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Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkamın, Sayın Meclis Üyelerim, 
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı 
tespit edebilmek için parmak izi ile oturum açılması hususunu arz ederim.

GÜNDEM İN 1. MADDESİ
(YOKLAM A VE AÇILIŞ)

CHP Meclis Üyeleri; Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Mustafa 
KÖLEOGLU, Erkan DEMİRCİ, Zekeriya ALTUN, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR 
KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Halil ARIKAN, M esut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Ali 
POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet 
HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, M ithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti 
Meclis Üyeleri; İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Enver APUTKAN, 
Mehmet Ali ERDOĞAN, Haşan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, 
Alper BİRER, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, İsmail DEMİR, İbrahim TUNCER, Mehmet 
GÜVEN, Tevfık TANER, Şefik DURDAŞ, İlhami YILDIRAN, Y usuf KARAMANCI, Nafiz 
TANIR, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, İYİ Parti Meclis Üyeleri; Okan 
KOCAKAYA, Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Haşan Can KAMBUROĞLU, Recep 
KARATOP, Ertürk YAZAR, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, 
Gürsel AŞIK, Y usuf Emre ERTUGAN, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri; Kemal 
KARA, Adem ER, Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Süleyman UĞURLU, 
Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri; Necati 
TOPALOGLU, M ehmet A kif ORDU, Haşan Ali ACAR, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet 
TOPRAKCI’nın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 22, 
AK Parti 22, İyi Parti 12, MHP 9, DSP 3, Bağımsız 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 69 üye 
ile açıldı.

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Başkanım yeterli çoğunluğumuz vardır arz
ederim.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet, yeterli çoğunluk vardır. 
Toplantıyı açıyorum.

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım, Sayın Ünal ÇETİNKAYA,
Sayın Büşra ÖZDEMİR, Sayın Fırat DEMİRCİ, Sayın M ustafa AKIN, Sayın Semih ESEN, 
Sayın Mehmet YÜKSEL mazeretli olmaları yönünde dilekçe verdi. Mazeretli olmaları 
hususunun oylanmasının arz ederim.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet, mazeret bildiren meclis 
üyelerimizin mazeretli sayılması hususunu oylarınıza arz ediyorum.
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Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet, katılamayan arkadaşlarımız 
mazeretli sayılmışlardır.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Semih 
ESEN, Ünal ÇETİNKAYA, Büşra ÖZDEM İR'in AK Parti Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ, İyi 
Parti Meclis Üyesi Mehmet YÜKSEL, DSP Meclis Üyesi Mustafa AKIN’ın mazeretli 
sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

(CHP 22 kabul oyu, A K  Parti 22 kabul oyu, İyi Parti 13 kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, 
DSP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.)

Yazıİşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım 11.maddeye göre konularımız 
var. Arz ederim.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “Enerya Antalya Gaz Dağıtım A .Ş .’ nin 14.08.2020 
tarihli ve AK/MAT-20220002001419 sayılı yazısı ile M anavgat İlçesinin Enerya Antalya Gaz 
Dağıtım A.Ş. lisansı kapsamına alınması planlandığından bahsedilerek,

“4646 sayılı Doğal G az Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 
(g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Y önetm eliğinin 70 inci 
maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı 
kapsamında Antalya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Antalya Gaz Dağıtım 
A .Ş .’nin dağıtım bölgesine Manavgat İlçesinin dahil edilmesi halinde;

1) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek 
hareket edilmesine,

2) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım 
şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Manavgat İlçesi sınırları içinde 
bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım 
faaliyetlerine gecikmeksizin-izin verileceğinin,

b) Manavgat ilçe sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine 
ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi dağıtım şirketinden Altyapı 
Tesisi Açım Ruhsatı kapsamında alman bedeller (Bakanlıkça belirlenen Altyapı Kazı İzni 
Harcı hariç), teminat, zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi 
her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin,

c) Antalya İli Manavgat İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında 
imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin 
yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi” yönünde 
karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı’nın 01.09.2020 tarih ve 65490 sayılı teklif yazısı. Arz ederim.
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BAŞKANLIK MAKAMINA; “Dünya genelinde etkisini hissettiren Koronavirüs 
salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının ülkemizde yayılmasını 
engellemek amacıyla alınan önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler arasında, 02/06/2020 tarih ve 
2020/44 karar no'lu Antalya 1. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtildiği üzere, 
Ulaşım araçları ile ilgili alınması gereken önlemlerin 14.2 yolcular için alınması gereken 
önlemler başlıklı kısmının 4. fıkrasında "araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta 
yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmamalı, yüz yüze 
gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır ve ayakta yolcu taşımaya uygun araçlara bu 
araçların teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu kapasitesi en fazla %50 si 
kadar ayakta yolcu alınabileceği" belirtilmektedir. Yapılan kontroller neticesinde Pandemi 
öncesi toplu taşıma araçlarının günlük taşman yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı 
yaşandığı ve toplu taşıma esnafının mağduriyet yaşadığı ve araçlarını çalıştırmakta zorlandığı 
görüldüğünden, yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için alman 14.07.2020 tarih ve 361 
sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta 
yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi 
ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 
TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 300 adet araçla sınırlı olmak 
kaydıyla 01/07/2020 - 31/08/2020 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmıştır.

Bu olağanüstü durum karşısında kamu hizmeti yürüten toplu taşıma esnafının 
halihazırda günlük taşınan yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşanması ve gelirinin 
ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan 
mağduriyetin giderilebilmesi için 14.07.2020 tarih ve 361 sayılı Belediyemiz M eclis 
Kararında belirtilen sürenin uzatılarak, günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta 
yapılan kilometresi, Antalya Şehir İçi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi 
ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 
TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 300 adet araçla, okulların açılması 
halinde (%5 artı/eksi) 360 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/09/2020-31/10/2020 tarihleri 
arasında yakıt destek ödemesi yapılması konusunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 11.inci Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye M eclisine 
havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. ” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2020 tarih ve E.67058 sayılı teklif yazısı. Arz ederim.

BAŞKANLIK M AKAM INA; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.01.2020 
tarih ve 59 sayılı kararı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı “Kırsal Kalkınma 
ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü" ve "Araştırma-Geliştirme Proje Şube Müdürlüğü (AR- 
GE)“kurulmuştur. Bu sebeple Daire Başkanlığımızca yeni bir yönetmelik hazırlanmış olup. 
Hukuk M üşavirliğinin 11/08/2020 tarih ve 59855 sayılı Başkanlık Makamı OLUR' u ile 
Hukuki görüş alınmıştır.

Ekte tarafınıza sunulan ve Daire Başkanlığımızca hazırlanan yönetmelik taslağının 
incelenerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” 
deyimli Tarımsal Hizmetler Dairesi B aşkanlığfnın 03.09.2020 tarih ve E.66450 sayılı teklif 
yazısı. Arz ederim.
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BAŞKANLIK MAKAMINA; “Belediyemizin % 10.8637 oranında hissedarı 
bulunduğu ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketinin aldığı
17.08.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3. ve 4. maddelerinde, şirketin
27.500.000.00.-(Yirmi yedi milyon beş yüz bin türk lirası ) TL olan sermayesinin
55.000.000.00.-(Elli beş milyon türk lirası) TL.’ye artırılmasının 19.09.2020 tarihinde 
yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketinin 19.09.2020 tarihinde 
gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermaye artışı kararı alınması 
durumunda Belediyemizin bu artırım ile ilgili iştirakine isabet eden; 2.987.517,50.-(İki 
milyon dokuz yüz seksen yedi bin beş yüz on yedi lira elli kuruş) T L ’dir.

Belediyemizin ortaklık oranını (% 10,8637) korumak sureti ile sermaye artırımına 
katılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 
18. Maddesinin (i) bendi gereği, Büyükşehir Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 11. 
Maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. ” deyimli 
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi B aşkanlığının 07.09.2020 tarih ve E.67064 sayılı 
teklif yazısı. Arz ederim.

BAŞKANLIK MAKAMINA; “İlgi: a) 09.08.2019 tarih ve 489 sayılı Belediye 
Meclis Kararı.

b) Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic.A.Ş. nin 14.05.2020 tarih ve 5-41/2020 sayılı 
yazısı.(kurum kayıt no:53752).

c) 30.07.2020 tarih ve 84212915-755.04-E.56878 sayılı yazımız.
ç) 01.09.2020 tarih ve 84212915-756.99-E.65835 sayılı yazımız.
İlgi (a) da verilen 09.08.2019 tarih ve 489 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karar 

ekinde yer alan 09.08.2019 tarihli sözleşme hükümleri doğrultusunda “Antalya 3.Aşama Raylı 
Sistem Hattının KM:0+000 ile KM: 11+500 arasındaki kısmı” işletilmek üzere Antalya 
Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic. A .Ş’ye devredilmiştir.

İşletmeci kuruluş tarafından iletilen ilgi (b) dilekçe ile söz konusu sözleşme 
hükümlerine istinaden taraflarınca yürütülen KM:0+000 ile KM: 11+500 arası işletimi 
sırasında zorluklar yaşandığı; tam ve güvenli bir işletme yapılabilmesi için depo sahası ve 
teslim edilmeyen sinyalizasyon-elektromekanik sistemlerin biran önce taraflarına teslimi talep 
edilmiştir.

09.08.2019 tarihli sözleşmede KM:0+000 ile KM: 11+500 arası hattın işletim kapsamı 
dışında bırakılan sinyalizasyon ve diğer elektromekanik sistemlerin tamamlandığı hususu ilgi 
(c) yazımızla Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic. A .Ş’ye bildirilmiştir.

