün komisyona gitmesini
uygun bulmuyoruz. Biz bu şekilde oyumuzu verelim. Siz nasıl uygun görürseniz idare olarak 
yaparsınız.

BAŞKAN :Peki, peki arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. 45
dahil 83 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin komisyona gönderilmesini, ilgili komisyonlara 
gönderilmesini ve toplu oylanmasını oylarınıza arz ediyorum. Yani, 84’ü komisyona 
göndermeyerek kanuna aykırı bir iş yapıyorsunuz ama anlamadım, neyse...

Üye Cansel TUNCER :Biz gündemden çıkarılmasını istiyoruz aslında.
BAŞKAN :Onu deseydiniz. Önergesini.
Üye Cansel TUNCER :Başkanım şu anda bu not iletildi bana, yani o,

neyse, bunu daha sonra tartışalım. Gündem, devam meclisinde.

GÜNDEMİN 45 ilâ 110. MADDELERİ
KARAR N0:909

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.10.2018 tarihli Meclis toplantısında;

a.Gündemin 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 103 
ve 104. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na 
gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile 
kabul edildi.

b.Gündemin 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 
109 ve 110. maddelerinin İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların 
OYBİRLİĞİ ile; gündemin 84. maddesinin İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya 
katılanların OYÇOKLUĞU ile kabul edildi,

c.Gündemin 100 ve 103. maddelerinin Ulaşım 
Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların 
OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

d.Gündemin 105. maddesinde yer alan önergeye 
istinaden gündemin 23 ve 42. maddeleri gündemden 
çıkartıldı.

(-Gündemin 45 ile 83. maddeleri: AK Parti: 36 
kabul oyu, CHP: 10 kabul oyu, MHP: 3 kabul oyu, 
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.

-Gündemin 84. maddesi: AK Parti: 32 kabul 
oyu, CHP: 12 ret oyu, MHP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 
kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.

-Gündemin 85 ile 110. maddeleri: AK Parti: 34 
kabul oyu, CHP: 8 kabul oyu, MHP: 4 kabul oyu, 
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)
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Gündemin 45. Maddesinde yer alan; "2018 yılında gerçekleşen müsabakalarda 
dereceye girerek Antalya’yı ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcular ile 
antrenörlerine ödül verilmesi hususunun, Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.09.2018 tarih ve 
E.74880 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 46. Maddesinde yer alan; "İlgi: Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'nin
02.10.2018 tarihli ve 29664775-855.1/2485 sayılı yazısı.

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

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesince inşaatı 
sürdürülen Kepez İlçesi Fabrikalar Mah. 29006 Ada 3 Parsel ile 29026 Ada 1 Parsel üzerinde 
yapılan Antalya Cami projesinde kullanılmak üzere, 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL 
şartlı bağışın Büyükşehir Belediyemiz adına kabul edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Kaynak Geliştirme ve 
İştirakler Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve E.79616 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 47. Maddesinde yer alan; "İlgi: Antalya Ticaret Borsası'nın 17.09.2018 
tarih ve 18/375 sayılı yazısı.

Belediyemizin % 70 hissedarı olduğu 50.000,00 TL ana sermayeli AHB Antalya 
Hayvancılık Tic.A.Ş.'nin 26.03.2018 tarihli 37414 sayılı yazısı ile; Yönetim Kurulunun
26.03.2018 tarih ve 2018/06 sayılı kararında şirketin amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için öz 
kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğinden dolayı sermaye artışına gitmesi gerektiğini, 
hissedarlarına sermaye artışına ne kadar katkıda bulunacaklarının sorulmasına karar verilmiş 
olup, Belediyemizin söz konusu sermaye artışına ne kadar miktar ve tutarda katılacağının 
bildirilmesi istenmiştir.