Depo Sahası ve Depo Bağlantı Hatları-Lot 1 kısmının “Kısmi Geçici Kabul işlemleri 
ise 19.08.2020 tarihinde tamamlanmış; işbu kısmi geçici kabul ile teslim alman depo sahası ve 
depo sahası üzerinde bulunan tüm yapıların teknik donanımları, bakım ekipmanları ve yedek 
parçaları ile birlikte; daha önce hizmete açılan 0-11+500 km. arası (Varsak-Atatürk durakları) 
hat yapıları ve tüm donanımlarının taşınır/taşınmaz kayıtlarının yapılması hususu ilgi (ç) 
yazımız ile ilgili birimlere iletilmiştir.

Buna göre; 3.Aşama Raylı Sistem Hattı işi kapsamında “kısmi geçici kabulü" yapılan 
Depo Sahası ve Depo Bağlantı H attı’nın işletilmek üzere Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve 
Tic.A.Ş’ne devredilmesi ve Belediyemiz ile Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic. A.Ş arasında 
imzalanan 09.08..20J9 .tarihli “3 .Aşama (Varsak-Atatürk) H afif Raylı Sistemin İşletilmesine 
Dair Sözleşme” nin;
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“c) H afif Raylı Sistem (HRS): 3. Aşama Antalya Hafif Raylı Sistemin km 0+000- 
11+500 (Varsak - Atatürk) arasında “hat sinyalizasyon, trafik kontrol sistemi, telefon sistemi, 
CCTV sistemi ve iletim sistemi hariç olmak üzere; SCADA sistemi (sinyalizasyon SCADA 
sistemi hariç) telsiz sistemi ve inşaat, katener, elektrifikasyon, hat üst yapısı, hat alt yapısı 
işlerinden tamamlanmış ve Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olan kısımları, şeklindeki mevcut 
halinin;

Madde 2 “Tanımlar” (c) bendi;
“c) H afif Raylı Sistem (HRS): 3. Aşama Antalya Hafif Raylı Sistemin km 0+000- 

11+500 (Varsak - Atatürk) arası hat kesimi ile depo sahası ve depo bağlantı hattının; üzerinde 
bulunan tüm yapılar; yapıların teknik donanımları, demirbaşları, teslim alman tüm taşınır 
/taşınmaz bakım ekip, ekipman ve yedek parça dahil imalatı tamamlanarak kısmi geçici 
kabulü yapılan tüm inşaai, mekanik ve elektrik üstyapı ve altyapıları, olarak değiştirilmesi;

14.01.2020 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ile değiştirilmiş olan ;
Madde 8 “Kira Bedeli ve Ödeme Usulü” (4). bendi;
“01.01.2020 tarihinden itibaren HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, 

güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri, 3. Aşama Yapım işinin 2.Etabının (Antalya 
Eğitim Araştırma Hastanesi önü) Kısmi Geçici Kabulü yapılıncaya kadar idare tarafından 
karşılanır.

Elektrik enerjisi gideri direk idare tarafından karşılanır,
Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi Yüklenici 

tarafından yapılır. Bu'takdirde aylık olarak, 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli 
için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası Yüklenici tarafından İdareye 
fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır.

HRS hattında hat sinyalizasyon işleri tamamlanmadığından hat başı ve hat sonundaki 
makaslar yüklenicinin makasçı teknik personeli tarafından çevrilecektir. Bu nedenle hat 
sinyalizasyon sistemi devreye alınıp yükleniciye teslim edilinceye kadar, 6 teknik personel 
için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 lazlası Yüklenici tarafından İdareye 
fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır.” şeklindeki mevcut halinin;

Madde 8 “Kira Bedeli ve Ödeme Usulü” (4). bendi;
“01.01.2020 tarihinden itibaren HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, 

güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri, 3. Aşama Yapım işinin 2.Etabının (Antalya 
Eğitim Araştırma Hastanesi önü) Kısmi Geçici Kabulü yapılıncaya kadar İdare tarafından 
karşılanır.

Elektrik enerjisi gideri direk idare tarafından karşılanır,
Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi Yüklenici 

tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak, 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli 
için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası Yüklenici tarafından İdareye 
fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır.

İşbu sözleşme kapsamındaki depo sahası ve depo sahasında bulunan yapılar ile depo 
bağlantı hattının temizlik ve güvenlik işleri Yüklenici tarafından yapılır; bunlar için İdare 
tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. ” olarak değiştirilmesi;

Ayrıca; Km;0+000-1,1+500 arasındaki hat üzerinde bulunan makas sinyalizasyon 
sisteminin tamamlandığı ilgi (ç) yazımızla bildirildiğinden;

Madde 4 “Genel Hususlar” (9). bendi;



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(07.09.2020)

“Hat üzerindeki makas sinyalizasyon sistemi tamamlanmadığından bu sistemin devri 
yapılmamıştır. Bu nedenle, makaslar ve makas motorları personel yardımı ile manuel kumanda 
edilecektir. Bu sistemin, otomatik ve interlockingli olarak sinyalizasyonlu hale getirilmesi işi 
İdare tarafından mümkün olan en kısa sürede sağlanacaktır. “ maddesinin kaldırılması 
hususlarının görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 
11.Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini takdir ve tensiplerinize arz 
ederim. ” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığfnın 07.09.2020 tarih ve 
E67182 sayılı teklif yazısı. Arz ederim.

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :11.maddeye göre olan önergelerimiz bitmiştir. Arz 
ederim. Normal önergelerimiz var efendim.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HAClARİFOĞLU:Evet, ona, önergelerin okunmasına ve 
gündemin belirlenmesine geçiniz.

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :BAŞKANLIK MAKAMINA; "Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin 07.09.2020 tarihli meclis gündeminin 7, 27. ve 28. Maddelerinin 
gündemden çıkarılmasını arz ederiz.07.09.2020" deyimli Meclis Üyesi Deniz FİLİZ, Meclis 
Üyesi Ertuğrul ÜNAL imzalı önerge. Arz ederim.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞPNA; “İlimiz 
sınırları içinde akaryakıt istasyonlarında yapılacak planlama ve işletmeye açılmasına ilişkin 
uyulacak esaslara ilişkin düzenlemenin meclis gündemine alınarak karar verilmesi hususunda 
gereğini arz ederiz.07/09/2020" deyimli Meclis Üyesi Halil ARIKAN, Meclis Üyesi Sıdıka 
GÖK YAR KIZILCA imzalı önerge. Arz ederim.

ÖNERGE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA;
“Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03.09.2020 gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan Sarısu 
Mahallesi 20093 ada 2 parsel, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 nolu 
parselin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 
Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ederiz.04.09.2020'* deyimli Meclis Üyesi 
Şevket KORKUT, Meclis Üyesi Ali POLAT imzalı önerge. Arz ederim.

ÖNERGE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞPNA;
“Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03.09.2020 gün ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunan Sarısu 
Mahallesi 12131 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğinin Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ederiz.04.09.2020" 
deyimli Meclis Üyesi Şevket KORKUT, Meclis Üyesi Ali POLAT imzalı önerge. Arz ederim.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞPNA; “Manavgat 
(Antalya) 3. Etap (Side Turizm Alanı ve Oymapınar KTKGB Hatipleraltı Bölgesi) 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planının D-400 Karayolu kuzeyinde kalan kısmına ait Uygulama İmar Planı ve 
Plan Notlarında değişiklik yapılması amaçlı hazırlanan ve Manavgat Belediye Meclisi'nin
02.09.2020 tarihli gündeminde görüşülerek karara bağlanan "Manavgat(Antalya) Hatipler 
Mahallesi, D-400 Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan 
Notlan" teklifinin gündeme alınması hususunu, Meclisin takdirine arz ederiz. 07.09.2020 
deyimli Meclis Üyesi Bülent ÖZGÜVEN, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzalı önerge. Arz 
ederim.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M ECLİS BAŞKANLIĞI’NA;
“Manavgat İlçesi, M illi Egemenlik Mahallesi sınırları içerisinde Orman Bölge 
M üdürlüğü’nün 15.05.2019 tarih ve 2019/58 sayılı ve 23.12.2019 tarih ve 2019/95 sayılı 
OLUR’u  ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ön tahsisi verilen toplam 10.050 m2'lik alanda "Eğitim 
Alanı (Anaokul ve İlkokul)" yapılması amacıyla hazırlanan ve Manavgat Belediye Meclisi'nin
02.09.2018 tarihli gündeminde görüşülerek Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21. 
maddesinin 2. fıkrası gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile eş güdümlü 
olarak karara bağlanması uygun görülen "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 
teklifinin gündeme alınması hususunu, Meclisin takdirine arz ederiz. 07.09.2020 ”  deyimli 
Meclis Üyesi Bülent ÖZGÜVEN, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzalı önerge. Arz ederim.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA;
“ Manavgat İlçesi, Milli Egemenlik Mahallesi sınırları içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün
15.05.2019 tarih ve 2019/58 sayılı ve 23.12.2019 tarih ve 2019/95 sayılı OLU R’u ile Milli 
Eğitim Bakanlığı'na ön tahsisi verilen toplam 10.050 m2'lik alanda "Eğitim Alanı (Anaokul ve 
İlkokul)" yapılması amacıyla hazırlanan ve Manavgat Belediye M eclisi'nin 02.09.2020 tarihli 
gündeminde görüşülerek onaylanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 
gönderilmesine karar verilen "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" teklifinin 
gündeme alınması hususunu, Meclisin takdirine arz ederiz. 07.09.2020 ”  deyimli Meclis 
Üyesi Bülent ÖZGÜVEN, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzalı önerge. Arz ederim.

ÖNERGE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS
BAŞKANLIĞI’NA; “Kepez Belediye Meclisi'nin 04.09.2020 tarih ve 148 sayılı kararı ile 
uygun bulunan, Kepez İlçesi sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip 
olan parseller ile kamusal alanların kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin; Belediye Meclis gündemine 
alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz. 07.09.2020 ”  deyimli Meclis Üyesi 
Ferah Nur ÜNAL, Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, Meclis Üyesi Haşan Cumhur GÖNCÜ, 
Meclis Üyesi Dilaver TANIK imzalı önerge. Arz ederim.

ÖNERGE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS
BAŞKANLIĞI’NA; “Kepez Belediye Meclisi'nin 04.09.2020 tarih ve 147 sayılı kararı ile 
uygun bulunan, Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 025A-09C-2A 
numaralı imar planı paftalarında kalan 883 ada ve çevresinde Antalya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 15.04.2020 tarih ve E.6369358 numaralı yazısına istinaden hazırlanmış olan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin; Belediye Meclis gündemine 
alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz. 07.09.2020 ”  deyimli Meclis Üyesi 
Ferah Nur ÜNAL, Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, Meclis Üyesi Haşan Cumhur GÖNCÜ, 
Meclis Üyesi Dilaver TANIK imzalı önerge. Arz ederim.

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Önergelerimiz bitmiştir Sayın Başkanım. Arz
ederim.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(CHP: 20 kabul,oyu, A K  Parti: 26 kabul oyu, İY İ Parti: 13 kabul oyu, MHP: 9 kabul 
oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 73 oy 
kullanılmıştır.)
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Yazıİşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım gündemimiz 116.maddeden
oluşmuştur. Arz ederim.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet, öncelikle Grup Sözcülerimize 
söz vermek istiyorum. Öncelikle Sayın FİLİZ, buyurun.

Üye Deniz FİLİZ :Teşekkür ederim. Sayın Divan, Sayın Başkanım,
Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, sizleri Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuz adına sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

2020 yılının Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandığımız bugün 
alınacak olan kararların şimdiden A ntalya'm ıza ve ülkemize için hayırlar getirmesini 
diliyorum. Geçtiğimiz meclis toplantımızdan bu yana gerçekleşen olaylar ve Eylül ayında 
yaşayacağımız bazı önemli etkinliklerle ilgili de görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Ağustos ayında Doğu, Güneydoğu Anadolu'da ve Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe -  
Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklerimize A llah'tan rahmet, yakınlarına baş 
sağlığı ve sabır diliyor, bölgede kanlı eylemlerine aralıksız devam eden tüm terör örgütlerini 
lanetliyoruz. Ulusumuzun başı sağolsun. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında 
koronavirüs nedeniyle 660 yurttaşımızı kaybettik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet, 
acılı ailelerine başsağlığı diliyor, hastalıkla mücadele eden yurttaşlarımıza acil şifalar 
diliyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın M uhittin BÖCEK’in durumunun iyi olduğunu 
ve önümüzdeki günlerde de hastaneden taburcu olacağını büyük bir sevinçle öğrendik. En 
kısa zamanda görevinin başına dönmek için, büyük bir aşkla bağlı olduğu A ntalya'sına hizmet 
etmek için çabalayan Başkanımızı, istirahatte tutmak ve sağlık çalışanlarımızın büyük çaba 
sarf ettiğini biliyoruz. Yüksek bir enerjiyle tekrar görevine dönmeye hazırlandığını duymuş 
olmak bizleri çok mutlu etti. Hastalıkla mücadele eden diğer belediye çalışanlarımıza da acil 
şifalar diliyorum ve Başkammızın Antalya'm ız için en güzel hizmetleri burada bulunan bütün 
parti gruplarına mensup meclis üyelerinin de katkılarıyla ve ortak akılla hayata geçirmeye 
devam edeceğini yürekten inanıyorum. Ayrıca bir kez daha tüm vatandaşlarımızı hem 
kendilerini hem de sevdiklerini korumak için maske takmaya, hijyen ve sosyal mesafe 
kurallarına azami şekilde uymaya davet ediyorum.

G iresun’da yaşanan sel felaketini üzülerek takip ettik. Ulusça hepimizde derin 
üzüntüye gark eden bu olay, kentleşme ve kent planlaması konusunda biz şehrin görevlilerine 
düşen sorumluluğun,-tüm ilgili otoritelerin uyarılarını her zaman değerlendirmek olduğunu bir 
kez daha gösterdi. Bu selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
A llah 'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Selden etkilenen Giresun halkına da geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyoruz.

İçinde bulunduğumuz ve savaşın yasaklandığı haram aylardan biri olan Muharrem 
Ayı'nın huzur ve kardeşlik içinde yaşanmasını diliyor, 12 gün orucun ardından yapılan ve 
farklı tatları bir araya getiren aşurenin simgelediği “ ...barış içinde birlikte olma..." olgusunun 
gerçekleşmesini diliyoruz. Güven tazeleyerek İYİ Parti İl Başkanlığına tekrar seçilen Sayın 
M ehmet BAŞARAN’ı yürekten kutluyor, Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla birlikte, iktidar 
yolunda Millet İttifakını oluşturduğumuz dostlarımıza başarılar diliyoruz, yolumuz açık olsun, 
bu arada İYİ Parti Üyemiz Sayın Mehmet YÜKSEL’in vefat eden annesine de rahmet 
diliyorum. Tüm aileye sabır diliyorum.
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4 Eylül'de, Sivas Kongresiyle Yurdun dört bir yanından topladığı umut tohumlarını, 
yarattığı tam bağımsızlık fırtınası ile düşmanın üstüne savuran Mustafa Kemal ATATÜRK ve 
muzaffer Türk ordusu, 30 Ağustos sabahı bu fırtınanın en şiddetlendiği anda başlattıkları 
yürüyüşün ardından 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında bu tohumlardan çiçekler açtırdılar. Tam 
bağımsız ve antiemperyal bu çiçeklerden bugün her şeye rağmen kocaman bir bahçemiz var. 
Aynı gün, bir yıl sonra bu tam bağımsız bahçenin ilelebet teminatı olacak olan partimiz, 
Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Bir neferi olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin tüm dostlarıyla birlikte bugün iktidara yürüdüğünü, bu muazzam bahçenin 
katmerlenerek büyüdüğünü ve yeni yeni çiçekler açtığını görmekten duyduğumuz gururu tarif 
etmem mümkün değil. Kurucu Genel Başkanımız M ustafa Kemal ATATÜRK ve onun 
nezdinde tüm genel başkanlarımızı ve yöneticilerimizi, her türlü baskı ve yıldırma politikasına 
karşı direnen ve atamızın emanetine sahip çıkan halkımızı saygı ve minnetle selamlıyoruz.

2020-2021 adli yılının adalet isteyen milyonların bekleyişine yanıt vermesini diliyor, 
toplumsal adaleti tesis edecek gelişmeler için ısrarlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. 19 Eylül 
Gaziler Günü. Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜ RK’e TBM M ’nin 19 Eylül 1921 günü 
M areşallik Rütbesi ve Gazilik unvanının verilmesi nedeniyle 19 Eylül Gaziler Günü olarak 
kutlanmaktadır. Bu vesileyle, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha 
dile getirmek istiyorum. Devletimizin kaynaklarının daha doğru kullanılmasını, hayatlarını, 
bedenlerini vatan için siper etmiş gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın refahı ve huzuru için 
seferber edilmesini istiyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü, hayatı kavga, mücadele, cepheler ve 
savaşın derin yıkıcılığı içinde yoğrulmuş Mustafa Kemal ATATÜRK'ten daha iyi kimse 
Barış'm değerini anlayamazdı herhalde. "Yurtta sulh, Dünya'da sulh." söylemi başka hiç bir 
ağızda bu kadar mana bulamazdı. Dünya üzerinde yaşadığımız bu coğrafya kadar bu felsefeye 
aç başka hiç bir coğrafya daha yok. Bu sebeple, bu felsefenin sürgün verdiği Türk Dış 
Politikasının tekrar bu söylemle kuşanarak bölgesinde el-emin pozisyonuna gelmesi en büyük 
dileğimizdir. İktidara geldikten sonra da en büyük hedefler bu olmalıdır.

26 Eylül'de dil bayramımızı kutlayacağız. Bugün yaklaşık 220 milyon insanın 
kullandığı ve bazı bulgulara göre milattan önce 4. yüzyılda dahi konuşulduğu saptanan 
Türkçemiz aslında bir dünya hâzinesi. Bu hâzinenin biri olan, görkemli hâzinelerden biri olan 
Kutadgu Bilig’in yazarı Y usuf Has Hacib'in sözleri ile konuşmama son vermek istiyorum. 
“Akim süsü dil, dilin süsü sözdür. Kişinin süsü yüz, yüzün süsü gözdür." Eylül ayında 
meclisimizin, Antalya’mıza ve Antalya’mızın haklarına zeval getirmeyecek kararlara imza 
atacağına olan inancım la/ tüm belediye emekçilerimize görevlerinde başarılar diliyor, 
saygılarımı sunuyorum.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Teşekkür ederiz. Sayın ÇETİN, 
buyurun.

Üye Ali ÇETİN :Değerli Başkanım, Meclis Üyesi Arkadaşlar,
Basın M ensupları ve Değerli Misafirler hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. AK Parti 
Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Eylül ayı olağan meclis toplantımızın Antalya miza 
hayırlı olmasını dilerim.