Daire Başkanlığımızca Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına 28.03.2018 tarih ve 
E.20417 sayılı yazımız ile Belediyemizin hissedarı olduğu AHB Antalya Hayvancılık Ticaret 
A.Ş.’nin sermaye artısına ayni sermaye olarak katılabileceğimiz gayrimenkullerin tespit 
edilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda bilirkişi 
tarafından rayiç bedelleri belirlenmesi istenmiştir.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.04.2018 tarih ve 24012 sayılı yazısı ile 
ayni sermeye artışına Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 27540 ada 1 parsel ve 27453 ada 3 
parsel sayılı taşınmazlarla katılım yapılacağı tespit edilmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda bilirkişi tarafından rayiç bedellerinin belirlenmesi ve 
ilgili mahkemelerden tespitinin yapılması için dava açılmak üzere alınan olur ile birlikte 
Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.
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Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.06.2018 tarih ve E.46246 sayılı yazısı ile 
de Belediyemiz Hukuk Müşavirliği tarafından AHB Antalya Hayvancılık Tic.A.Ş.’nin 
sermaye artışına, ayni olarak konu edilecek, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 27540 ada 1 
parsel ve 27453 ada 3 parsel sayılı taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesi için Antalya 
2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/231 E. sayılı dosyası ile tespit istemi ile dava açılmış, 
Mahkeme'nin 09/05/2018 tarih ve 2018/231 E. sayılı ara kararıyla, Mahkememizin 2018/231 
esas sayılı dava dosyasına istinaden HMK’nun 124/4 maddesi uyarınca dava dilekçesinde 
tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı 
tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebileceğinin düzenlenmesine 
istinaden, davanın çekişmesiz yargı işlerinden olan davalardan olması nedeniyle davacı 
vekilinin talebinin KABULÜ ile davalı AHB Antalya Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi’nin 
davalı sıfatının KALDIRILMASINA,

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

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

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

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

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararı 
ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin % 70 hissedarı olduğu 50.000,00 TL ana sermayeli 
AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş.'nin ana sermayesinin 8.691.500,00 TL arttırılarak
8.741.500,00 TL'ye çıkartılmasına, bu sermayenin her birinin 1,00 TL kıymetinde olan 
8.741.500 adet hisseye ayrılmasına, %70 hissemiz oranına karşılık gelen sermaye artışına 
Antalya ili, Kepez ilçesi, Kütükçü Mahallesi, 27453 ada 3 parsel sayılı taşınmazın toplam 
değeri olan 6.691.500,00 TL ayni sermaye olarak artırıma katılınmasına, kalan 2.000.000,00 
TL sermaye artışının ise %30 şirket hissedarı Antalya Ticaret Borsası tarafından nakdi 
sermaye olarak arttıracağından %70 hissemize karşılık ana sermaye payımızın 6.726.500,00 
TL 'ye çıkartılmasının karşılık olan 6.726.500 hisse adetine sahip olunmasına karar verilmiş 
olup,

Ancak Antalya Ticaret Borsası'nın 17.09.2018 tarih ve 18/375 sayılı Sermaye artırımı 
hakkındaki yazısında “Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018/6 sayılı kararı üzerine sermaye 
artırımına ne ölçüde katılacağımızın bildirilmesi talep edilmiş, Borsamız Yönetim Kurulu ve 
Meclis toplantılarında değerlendirilerek AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş.'deki %30 
hisseye karşılık gelen 15.000,00TL’lik sermayemizin 1.985.000,00TL artırılarak
2.000.000.00TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.” denildiğinden %30 şirket hissedarı olan 
Antalya Ticaret Borsası tarafından nakdi sermaye olarak 2.000,000,00TL artırılmayıp
1.985.000.00TL arttırılacağı bildirilmiştir.
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2018 tarih ve 632 sayılı Meclis 
Kararı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin % 70 hissedarı olduğu 50.000,00 TL ana 
sermayeli AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş.'nin ana sermayesinin 8.676.500,00 TL 
arttırılarak 8.726.500,00 TL'ye çıkartılmasına, bu sermayenin her birinin 1,00 TL 
kıymetinde olan 8.726.500 adet hisseye ayrılmasına, Antalya İli, Kepez İlçesi, Kütükçü 
Mahallesi, 27453 ada 3 parsel sayılı taşınmazın toplam değeri olan 6.691.500,00TL ayni 
sermaye olarak artırıma katılınmasına, hisse oranının katılman sermayeye tekabül eden 
%77,0813041 olarak düzeltilmesine, kalan 1.985.000,00 TL sermaye artışının ise Antalya 
Ticaret Borsası tarafından nakdi sermaye olarak yapılmasına ve hisse oranın 
% 22,9186959 olarak düzeltilmesine, Belediyemizin % 77,0813041 hissesine karşılık ana 
sermaye payımızın 6.726.500,00TL'ye çıkartılarak 6.726.500 hisse adetine sahip olunması 
doğrultusunda düzeltilmesi hususunun; 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev 
ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin (i) bendi gereğince görüşülerek karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Kaynak 
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığinın 24.09.2018 tarih ve E.76775 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 48. Maddesinde yer alan; "Büyükşehir Belediye Meclisinin 
12/05/2017 tarih ve 452 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Elmalı ilçesi Çalpınar 
mahallesi 480 parsel nolu 5.425,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması için 
Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmiştir.