Dün İdlib’de hain teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen kahraman evladımız 
Serdar A RSLAN’a A llah’tan rahmet ailesi ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. 
Yurdumuzun çeşitli yerlerinde şehit düşen güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yine 
A llah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020’de baş 
gösteren Covid- 19 virüs salgını maalesef can almaya devam etmektedir. Ülkemiz Avrupa 
ülkelerine nazaran uyguladığı önlemler ile en az kayıpla başarılı şekilde kontrol etmektedir.
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Başta bireyler olarak Belediyelerimiz, Devletimiz kurallara uyarak bu süreci 
atlatacağımızı ümit ederiz. A llah’ın bizi bu musibetten kurtarması niyaz eder; maske, sosyal 
mesafe, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı mutlu günler geçirmeyi azami bu konuda hassasiyet 
gösterilmesini tüm halkımızdan rica ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 65. Hükümetini kurarak 27. Başbakan olarak tarihe geçen 
Binali YILDIRIM, Sayın Binali YILDIRIM ve eşi, yine Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Muhittin BÖCEK, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat YÜCEL Covid -  19 
testleri pozitif çıktığından dolayı rahatsız olduklarını öğrendik. İyileşmektelcr. Kendilerine 
acil şifa diliyoruz. Yiııe bu Covid hastalığından dolayı şu an hastanelerde yatan, şifa bekleyen 
tüm halkımıza da şifalar diliyoruz.

Yine Antalyalı güreşçi hemşerimiz, başpehlivanımız Hakkı AYGÜN bir kurşunlama 
sonucu hayatını yitirmiştir. Tüm güreş camiasına, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 
Adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır. Suçlular muhakkak suçunu bulacaktır 
diyoruz. Ülkemiz ve ilimiz genelindeki çeşitli mahallelerimizde çıkan ilçelerimizde çıkan, 
illerimizde çıkan yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

23 Ağustos’ta Giresun’da meydana gelen sel felaketinde 5 askerimiz şehit olmuş ve 5 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimiz ve vatandaşlarımıza A llah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Devletimiz, milletimiz afetzedelerimizin yanında, her türlü 
yaralarımızı sarıyor ve sarmaya devam ediyor. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimiz 
iletiyoruz.

21 Ağustos’ta K aradeniz’de 320 Milyar küp doğalgaz rezervinin bulunduğunu 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı. Bu açıklamayı sevinçle karşıladık. 
Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Başta Cumhurbaşkanımız 
Enerji Bakanımız, M ühendislerimiz ve emeği geçen herkese teşekkürleri ve şükranlarımızı 
iletiriz.

26 Ağustos yıldönümü dolayısıyla, 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını 
Malazgirt Meydan Muharebesiyle bizlere açan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alpaslan ı 
ve kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Mustafa Kemal ATATÜRK, silah 
arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı da saygıyla anarız.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla barış dolu, huzurlu bir dünya temenni ediyoruz. 
Muharrem Ayı ve Aşure Günümüzü kutlar, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile 
olmasını dileriz.

19 Eylül Şehitler ve Gaziler Haftası dolayısıyla tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve 
rahmetle anıyoruz. 26 Eylül Dil Bayramını kutluyoruz.

25 Eylül İtfaiyecilik Haftası vesilesiyle kahraman itfaiye teşkilatımızın itfaiyecilik 
haftasını da kutlarız.

27 Eylül Dünya Turizm Günü, Dünya Turizm Gününü kutluyor, bacasız sanayi olarak 
adlandırılan turizmin Antalya ve Türkiye’miz açısından öneminin farkında olduğunu biliyor 
ve her türlü desteğimizle, imkanlarımızla yanlarında olduklarımızı belirtiyoruz.

Eylül ayı meclis toplantımızın hayırlı olması temennisiyle sözlerimi burada 
sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Teşekkür ederiz Sayın ÇETİN. Sayın 
SENİRLİ buyurun.
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Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım, Çok Kıymetli Meclis Üyeleri,
Çok Kıymetli Hazirun, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Arkadaşlarımız, Grup Sözcüsü Arkadaşlarımızın bütün iyi dileklerine 
katılıyorum. Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir Meclis Üyesi Sayın Mehmet YÜKSEL’in 
annesinin vefatı münasebetiyle M ehmet YÜKSEL Bey’e başsağlığı, rahmetli, intikal edene 
Allah rahmet eylesin diyorum.

Korona salgın hastalığına karşı, aylardır yürütülen mücadeleye rağmen, salgından 
etkilenm e her gelen gün artış göstermektedir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
M uhittin BÖCEK, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat YÜCEL, Meclis üyesi 
arkadaşlarımızın bazıları ve bir çok yerel yönetim çalışanlarımızın CO VİD -19 testleri 
m aalesef pozitif çıkmış, tedavi ve karantina tedbirleri devam etmektedir. Salgından etkilenen 
tüm arkadaşlarıma en içten üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Başmanlarımızın tedavisinin sürdüğü bu hastalık döneminde; eğer yapılan doğruysa 
siyasi düşmanlıklarla, kişisel ihtiraslarla, kötü niyetlerle mevki makam sevdasına kapılarak 
yapılan çirkin dedikoduları şiddetle kınıyorum.

Dileğim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak temennimiz; Sayın BÖCEK ve Sayın Adem 
Murat YÜCEL Başkanlarımızın ivedilikle sağlığına kavuşması ve görevlerinin başına 
dönmesidir.

Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine hassasiyetle uymasını, kamu 
otoritesinin de etkin önlemleri tavizsiz uygulamasını ümit ediyoruz.

Bu vesileyle, defaatle; fedakâr sağlık ordumuza şükranlarımla teşekkür ediyor, bu illet 
virüse maruz kalıp hayatını kaybedenlere A llah’tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil 
şifalar diliyorum.

Antalya’mızın yetiştirmiş olduğu pehlivanlarımızdan Hakkı AYGÜN geçtiğimiz 
günlerde bir cinayete kurban gitti. Tüm güreş camiamızın başı sağ olsun. Merhuma A llah’tan 
rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Türk tarihinin kahramanlıklar ve zaferleriyle 
dolu Ağustos ayını gururla kutladık.

30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi, düşmanların bozguna uğratılması, işgalci Yunan’m 
denize dökülmesi ve Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde kahraman Türk Ordusunun 9 
Eylül’de İzm ir’e girmesi... Bizlere bu onuru ve gururu yaşatan Ulu Önder Atamızı ve 
kahraman silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyorum.

Ege’de, Akdeniz’de: Ü lkemizin hak ve hukukunu gasp etmek isteyen Yunanistan ve 
işbirlikçisi saz arkadaşlarını tarihten ders almaya davet ediyorum.

Türk Milleti; haksızlığa, adaletsizliğe boyun eğmez. Onuru için, vatanı için, namusu 
için her zaman, her şartlar altında savaşır.

Türk Milleti için, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi yüceltmek ülküsü uğruna; karada, 
havada, denizde al bayrağımızı dalgalandırarak, görev yapan ordumuza, güvenlik güçlerimize 
rabbim güç kuvvet versin.

19 Eylül Şehitler ve Gaziler Haftası... Rabbim; Tarih boyu vatan için, bayrak için, 
devletimizi ebet müddet kılmak için şahadet şerbeti içmiş şehitlerimize rahmet eylesin. 
Gazilerimize şifalar versin.

Değerli Meclis Üyeleri, Karadeniz de bulunan ülkemizin refahına önemli katkı 
sağlayacak doğal gaz, yeni güzel müjdelerin habercisi olsun. Memleketimize hayırlı uğurlu 
olsun.

Yeni eğitim ve öğretim yılını buruk bir şekilde açıyoruz. Öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, velilerimize sağlık ve başarı d jle j^ rim i iletiyorum.
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Anamızın ak sütü gibi, bizi geçmişe bağlayan, gelecekle buluşturan, kaynaştıran, bir 
millet eden Türkçemiz. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.

Aşure günümüz mübarek ve bereketli olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim 
eylesin. M uharrem ayında tutulan oruçları kabul eylesin.

Rabbim Yezid soyundan gelen istismarcı din simsarlarının, sakallı şeytanların, 
sapıklığına İslamiyeti kisve yapanların soyunu kurutsun.

Sayın Meclis Üyelerim, Emperyalistlerin işbirlikçilerinin 12 Eylül 1980 ihtilali ile 
demokrasimize darbe yapmalarının üzerinden 40 yıl geçti. Bunca yıl acılar dinmedi, 
haksızlıklar giderilmedi. Nice canlar, genç fidanlar darağaçlarında soldu. On binlerce kişi 
işkencehanelerde insanlık onurunu hiçe sayan zulümlere maruz kaldı. Unutmadık 
unutturmayacağız. Amerikan emperyalizminin yerli işbirlikçilerinin 15 Temmuz'da olduğu 
gibi, demokrasimize milletimize darbe yapmasına, ülkemizi içten çökertmesine bir daha asla 
müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Teşekkür ediyoruz Sayın SENİRLİ. 
Buyurun Sayın Ertürk.

Üye Ertürk YAZAR :Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri,
Saygıdeğer Basın Mensupları ve Kıymetli AntalyalIlar; İYİ Parti Grubum adına Eylül ayı 
meclis toplantısının Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor Divanı ve meclisi 
saygıyla selamlıyorum.

Türk milletinin bağımsızlığı uğruna verdiği mücadele ile Kurtuluş Savaşımızı büyük 
bir zaferle sonuçlandırarak tarihe altın harflerle geçen M ustafa Kemal ATATÜRK ve silah 
arkadaşlarının bu millete hediye ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Sonrasında 
İzmir'in kurtuluş coşkusunu tüm benliğimizde hissedeceğiz. 19 EylüFde de bu vatan için 
canlarını hiçe sayan şehitler ve gaziler gününü kutlayacağız. Bu vesileyle de gazilerimizi 
şükran, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Tüm dünyaya barış ve huzur gelmesi dileklerimizle dünya barış günü kutluyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıldönümü de kutluyoruz. Hayırlı olsun.

Kamu düzeninin huzurunu, vatandaşlarımızın güvenini sağlamakla görevli Zabıta 
Teşkilatımızın da günü de kutluyoruz. Yeni öğretim yılı münasebetiyle tüm 
öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin yeni öğretim yılı kutlu olsun. İnşallah 
sağlıklı, başarılı bir öğretim yılı olur.

Türk dilini öz,benliğine ulaştırmak ve dünya dilleri arasında hak ettiği yeri almasını 
sağlamak için gayret sarf edilmesi gerekmektedir. Bu vesileyle 26 Eylül Türk Dil Bayramını 
kutluyoruz. Bir milletin var oluş sebeplerinin asli unsurun da dil olduğuna inanıyoruz.

Corona sonunda mahalli idare yöneticilerimizi de vurdu. Bu çerçevede Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Bayın Muhittin BÖCEK beyefendi, Alanya Belediye Başkanımız Sayın 
Adem M urat YÜCEL ve virüse maruz kalan tüm belediye çalışanlarımıza acil şifalar 
diliyoruz. Meclis Üyemiz Sayın Mehmet YÜKSEL Bey’in annelerinin vefatı dolayısıyla da 
kendilerine ve ailelerine Partim ve Grubum adına başsağlığı dileklerimizin iletiyoruz.

Geçtiğimiz salı günü de yapılan İYİ Parti İl Kongresini Mehmet BAŞARAN Bey 
kazanmıştır ve böylece seçimle gelen ilk İl Başkanı olmuştur. Kendilerine de başarılar 
diliyoruz.

Eylül ayında alacağımız kararların Antalya 'miza hayırlı olmasını diliyor, saygılar 
sunuyorum.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLtiıTeşekkür ediyoruz. Buyurun Sayın
ACAR.
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Üye Haşan Ali ACAR :Sayın Başkan, Sayın Divan, Değerli Belediye
Başkanlarımız ve Meclis Üyesi arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyemizin Çalışanları, Basın 
Mensubu Arkadaşlar, Sevgili AntalyalIlar; Grubum adına sizleri selamlıyor, sağlıklı güzel 
günler diliyorum. Eylül ayı meclis toplantımızın Antalya’mıza verimli geçmesini diliyorum.

Büyükşehir Belediye Başkammız Sayın Muhittin BÖCEK’e geçmiş olsun diler, acil 
şifalar diliyorum. Alanya Belediye Başkanımıza da Acil şifalar diliyorum.

Kurtuluş Savaşının kaderini belirleyen Başkomutanlık Meydan Savaşında Başkomutan 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emrindeki ordularımız 30 Ağustos Zaferiyle Türklerin 30 
Ağustos 1071'de adîm attığı vatanını tekrar korumuş ve işgali sona erdirmiştir. 30 Ağustos 
1922’de Dumlupınar’daki Başkomutanlık M eydan Savaşında kazanılan zafer aynı zamanda 
Türklerin Küçük A sya’daki vatanlarını savunma zaferidir. 30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutluyor, başta Ulu Önderimiz M ustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere silah arkadaşlarını ve 
vatanını korumak için bu uğurda canını veren tüm  şehitlerimize rahmet diliyorum.

Covid -  19 salgınından vatandaşlarımız çok etkilendiler. Ölenlere Allah tan rahmet 
diliyor, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi görmekte olan herkese acil şifalar diliyorum. 
Maske, mesafe, hijyen kurallarından dolayı, herkesi davet ediyorum. Sağlık personellerini de 
çalışmalarından dolayı kutluyorum özverili çalışmalarından dolayı.

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi “Yurtta barış, dünyada barış.” 1 
Eylül Dünya Barış Gününü kutluyorum. Muharrem ayının birlik beraberlik ve bütünlük, barış 
getirmesini temenni ediyorum. Sayın M ehmet YÜKSEL in annesine rahmet diliyor, 
sevenlerine sabır diliyorum. Gaziler Gününden dolayı gazilerimizi sevgi ve minnetle 
anıyorum. Ölenlerimize A llah'tan rahmet diliyorum. 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresinde 
temeli atılan ve 9 Eylül 1923'te  kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97.yılmı kutluyorum. 
Türk Dil Bayramımız kutlu olsun. Herkese teşekkür ederim.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Biz teşekkür ederiz Sayın ACAR.
Buyurun MANAVOGLU.

Üye Mehmet MANAVOGLU :Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, ilçe 
Belediye Başkanlarım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Basınımızın Değerli Temsilcileri 
ve Çok Kıymetli Misafirler; hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ülke olarak 
salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde, ilimizde yaz dönemindeki hareketliliğin ve kurallara 
uyamamanın neticesinde, vaka sayısı artmış ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştur. 
Bu vesile ile salgından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına da sabırlar dilerim.

Yine bu dönemde C ovid-19 testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkammız Sayın Muhittin BÖCEK’e, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL, AK 
Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal SANCAKTAR’a, eşine, çocuğuna ve tüm hastalarımıza 
geçmiş olsun dileklerimi sunar, Rabbimden acil şifalar dilerim. Covid-19 ile mücadele 
kapsamında, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere daha titizlikle riayet etmemiz 
gerektiğinin bir kez daha altını çizmek isterim.

Geçtiğimiz hafta başlayan yeni eğitim öğretim döneminin bütün öğrencilerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için bütün 
tedbir ve önlemlerin alındığı, başarı dolu bir eğitim dönemi olmasını diliyorum.

Dün hakkın rahmetine kavuşan, milli görüş hareketinin önemli isimlerinden, Milli 
Gazete yazarı Mevlüt ÖZCAN Hoca'mıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum.

Geçtiğimiz ..haftalarda Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan 
askerlerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. "
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Geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Antalya'mızın ve 
Korkuteli'mizin genç başpehlivanımız Hakkı AYGÜN'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da 
sabırlar diliyorum. Hakkı kardeşimizin katillerinin ve azmettiricilerinin bir an önce adalet 
önünde hesap vermesi, yakınlarının ve güreş camiasının bir nebze yüreğine su serpecektir.

Ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine güçlenmesine ve kalkınmasına 
adamış büyük devlet adamı Adnan MENDERES ile Fatih Rüştü ZORLU ve Haşan 
POLATKAN'ın 17 Eylül de haksız yere idam edilişlerinin 59. Yıldönümünde saygı, rahmet 
ve hüzünle yad ediyorum. Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 
Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız 
şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen, tüm vatandaşlarımızı 
saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.

İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Mehmet BAŞARAN’a ve yönetimine hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Yine İYİ Parti Meclis Üyemiz Sayın Mehmet YÜK SEL'in vefat eden
annesine Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Eylül Ayı Olağan meclis toplantımızın ve alacak 
olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlar getirmesini diler, hepinizi sevgi saygı ve
muhabbetle selamlarım.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet, teşekkür ediyoruz Sayın 
MANAVOGLU. Tüm Grup Sözcülerimizin iyi dileklerine ben de katılıyorum. Sayın 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK ve Alanya Belediye Başkanımız Adem 
Murat YÜCEL’e tekrar geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. İnşallah kendileri kısa 
sürede aramızda olacaklar. Bu arada Sayın Meclis Üyemiz Mehmet YÜKSEL’e başsağlığı 
diliyorum. Yeniden İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Mehmet BAŞARAN'ı da kutluyorum. 
Sayın ÖZEREN, söz istiyorsunuz herhalde. Buyurun.