Ancak, söz konusu taşınmazın 3402 sayılı yasanın 22/a maddesine göre yenileme 
kadastrosu sonucunda 23/07/2018 tarihinde 112 ada 8 parsel nolu 5.398,74 m2 
yüzölçümlü taşınmaz olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, Elmalı ilçesi Çalpınar mahallesi 112 ada 8 parsel nolu 5.398,74 m2 
yüzölçümlü taşınmazın satılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi 
hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Emlak ve 
İstimlak Dairesi B aşkanlığ inın  26.09.2018 tarih ve E.77531 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 49. Maddesinde yer alan; " İlgi: 04.09.2018 tarihli ve 42500675- 
752.01.03-E.358122 sayılı yazı.

Mülkiyeti Belediyemize ait Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 419 ada 1 
parsel nolu 7.958,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 19. Bölge 
Müdürlüğü tarafından yürütülen Denizli-Varsak Enerji iletim hattı tesisi kapsamında 
1.929,76 m 2,lik kısmından geçecek enerji iletim hattı için 5.789,28 TL'den az olmamak 
üzere 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 30. Maddesine göre irtifak hakkı tesisi ve 
direk yeri kamulaştırma işlemleri uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 
Maddesinin (e) bendine göre sulh olmak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine yetki 
verilmesi hususunu Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Emlak 
ve İstimlak Dairesi B aşkanlığ inın  27.09.2018 tarih ve E.78169 sayılı teklif yazısı.



MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Gündemin 50. Maddesinde yer alan; "İlimiz, Manavgat İlçesi Zübeyde Hanım 
Caddesi üzerindeki üstgeçidin kuzeydoğusunda bulunan 1 adet büfe ile Antalya Caddesi 
Migros önünde bulunan üstgeçit altındaki 1 adet büfenin ve ilimiz, Manavgat İlçesinde ekli 
krokide büfe olarak belirtilen yerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. 
Maddesine göre kira bedelinin ve süresinin belirlenerek Belediyemiz şirketi EKDAG Ekmek 
Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve E.79618 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 51. Maddesinde yer alan; "Mülkiyeti Belediyemize ait Kepez ilçesi 
Kepez mahallesi 28872 ada 4 parsel nolu 4.825,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediye 
Encümenine yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. 
" deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve E.79786 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 52. Maddesinde yer alan; "Manavgat Belediye Meclisinin 04/09/2018 
tarih 111 ve 112 sayılı kararları ile onaylanan gelir tarifelerinin görüşülerek karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim." deyimli Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığinın 24.09.2018 tarih ve E.76751 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 53. Maddesinde yer alan; "Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunana 29,3840 hektarlık alanın “Toplu İşyeri” amaçlı imar planı yapılmak üzere 
alanın “tarım dışı amaçlı” kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığindan “Kamu Yararı Karan” 
alınması konusunun Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz 
ederim, "deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 28.09.2018 tarih ve E.78378 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 54. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun, 
Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde ulaşım ve ticaret akslarının düzenlenmesine 
ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79373 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 55. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Macun, 
Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde hazırlanan itirazlar doğrultusundaki 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim."deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79372 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 56. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve 
Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, "deyimli İmar ve