Üye Mehmet ÖZEREN :Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım şahsım adına söz almış bulunuyorum. Ben de Grup Temsilcilerinin, Grup 
Sözcülerinin tüm iyi dileklerine katılıyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Muhittin BÖCEK ve Alanya Belediye Başkanımız Adem Bey olmak üzere virüsten dolayı 
tedavi gören tüm hastalarımıza geçmiş olsun temennilerimi sunuyorum. Vefat edenlere de 
A llah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Sayın Başkanım ben Ağustos ayında şahsım adına söz almış ilçemle ilgili bazı soruları 
meclise taşımıştım. O günkü sorularımdan A SA T’la ilgili olanlara yazılı cevap geldi. O 
cevapların içerisinde Kaynarca yla ilgili verilen cevaba sevindik. Ancak Gelesandra ve 
N urçek’le ilgili cevaplar hem muhtarları hem vatandaşı hem de bizleri tatmin etmedi. Orada 
Sayın muhtarların herhangi bir talebinin olmadığı söylenmişti. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Muhittin BÖCEK’in benim de bulunduğum muhtarlarla yaptığı toplantıda 
sözlü olarak talepler alındı ve kaydedildiğini ben biliyorum. Orada bilhassa Gelesandra’yla 
ilgili ve Gündoğmuş Merkezle ilgili su kaynağının yetersiz olmasından kaynaklanan su 
sıkıntısının çözümü için o gün kısaca temas etmiştim ama ben tekrar etmek istiyorum. Yazılı 
olarak belediyemiz, biz talepte bulunmuştuk. Gürlevik yaylasıyla ilgili hemen hemen 
Gündoğmuş’un tüm coğrafyasını besleyecek bir su kaynağı var. Kaynaktan 500 metre sonra 
da bir düdene akıp gidiyor. Doğru dürüst faydalanılmıyor. Çevresindeki yaylalar içme suyunu 
buradan karşılıyor ama büyük bir su kaynağı ve mevsim bitinceye kadar yani yaz -  kış orada 
akan bir kaynak. Burası ASAT tarafından şöyle bir mazeretle reddedilmişti. 700 metreye 
yakın bir yarmanın ..olacağı kot farkından dolayı cazibeyle akmayacağı ve bir yarmanın 
yapılması gerektiğinden, masraflı olmasından dolayı ama ben bunu şundan söylüyorum.
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Şimdi geçen hafta Cumartesi -  Pazar, Cuma -  Cumartesi -  Pazar talihsiz b ir olay 
yaşadık. îlçe 'de su sıkıntısı olduğu için, merkezde bilhassa su sıkıntısı olduğu için 
belediyemize ait sosyal tesislerin suyu kesilmeyi bırakın sayacı söküldü. Ben bunu sosyal 
medyada, kendi sayfamda paylaştım. Vatandaşlar da ciddi şekilde tepki gösterdiler. Ben 
avukatımıza söyledim. Bildiğim kadarıyla hukuksuz ama ben bunu yargıyla filan 
uğraşmayacağım. Sayın Genel Müdürünüze resimleriyle beraber ilettim. Yaptığım 
araştırmada da m aalesef ASAT Şube Müdürünün, Genel Müdürünün veya ASAT yetkilisi 
herhangi bir yetkilinin değil de İYİ Parti İlçe Başkam nm talimatıyla sayacın sökülmesi benim 
çok, beni çok üzdü. Siyaset adına üzdü. Hizmet adına üzdü. Elbette ki o arkadaşın ismini ben 
vermem mümkün değil. Çünkü ekmeğiyle oynamak istemem ama daha sonra biz hakikaten 
bahanesini, sebebini öğrenmek istedik. Çiçek ve çimen suladığımız için ... Yukarıda içme 
suyu sıkıntısı çekilirken aşağıda çiçek ve çimen sulamanın doğru olmayacağı. Amenna... Ona 
da tamam dedik. Biz başımızın çaresine bakarız. Suyumuzu taşırız. Sularız dedik. Ancak 
yaptığım bir araştırmada o sayaçların resmini de Sayın Genel Müdürümüze gönderdim. 
ASAT Genel M üdürümüze gönderdim. Benim tespitlerime göre, hepsini çekemedim ama 
20 'ye yakın bahçe abonesi verilmiş. Herhangi bir kapalı ortamda olmayanlar da var, olanlar 
da var ve daha zeytin fidanları da yeni ekilmiş. Ağırlıklı olarak zeytin fidanı, başka fidanlar da 
var ama ben ağacı çok severim. 1985’te göreve başladım öğretmen olarak görev yaptığım her 
okulda ağaçlarım vardır. Oraları ziyaret ettiğim zaman o ağaçlara evlat gözüyle bakarım. 
İlçemin yeşillenmesi için ağaçlandırılmasından ben zevk alırım. Ancak su kaynaklarını 
çoğaltmadan, geçen dönemde de, hatta bizden mahsuru yoktur yazısı isteyen çok sevdiğimiz 
arkadaşlarımız, belki yakınlarımız olmasına rağmen su kaynakları arttırılmadan bahçe abonesi 
verilmesine karşı çıkmıştık. Şimdi ben size yazılı olarak da söyleyeceğim, önerge olarak 
vermedim ama yazılı olarak meclis üyemizle beraber size takdim edeceğim. Ben 2019 Nisan 
ayından sonra Gündoğmuş, Fatih Mahallesinde kaç tane bahçe su abonesi verilmiştir onu 
öğrenmek istiyorum. Ayrıca geçen Ağustos ayında yolla ilgili çalışmalara teşekkür ettim. 
Yalnız bazı yolla ilgili beklediğimiz çalışmalarla ilgili bilgi istedim. Herhangi bir yazılı ya da 
sözlü bilgi verilmedi. O konuda da, bilhassa Yeşildere, Dereyolu, Serinyaka, Çiçekoluk, 
Pembelik, Güneyyaka, İnişdibi yollarıyla ilgili herhangi bir iyileştirme çalışması yapılacak 
mı, bunu öğrenmek istiyorum. Gündoğmuş mahallelerinin içme suyunun arttırılmasıyla ilgili, 
kaynakların arttırılmasıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılacak mı? Yapılmakta mıdır? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Gelessandra suyundan bahsederken şundan bahsetmiştim. 
Gelessandra'nın sırtını. Yukarı Gelessandra’nın sırtını dayadığı dağda, biz oraya Yaylacık 
diyoruz, o dağda 20’den fazla güçlü su kaynağı var ve bu su kaynağı maalesef 1 5 - 2 0  tane 
veya 25 -  30 tane aile tarafından ferdi olarak kullanılmakta. Suyun çıktığı kaynaklar orman 
arazisi veya mera. Buralardan onlar artık kendileri benimsemişler onu. Bir boru takan suyu 
getirmiş. Aşağıda vatandaş susuzluk çekerken, yukarıda bunlar akıyor. Bunu önceden de dile 
getirmiştik biz ve benim kendim de şahsi olarak büyük bir su deposunun hem sulamaya 
yönelik hem de içme suyuna yönelik bir su deposunun yapılarak veya depo hacminin üstünde 
bir çalışma yapılarak orada suların toplanması ve kimseyi mağdur etmeden orada o suyu 
sahiplenen vatandaşları da mağdur etmeden suyu kontrol, kontrol altına alıp dağıtılmasını 
talep etmiştik. Bunlar tabi hep sözde kaldı sözlü olduğu için, şimdi ben yazılı talepte yine de 
bulunacağım bu konuyla ilgili. Arkadaşlar yazılarını, dosyalarını hazırlıyorlar. Bu üç hususun 
yazılı olarak ben size takdim edeceğim, yazılı ya da sözlü olarak bilgi verilmesini istiyoruz. 
Tüm meclisi saygıyla, sevgiyleselam lıyorum . Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
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Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ben 
notlarımı aldım. Sizdeki notu da alırsam en kısa zamanda size dönüş yapacağız. Sağolun.

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım tüm Komisyon R apor...
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Barış Bey söz istiyorsunuz herhalde.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACI ARİFOĞLU: Vazgeçtin, peki. Evet.
Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım tüm Komisyon Raporlarının 

okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Evet, tüm Komisyon Raporlarının 

okundu kabul edilmesini oyluyorum arkadaşlar. Evet, kabul edilmiştir.

(CHP: 23 kabul oyu, A K  Parti: 28 kabul oyu, İYİ Parti: 13 kabul oyu, MHP: 7 kabul
oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 76 oy
kullanılmıştır.)

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım gündemin 2.maddesi Belediye 
M eclisimizin Ağustos ayında aldığı kararlara ait kara özetlerinin okundu kabulünü ve kabulü 
hususunun oylanmasını arz ederim.

GÜNDEMİN 2. M ADDESİ
KARAR NO:522

ÖZÜ: Belediye Meclisinin 10.08.2020 ve
14.08.2020 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alman 
kararlara ait 115 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile 
karar verildi. (CHP: 23 kabul oyu, A K  Parti: 29 kabul oyu,
İY İ Parti: 13 kabul oyu, MHP: 7 kabul oyu, DSP: 3 kabul 
oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile 
toplam 77 oy kullanılmıştır.)

T arih K arar J^ ıİT im

10-08-2020
14:00

405

10 - 08-2020
14:00

406

Özet

CHP M eclis  Üyeleri: M usta fa  G E Y İKÇ İ, M ehm eta li Y ILM AZ, Serkan K Ü Ç Ü K K U R U , M ustafa KÖ LEO Ğ LU , 
Erkan D E M İR C İ, Ü nal Ç E TİN K AY A , Zekeriya  A LTU N , M ehm et TU FAN , S ıdıka G Ö K Y AR  KIZILC A, Esin 
B İLG İÇ , Z a fe r TA N , M ehm et Y Ö R Ü K O Ğ LU , Halil A R IK A N , A hm e t CAN, M esut KO CAG Ö Z, E nver BARIŞ, 
Şafak ’Ö T U Z A LT I, A li P O LAT, O sm an M A N İS , Batuhan M uti İĞİN, Erşan Ö ZDE N , B ülent Ö ZG Ü VEN , 
M ehm et H A C IA R İF O Ğ LÜ , E rtuğru l ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithcu A R A S , A K  P arti M eclis Üyeleri: İbrahim  
Ö ZKA N  M ehm et Ö Z E R E N , E nver A P U T K A N , M ehm et A li E R D O Ğ AN , Haşan Ö ZD E M İR , A li ÇETİN, 
M ehm et A li K İR İŞ , A lp e r B İRER, O rhan A V C I, Ş evket Ö ZKAN, M usa BATU, M uham m et URAL, İsmail 
DEM İR , M ehm et G Ü V EN , Serhat DEM İR , Haşan C um hur G Ö NC Ü, D ilaver TA N IK , Ferah N ur ÜNAL, ilham ı 
Y ILD IR AN , Y u su f KAR A M A N C I, N afiz  TA N IR , Ö zdem ir M A N A VO Ğ LU , Kem al Y ILD IR IM , Levent KONUR, 
B innaz B Ü YÜ K K U R T, İYİ Parti M eclis Üyeleri: O kan K O C AKAYA, R am azan Ö ZEN , M ustafa BAS K A K, Barış 
BULUT. K erem  Kaya TU R A N , G ürse l A Ş IK , Y u su f Em re E R TU Ğ A N , M ehm et C eng iz B Ü YÜ K G E BİZ, 
Şerafettin  Ö Z E R  M H P  M eclis  Üyeleri: Kem al KARA, A dem  ER, A bdu lkad ir Ç E LİK , A vn i A TA Y , Süleym an 
U ĞURLU, A bdu rrahm an C A RA N , Z iya Y ILD IR IM , DSP M eclis  Üyeleri: N ecati TO PA LO Ğ LU , M ehm et A k if 
O RDU, S aadet M ec lis  Üyesi: M ehm et M A N A VO Ğ LU , Bağım sız M eclis  Ü yesi M ehm et T O P R A K C I’nın 
top lantıya ka tıld ık la rı an laşıld ığ ından B üyükşeh ir B elediye M eclis i C H P  26, A K  Parti 25, İyi P arti 9, MHP 7, 
DSP 2, S aad e t P artis i 1, Bağım sız 1 m ec lis  üyesi o lm ak üzere top lam  78 üye ile açıldı. C H P  M eclis  Üyeleri: 
M etin A LT U N B A Ş , ve Büşra Ö Z D E M İR 'in  m azere tli sayılm asına oylam aya katılanların oyb irliğ i ile karar 
verild i. (CHP 23 kabul oyu , A K  Parti 25 kabul oyu , İyi Parti 13 kabul oyu, M HP 6 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, 
S aadet 1 kabul, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  71 oy kullanılm ıştır.)