ve E.79375 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 57. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı ve 
Cihadiye Mahallelerini kapsayan itirazlar doğrultusundaki 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, "deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı’nın 02.10.2018 tarih ve E.79378 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 58. Maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarlı 
Mahallesi 579 ada 2 parselin ticaret alanından akaryakıt ve servis istasyonu alanına 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79370 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 59. Maddesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Altınkale Mahallesi 1600 ada 1 parselin “Yönetim Merkezinden”, “Özel Sosyal Tesis Alanına” 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79376 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 60. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Nebiler 
Mahallesi 9764 ada 59 ve 61 parsellerin Konut ve Park Alanından “Özel Eğitim Alanına” 
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79410 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 61. Maddesinde yer alan; "Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı 
Mahallesi 1345 ada 17 ve 18, 1346 ada 5 ve 6, 1361 ada 1, 2 ve 3, 1362 ada 1, 5 ve 6 parsellerin 
konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79414 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 62. Maddesinde yer alan; "Kaş İlçesi, Dirgenler Mahallesinde 88 parsele 
(yeni 287 ada 2 parsel) ilişkin Antalya Toprak Koruma Kurulunun 29/08/2018 ve 2018-08-04 
sayılı kararına istinaden Kamu Yararı Kararı alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesi 
konusunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79409 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 63. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, 
Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suicecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt 
Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı 
süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 
tarih ve E.79374 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 64. Maddesinde yer alan; "Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, 
Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve çevresinde Antalya 3. îdare Mahkemesi 2009/351 
Esas, 2010/1092 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79381 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 65. Maddesinde yer alan; "Kumluca Belediye Meclisinin 06.09.2018 
tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bağlık Mahallesi 127, 520, 521 adalar ve 
çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesi 2009/351 Esas, 2010/1092 sayılı karar doğrultusunda 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, 
"deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79382 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 66. Maddesinde yer alan; "Serik İlçesi Sarıabalı Mahallesi 134 Ada 16 
parsele ilişkin Antalya Toprak Koruma Kurulunun 11/06/2018 ve 2018-08-02 sayılı kararma 
istinaden Kamu Yararı Kararı alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesinin karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79412 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 67. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediye Meclisi’nin 04.09.2018 tarih 
ve 182 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya İlçesi, Tosmur Mahallesi, 138 ada 5 parselin 
Belediye Hizmet Alanından Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79369 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 68. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediye Meclisi’nin 04.09.2018 tarih 
ve 178 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya İlçesi, Merkez Mahalleleri, Avsallar, Cikcilli, 
Çıplaklı, Demirtaş, Emişbeleni, Güzelbağ, İncekum, Kestel, Kargıcak, Konaklı, Mahmutlar, 
Oba, Okurcalar, Payallar, Tosmur, Türkler Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Bütünü Plan Hükümleri değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim, "deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79371 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 69. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.08.2018 
tarih ve 167 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 1367 ada 1, 2 ve 3 
parsellerin kuzey yol cephesindeki yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metre olarak 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79367 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 70. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.09.2018 
tarih ve 180 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi 534 Ada 1, 2, 3, 4 ve 5 
parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülerek yapılaşma koşullarının yeniden 
düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı 
süresi içerisinde yapılan itiraz ve itirazın kabulü doğrultusunda doğudaki yapı yaklaşma 
mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79413 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 71. Maddesinde yer alan; "Elmalı Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih 
ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 98 ada 26 ve 27 parsellerin tevhid 
edilerek Ticaret+Konut Alanı (TİCK) kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79377 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 72. Maddesinde yer alan; " Elmalı Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih 
ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi, 281 ada 175 parseldeki 
“Ağaçlandırılacak Alanın” “Park Alanına” dönüştürülmesi ve 307 ada 12, 13, 19 parsellerin 
bulunduğu bölgedeki Park ve Yol alanının kaldırılarak Konut Alanı ve Park Alanı 
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79379 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 73. Maddesinde yer alan; "Finike İlçesi, Kale Mahallesi 221 ada 12 nolu 
parselde planlı “Dini Tesis A laninm ” arazi şartlarından dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin 
kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79399 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 74. Maddesinde yer alan; "Kemer Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih 
ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Beycik Mahallesi 326, 327 ve 342 parseller ve 
çevresinin Özel Sağlık Tesisi Alanı, park ve yeşil alan, orman alanı ve taşıt yolu olarak 
planlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79380 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 75. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih 
ve 277 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi, Kızıllı Mahallesi 1530 parselin Akaryakıt 
Ürünleri Depolama Alanı olarak planlamasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E. 
sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 76. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih 
ve 277 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi 1211 ada 9 parselin 
Konut Altı Ticaret Alanından Akaryakıt ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79389 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 77. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih 
ve 278 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi 7183 ada 6 parselde 
bulunan İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kararının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79390 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 78. Maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.09.2018 
tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi 7471 ada 6 ve 7 parsellerin 
Meslek Lisesi alanından Ortaokul ve Konyaaltı Belediyesi Özel Eğitim Engelli 
Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezi alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79387 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 79. Maddesinde yer alan; "Korkuteli Belediye Meclisinin 02.08.2018 
tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yazır Mahallesi 4282 parselin ticaret- 
konut(TİCK), park ve yol olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79385 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 80. Maddesinde yer alan; "Korkuteli Belediye Meclisinin 02.08.2018 
tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sülekler Mahallesi 177 parselin ticaret alanı ve yol 
olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79383 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 81. Maddesinde yer alan; "Korkuteli Belediye Meclisinin 04.09.2018 
tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ulucak Mahallesi 4101 ve 4103 parsellerin 
kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve 
E.79384 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 82. Maddesinde yer alan; "Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 
tarih ve 113 sayılı kararı ile uygun bulunan; Sanayi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 
Çeltikçi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 129 ada ve 130 adalar arasında yer alan 14,50 m. 
genişliğindeki trafik yolunun yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliğinin incelenerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve 
E.79411 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 83. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2018 tarih ve 8173 sayılı kararı 
ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesinde, özel mülkiyetteki 4688 ada 5 numaralı parselde yer 
alan mezarın koruma alanı sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79368 sayılı teklif yazısı.