Büyükşehir B e led iye  M eclis in in  10 .08 .2020 tarih li M eclis Gündem i, b irim le rden ge len  tek lifle r ve önerge ler 
ile b irlik te  top lam  149 m addeden o luşm uştur.
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Tarih  Karar 
Saat

İçtim a
*  B irleşim  Ö zet
N o O turum

B elediye M eclis in in  10 .07.2020 ve 14 .07.2020 ta rih le rinde  yaptığı m eclis  top lan tıla rında  a lınan kararlara  ait 
10-08-2020 n7 ;  135 adet ka ra r özetin in kabu lüne oyb irliğ i ile ka ra r verild i. (CHP: 32 kabul oyu, A K  Parti: 26 kabul oyu, İYİ

14:00 ]  Parti: 13 kabul oyu, M HP: 10 kabul oyu, D SP: 2 kabul oyu, SAAD ET: 1 kabul oyu , Bağım sız: 1 kabul oyu ile
top lam  85 oy ku llan ılm ıştır.) (EK: O ylam a tab losu)

A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes in in  06 .05 .2019  ta rih li 274 sayılı m eclis kararına is tinaden A n ta lya  B üyükşehir 
Beled iyesi B aşkanının  yapm ış o lduğu p ro toko lle r hakkında: a-) Yerli ve  yabancı tu ris tle rin  A n ta lya ’da toplu 
taş ım  araç ların ı daha etkin b ir şekilde ku llanab ilm e le ri am acıy la  halka açık olan ve h ttp ://u las im .an ta lya .be l.tr 
ad res inde de yayın lanan top lu taşım a ha reket saa tle rin in  G oogle, Yandex vb. ha rita  h izm eti sağ layan kurum  
- kuru luş la rla  paylaşılm ası am acıyla  b ilg ile rin  serv is leştirilm esi ve paylaşılm ası konusunda im zalanan 
protoko l hakkında, b-) A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i ile Y ükseköğretim  Kuru lu Başkan lığ ı arasında, Anta lya 
B üyükşeh ir B e led iyes i top lu  taşım ada va tandaş la ra  ind irim li kart verilm esinde öğ renc ile re  a it eğ itim  bilg ilerin 
teyid i iç in Y ükseköğre tim  Kuru lu B aşkan lığı B ilg i S is tem inde tu tu lan öğ renci b ilg ile rin in  e lek tron ik  olarak 

5  paylaşım ın ı sağ lam ak am acı ile 05 .05 .2020  ta rih inde  veri erişim , paylaşım  ve ku llan ım  esasla rına  da ir
10-08-2020  408  1 jmZalanan protoko l hakkında, c-) A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i ile Ç evre ve Ş eh irc ilik  B akanlığı Tapu ve

14:00 1 K adastro  G ene l M üdürlüğü arasında, Tapu M üdürlük le ri ve B üyükşehir B e led iye B aşkanlığı b irim lerindeki
işlem  yoğun luğunu aza ltm ak, iş lem  süreçlerin i k ısa lta rak  verim liliğ i a rtırm ak ve sürek li k ılm ak, tapu ve 
be led iye h izm etlerin in  etkin, hızlı, güven li ve e lek tron ik  ortam da sunum u ile persone lin iş yükünün 
aza ltılm ası sure tiy le  çalışan ve va tandaş m em nun iye tin i sağ lam ak, yazışm a usu lüy le  yap ılan bütün kamu 
haczi ile B e led iye G elirle ri Kanununa göre yap ılan  be lirtm e le r ile be led iyece ta le p  ed ilen  ve TK G M  tara fından 
uygun gö rü len d iğe r tapu ve kadastro  iş lem le rin in  W E B  TA P U  sistem i aracılığ ıy la  TA K B İS  üzerinden güvenli 
e lek tron ik  o rtam da yapılm asın ı sağ lam ak am acı ile, 13 .03.2020 ta rih inde w eb  tapu s is tem i üzerinden 
e lek tron ik  o rtam da işlem  yap ılm asına ilişkin im za lanan protoko l hakkında, M eclis  bilg ilendirild i.

A n ta lya  B üyükşeh ir B elediye M ec lis i'n in  13 .04.2018 tarih li ve 426 sayılı kararı ile sorum lu luğu B üyükşehir 
B e led iyesine  devred ilen S am pi Kavşağı (Lara C addes i başlangıcı) ve Düden Ç ayı projesi a ras ında kalan 
b is ik le t yo lları da dahil o lm ak üzere, Tev fık  Işık C addesi, Lara Caddesi, M. K asapoğlu  Caddesi, D üden Park. 
Barınakla r Bulvarı, 2134 S okak ve Ç ağ layang il C addesi üzerinde bu lunan ekteki b is ik le t yo llarının 
B üyükşeh ir B e led iyes ince  açılan ve aç ılacak  o lan d iğe r b is ik le t yolları ile en tegrasyonunun bozulm ayacak 

10-08-2020 nQ , şekilde, Ç evre ve Ş eh irc ilik  B akanlığı ile im za lanan protoko l hüküm leri saklı ka lm a k  ve bu protoko l uyarınca 
14:00 } B üyükşeh ir B e led iyes i tara fından yapılan p ro je  aynen m uhafaza  ed ilm ek kaydı ile bakım , onarım  ve her türlü

kon tro l ye tk is in in  M uratpaşa B e led iyes ine verilm es ine , oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (CHP 
32 kabul oyu , A K  Parti 23 kabu l oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu , DSP 2 kabul oyu , S A A D E T 1 
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  83 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 2 adet K om isyon R aporu, Kroki, 1 
adet O ylam a R aporu)

A nta lya ili, M erkez 6  ilçe  (Aksu, D öşem ealtı, Kepez, Konyaaltı, M ura tpaşa ve Serik) kapsam ında: 
hazırlanan 1/25.000 ö lçekli İlave ve R evizyon N azım  İm ar P lanına askı süres i içeris inde ge len itiraz la r ve 

5 kabul ed ilen itiraz doğru ltusunda hazırlanan 1/25000 ö lçek li N azım  İm ar Plan D eğ iş ik liğ in in  kabulüne , İmar
10-08-2020 41Q 1 ve B aym dırlık  K om isyonu R aporu doğru ltusunda, oylam aya katılanların oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  30

14:00 1 kabul oyu, AK  Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabu l oyu, M H P 10 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu , S A A D E T 1
kabul oyu ile top lam  82 oy  kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ksek i G ündoğm uş, ibradı P lan lam a B ö lges i A ksek i İlçe M erkezi 1/25000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  PLAN 
10-08-2020 . . .  f  D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  30 kabul oyu , AK  Parti 26  kabul oyu,

14:00 ]  İYİ Parti 13 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  82 oy
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A kseki İlçe M erkezi 1 /5000 ö lçekli R ev izyon-İlave  N azım  İm ar P lanının: P lan notlarında: - 3.2 .1 .1 . "Bu 
a lan larda p lan lı a lan la r tip  im ar yönetm e liğ inde  tica re t alanı tanım ında ye r a lan ku llan ım lar, ticare t+konut 
o lan larda konut ku llan ım ları tica re t+ tu rizm +konu t o lan larda turizm  ve konut ku llan ım ları ye r a labilir." 
M addesin in  P lanlı A la n la r İm ar Y öne tm eliğ inde be lirtild iğ i şekliyle:
"T ica re t+ K onu t.T u rizm +T ica re t.T u rizm +T ica re t+K onu t g ib i karm a ku llan ım  a lan ları: Tek başına konut olarak 
ku llan ılm am ak koşu luyla, tica re t, turizm , konut ku llan ım larından konut hariç sadece  b irin in  veya ikisinin veya 
tam am ın ın  b irlik te  ye r aldığı a lan lard ır" şek linde  değ iştirilm esine , - Eğitim  tes is  a lan larına ilişk in 3.3.1.1. 