BAŞKAN :Evet, değerli arkadaşlar 83 dahil 45 dahil aradaki
sıralı tüm maddeler ilgili komisyonlara havale edilmiştir.

(Gündemin 45 ile 83. maddeleri: AK Parti: 36 kabul oyu, CHP: 10 kabul oyu, MHP: 3 
kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)

Gündemin 84. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa İlçesi, Meydan Kavağı Mahallesi 
sınırları içerisinde, 28020 ada, 7 parselin “Ticaret Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın
02.10.2018 tarih ve E.79408 sayılı teklif yazısı.

BAŞKAN :84.maddenin komisyona havalesini oylarınıza
arz ediyorum. Evet, bu ilk defa başımıza geldi.

(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :İlk oldu.
Üye Erkan DEMİRCİ :Her şeyin bir ilki vardır.
BAŞKAN :Neyse. Bence doğru yapmıyorsunuz.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
BAŞKAN :Talep var, ben oylatırım. 84.madde komisyona

havale edilmiştir.

(Gündemin 84. maddesi: AK Parti: 32 kabul oyu, CHP: 12 ret oyu, MHP: 3 kabul oyu, 
Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.)
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Gündemin 85. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 
tarih ve 369 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi sınırları içerisinde, 12067 ada,
11 parsel nolu imar planında “Cami” olarak planlı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin 
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, "deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79406 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 86. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 
tarih ve 370 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde, 479 
ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz ve itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79400 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 87. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 
tarih ve 371 sayılı kararı ile reddedilen, Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde, 12566 ada, 1 
parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79407 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 88. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 
tarih ve 368 sayılı kararı ile itirazı uygun bulunan, Tahılpazarı Mahallesi sınırları içerisinde, 
3338 ada, 3 parselin, ticaret kullanımına dönüştürülerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79402 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 89. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 
tarih ve 367 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde, 1528 ada, 8 
ve 9 parsel nolu taşınmazların tevhidine olanak sağlayacak şekilde kullanım kararı getirilmesi 
ve yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79401 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 90. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 
tarih ve 366 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde, 5558 
ada, 1 parselin imar planında E:0.80 ve "Konut Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79403 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 91. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih 
ve 373 sayılı kararı ile uygun bulunan, Üçgen Mahallesi sınırları içerisinde, 6602 ada, 3 parselin 
yapılaşma koşulu değiştirilmeden "Parselde TAKS sınırı aranmaksızın parselin tamamına inşaat 
yapılabilir" plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79405 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 92. Maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih 
ve 372 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde, 6322 ada, 1 parsele ait 
Danıştay Altıncı Dairenin 15.05.2018 tarihli E:2014/1268 K2018/4639 sayılı kararı konusunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79404 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 93. Maddesinde yer alan; "Serik Belediye Meclisinin 06.07.2018 gün ve 116 
sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 233 Ada 33 parseldeki trafo alanının parselin 
kuzeydoğu köşesinde konumlandırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 02.10.2018 tarih ve E.79398 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 94. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde,
Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında kalan ve yürürlükteki imar planında 
“Teknik Altyapı Alanı” olarak planlı alanın “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve 79784 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 95. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde,
Kızıltoprak Mahallesi 12637 ada ile 12644 ada arasında kalan ve yürürlükteki imar planında 
“Teknik Altyapı Alanı” olarak planlı alanın “Belediye Hizmet Alanı (ASAT)”na
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve 79785 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 96. Maddesinde yer alan; "Kaş Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 33 
sayılı kararı ile uygun bulunan Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Uygulama İmar Planı 
Revizyonunda yapılan maddi hataların düzeltilmesi ile plan hükümleri ilavesi ve düzenlenmesini 
içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sehven Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 10.09.2018 tarih ve 821 sayılı kararı ile belediyesinden geldiği şekliyle onaylanmış 
olup; değiştirilerek onaylanmasına ilişkin konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 
tarih ve 79793 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 97. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Atatürk 
Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan Antalyaspor Kavşağı ve çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
ŞehircilikJJairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve E.79779 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 98. Maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Atatürk 
Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı kesişiminde yer alan Antalyaspor Kavşağı ve çevresinde 
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve E.79782 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 99. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi 
sınırları içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.09.2018 tarih ve 
8206 sayılı kararı ile onaylanan 6214 ada 4 parsel ile 6732 ada 1 ve 2 parsellerdeki 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırının yeniden düzenlenmesi ve imar planlarına 
işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve E.79591 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 100. Maddesinde yer alan; "Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisinde bazı yapı ve tesislerin, projelendirilmesi ve denetimine ilişkin uygulanacak esasların 
belirlenmesi ile ilgili konunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 
tarih ve E.79778 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 101. Maddesinde yer alan; "Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Cevizli 
Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve E.79789 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 102. Maddesinde yer alan; " Akseki Belediye Meclisinin 01.10.2018 gün ve 
83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cevizli Mahallesi 113 Adadaki ticaret alanının TİCK Ticaret+ 
Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığinın 03.10.2018 tarih ve 
E.79790 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 103. Maddesinde yer alan; "İlgi: 28.09.2018 tarih ve 2018/09-680 sayılı 
UKOME Genel Kurul Kararı.

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

5.5. 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde çalışan 6 (altı) 
adet 12 mt.’lik aracın mevcut haliyle faaliyetlerini sürdürmelerine, yine aynı kooperatifte çalışan 
60 (altmış) adet araçtan 33 adedinin 12 mt.’lik araçlara,

5.5. 309 nolu Akdeniz Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde çalışan 18 
(on sekiz) adet 7 mt.’lik araçların 9-9.5 mt. lik araçlara,

5.5. 132 nolu Mahmutlar Minibüs ve Küçük Otobüs Kooperatifinde çalışan 8 (sekiz) adet 
7 mt.’lik araçların 9-9.5 mt.’ lik araçlara dönüştürülmesine karar verilmiştir.

İlgi UKOME Genel Kurul Kararı ile belirlenen araç dönüşümüne ilişkin kapasite artış 
bedellerinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmesi hususunu tensip ve 
takdirlerinize arz ederim. " deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi başkanlığinın 
03.10.2QJJ8 tarih ve E.79735 sayılı teklif yazısı.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

T.C.

Gündemin 104. Maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih 
385 ve 388 sayılı kararları ile onaylanan gelir tarife değişikliklerinin Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığinın
04.10.2018 tarih ve E.80194 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 105. Maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediyesinin 08.10.2018 
tarihli meclis toplantısının gündeminde yer alan 23. ve 42. maddelerin gündemden çıkarılması 
hususunu saygılarımızla arz ederiz. 08.10.2018 ” deyimli Meclis Üyesi Muhammet URAL, 
Meclis Üyesi Halil ÖZTÜRK imzalı önerge.

Gündemin 106. Maddesinde yer alan; “Korkuteli Belediyesi Uzunoluk Mahallesi 953 
ada 2, 3 ve 8 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme 
yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun görüşülerek 
karara bağlanması için meclis gündemine alınmasını arz ederim. 08.10.2018. Saygılarımla.” 
deyimli Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ, Meclis Üyesi Şefik 
KILIÇ, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN imzalı önerge.

Gündemin 107. Maddesinde yer alan; “Korkuteli Belediyesi Uzunoluk Mahallesi 953 
ada 2, 3 ve 8 parseller ve çevresinde yer alan otopark, yol ve park alanlarında düzenleme 
yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülerek 
karara bağlanması için meclis gündemine alınmasını arz ederim. 08.10.2018. Saygılarımla.” 
deyimli Meclis Üyesi Haşan Ali İRBAN, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ, Meclis Üyesi Şefik 
KILIÇ, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN imzalı önerge.

Gündemin 108. Maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi 
Uzunoluk Mahallesi sınırları içerisinde, Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi ve Hal Tesislerimizin 
bulunduğu alanda, imar planımızdaki yolların Korkuteli-Bucak Karayoluna bağlandığı noktadaki 
kavşağı, kavşak bağlantılarını ve çevresini konu alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
ekte sunulmuştur.

Konunun Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine alınması hususunu saygılarımızla arz 
ederiz.” deyimli Meclis Üyesi Hüseyin TORUN, Meclis Üyesi Şefik KILIÇ imzalı önerge.

Gündemin 109. Maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Muhasara Bölgesine ilişkin “Konut Alanları” plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması için 
meclis gündemine alınmasını arz ederim. 08.10.2018. Saygılarımla.” deyimli Meclis Üyesi 
Mehmet HACIARİFOGLU, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ imzalı önerge.

Gündemin 110. Maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediyesi Zümrüt Mahallesi 
tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan Konyaaltı 
Belediye Meclisinin 04.10.2018 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz 
ederiz. 08.10.2018 ” deyimli Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOGLU, Meclis Üyesi Edip Kemal 
BAHADIR, Meclis Üyesi Cansel TUNCER imzalı önerge.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.10.2018)

BAŞKAN :85 dahil 110 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin
birlikte oylanması ve Komisyonlara havalesini oylarınıza arz ediyorum. Bu aklı kim verdiyse 
yanlış bir akıl, söyleyeceğim size.

Üye Cansel TUNCER :Konuşalım Başkanım.
BAŞKAN : Yani şöyle...
Üye Cansel TUNCER :Bu aklı yasadan aldık Başkanım. Yasaya...
BAŞKAN :Ama yani, usulden gidersiniz davada.

Komisyona havale etmeyerek kanuna aykırı davrandığınız için esasa girmez mahkeme yarın. 
Neyse.

Üye Cansel TUNCER :Yani karar alırken ilgili komisyona havale etmek
zorundasınız buna katılıyorum. İmar konusunu imar komisyonuna havale etmeden karar 
alamazsınız.

BAŞKAN :Evet.
Üye Cansel TUNCER :Ancak biz komisyona havale edilmemesini

söylüyoruz.
BAŞKAN :85 dahil, 85 dahil 110 dahil aradaki tüm sıralı

maddeler ilgili komisyonlara havale edilmiştir.

Gündemin 85 ile 110. maddeleri: AK Parti: 34 kabul oyu, CHP: 8 kabul oyu, MHP: 4 
kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.)

BAŞKAN :Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar
bugünkü gündemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Cuma günü ayın...

Yazıİşl.veKar.Dai.BşkT.BAYRAKTAR:12’si Başkanım.
BAŞKAN :Almış olduğumuz tüm kararların vatanımıza,

milletimize, Antalya’mıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor. 12 Ekim, 12 Cuma değil 
mi?

Üye Cansel TUNCER :14.30. Evet, 12. 14.30...
BAŞKAN : 12 Ekim saat 14.30’da yeniden toplanmak üzere

meclisi kapatıyorum.

lil OZTURK 
Divan KâtibiBüyükşehir Belediye Başkanı
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