5 m addesinde ye r a lan “Ö zel E ğ itim ” ibares in in  kald ırılm asına, - T ekn ik  altyapı a lan larına ilişk in 3.5.1, 3.5.2.
10-08-2020 412 1 m adde le rin in  kaldırılarak, 3.5. m addesin in  M ekansa l P lan la r Yapım  Y öne tm e liğ ine  uygun o la rak Teknik

14:00 1 A ltyapı A lan la rı: Kam u veya özel sektö r tara fından yap ılacak e lektrik, petrol ve  doğa lgaz ile tim  hatları, içme
ve ku llanm a suyu ile yer a ltı ve  ye r üstü he r tü rlü  arıtm a kanalizasyon, a tık iş lem e tesis leri, tra fo, he r türlü 
enerji, u laştırm a, haberleşm e gibi serv is le rin  tem in i iç in yap ılan  tes is le r ile açık veya kapalı o topark la rın  yer 
aldığı a lan la rd ır.’’ şek linde  değ iş tirilm esi kayd ıyla  kabulüne, oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. 
(C H P 30 kabul oyu, A K  Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 10 kab u l oyu, DSP 2 kabul oyu, 
S A A ö E T 'V k a b ili oyu ile top lam  82 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)
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_  .. , ,  İçtim a
Tar.h  Karar jm Ö zet

S aat N o O turum

A nta lya  ili F in ike ilçesi sınırları içeris inde ka lan ve A n ta lya  B üyükşeh ir Beled iyesi yetk i a lan ı kapsam ında 
bu lunan a lan la r içe ris inde  hazırlanan F in ike İlçesi 1 /25.000 ö lçek li N azım  İmar P lanına askı süres i içerisinde 
ge len  itirazın , pa rse l ve çevresine ilişkin ta rım  dışı ku llan ım  görüşü  alındıktan sonra tekra r değerlend irilm ek 
üzere redd ine , ayrıca  426 ada 36 ve 39 pa rse lle rin  1 /100.000 ö lçek li Ç evre Düzeni P lanında "Tarım  A lanı 
o la rak p lan lı o lm ası neden iy le  "Tarım  ve H ayvancılık  Tes is  A lan la rı” o larak p lan lanm asına . H asyurt (Hasköy) 

10-08-2020 ?  M aha lles i 123, 124, 125 adaların 'D üşük Y oğun luk ta  -  1 G elişm e K onut/Yerleşm e A la n ı’ndan ‘Düşük
14:00 413 Y oğun luk ta  -  2 G elişm e K onut/Y erleşm e A lan ı' o la rak değ iştirilm esine, F in ike B elediye B aşkan lığ ın ın

1 22 .07 .2 020  ta rih  ve 3124 sayılı yazısı ile te k lif ed ilen, S ah ilken t (İnc irağacı) M ahallesi 284 ada 1 parselin
K onut A lan ı .olarak düzen lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/25000 ö lçek li Nazım  im ar Planı D eğiş ik liğ in in  
kabu lüne oylam aya katılanların oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (C H P  33 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 
13 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam  
85 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

F in ike B eled iyesi sınırları içeris inde ye r a lan M erkez, S ahilken t, Y eşilyurt, Hasyurt ve Turunçova
M ahalle lerin i kapsayan  a landa hazırlanan 1/5000 ö lçek li İlave+R evizyon N azım  İm ar P lanına askı süresi

10-08-2020 ?  içeris inde  yap ılan  itiraz la r hakkında, İm ar ve B ayınd ırlık  Kom isyonu R aporu doğru ltusunda,
14 .0 0  414 1 katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  22 kabu l oyu , A K  Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP

1 11 kabul oyu , DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu, B ağ ım sız  1 kabul oyu ile top lam  69 oy kullan ılm ıştır.)
(EKİ: 1 a d e t K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

S erik  ilçesi Y ukarıkocaya tak M ahallesi s ınırları içe ris inde A n ta lya  V a liliğ i’nin 19.02.1991 tarih ve 1 num ara lı 
kararı ile 3367 sayılı kanuna göre im ar p lanı ve uygu lam ası yapılan 101 ila 126 adaları (eski köy tüzel 

5 k iş iliğ ine  a it 296  ve 512 parseller) kapsayan a lan ın K ırsal N ite lik li Y erleş im  A lan ı o larak p lan lanm asına  ilişkin
10-08-2020 415 1 hazırlanan 1/25.000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  P U \N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya katılanların oy b irliğ i ile KABUL

14:00 1 ed ild i. (C H P  22 kabul oyu, A K  Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, DSP 2 kabul
oyu, S A A D E T  1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon 

R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A n ta lya  ili, A ksu  ilçesi, S oğucaksu, C um huriye t, Ç am köy ve Konak M ahalle lerine ilişk in  hazırlanan, 
13 .03 .2020 ta rih  253 sayılı B üyükşehir B e led iye M eclis  Kararı ile  onaylanan 1/5000 ölçekli N azım  İm ar Planı 

5 R evizyonuna askı süres i içeris inde ge len 7 adet itiraz hakkında ve kabul ed ilen itirazla r doğru ltusunda
10-08-2020 416  1 hazırlanan 1/5000 ö lçek li N azım  İm ar Plan D eğiş ik liğ in in  kabulüne: İm ar ve B ayındırlık K om isyonu Raporu

14:00 1 doğru ltusunda, oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (C H P  22 kabul oyu, A K  Parti 18 kabul oyu, İYİ
Parti 14 kabu l oyu, M H P 11 kabul oyu, D S P  2 kabu l oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile 
top lam  69  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a Raporu)

A ksu B e led iyes i sınırları içerisinde, Ç alkaya M aha lles i 309, 310, 311, 312, 313, 314 13461 ada la r ve 
çevres in in  “T ica re t A lan ı, B e lediye H izm et A lan ı, P ark ve Yeşil A lan, P as if Yeşil A lan, İkinci Derece Yol, 

10-08-2020 G enel O topark  A lan ı ve T ekn ik A ltyapı A la n ı” o la rak p lan lanm asına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EKLİ
14 00 417 1 jLA V E  N A ZIM  İM AR  PLANI, oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P  22 kabul oyu, A K  Parti

1 18 kabul oyu , İYİ P arti 14 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAA D E T 1 kabul oyu , Bağım sız 1
kabul oyu ile top lam  69 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet Oylam a R aporu)

A lanya B e led iyes i s ınırları içeris inde, A n ta lya  K ü ltü r V arlık la rın ı Korum a Bölge K uru lu ’nun 13 .05.2020 tarih 
ve 10732 sayılı kararı ile uygun bulunan: C ikc illi M ahallesi, 199 ada 1 pa rse l ve 200 ada 5 parselin 

5 kuzey indek i kadastro  haric i a landa yer a lan tesc illi köp rünün korum a alanının p lana iş lenerek plan notunun
10-08-2020 418 1 ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya katılanların oy

14:00 1 bir|jğj j)e K A B U L ed ild i. (CHP 22 kabul oyu, A K  P arti 18 kabu l oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, M HP 11 kabu l oyu,
DSP 2 kabul oyu , S A A D E T 1 kabul oyu, B ağ ım sız  1 kabu l oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A lanya B e led iyes i s ınırları içerisinde, A n ta lya  K ü ltü r V arlık la rın ı Korum a Bölge Kuru lu 'nun 24 .05 .2019  tarih 
ve 9400 sayılı kararı ile uygun bu lunan T o sm u r 115 ada 9 parse lin  konut alanı o larak p lan lanm asına  ilişkin 
1/5000 ö lçekli ilave Nazım  İm ar Planı ve ko rum a a lan sınırının iş lenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 

10-08-2020 5 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM AR PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, A lanya  İlçesi 1 /100000 ölçekli Ç evre Düzeni P lanı ve 1/25000
14:00 419 l  ö lçek li N azım . İm a r Planları A nta lya 3. idare  M a hkem e s i’nin E .2018/701 ve K .2019/502 sayrtı kararı ile  iptal

ed ild iğ inden  oylam aya katılanların oy b irliğ i ile  R E T ed ild i. (C H P  22 kabul oyu, A K  Parti 18 kabul oyu, İYİ 
Parti 14 kabul oyu, M HP 11 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile 
top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D em re B eled iyesi sınırları içerisinde: D avazla r M aha lles i 101 ada 215 parse lin  Enerji Ü retim  A lanı(G üneş 
5 E nerjis ine Dayalı E lektrik  Üretim  S antra li) o la rak  p lan lanm asına  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM

10 -08-2020 42Q 1 jM A R  PLAN I oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  22 kabul oyu, A K  Parti 18 kabul oyu, İYİ
14:00 1 Partj 14 kab u | oyUı M H p  n  kabu l oyu, D S P  2 kabu l oyu , SAA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile

top lam  69  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem eafe  -belediyesi sınırları içeris inde ye r a lan Y ağca  M aha lles i 138 ada 1 pa rse ldeki "Sanayi A lanın ın  
10-08-2020 ?  “T ica re t A lan ına" dönüştü rü lm esine yöne lik  hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR P U \N t D E Ğ İŞ İKLİĞ İ

14 .qq 421 1 ---------------hiriiAi iio  K A R iıı fr .H P  ?? kabul ovu. A K  Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 14
H P 11 kabul oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T  1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69
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14:00

426

427

428
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oy ku llan ılm ış tır.) (E K İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

F in ike B e led iyes i s ın ırları içeris inde yer alan Hallaç M aha lles i 146 ada 2 ve 3 parse llerin  K onut A lanı 
ku llan ım ından "K onu t A ltı T ica re t A lan ı” ku llan ım ına dönüştü rü lm esine  ilişkin hazırlanan 1 /5 0 0 0  ölçekli 
N azım  İm ar P lanı D eğ iş ik liğ i hakkında, M erkez, S ahilken t, Yeşilyurt, H asyurt ve Tu runçova M ahalle lerin i 
kapsayan a landa hazırlanan 1/5000 ö lçek li İlave+R evizyon N azım  İm ar P lanına askı sures i içeris inde 
yapılan itiraz la r kapsam ında  değerlend irild iğ inden, ka ra r verilm es ine  ye r o lm adığına, oy lam aya  te tıla n la n n  
oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (CHP 22 kabul oyu, A K  Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu , M HP 1 1 ka bul 
oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ. 1 
a'det K om isyon R aporu, 1 a d e t Oylam a R aporu)

Fin ike B eled iyesi sınırları içeris inde, Boldağ M aha lles i 101 ada 45, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 168, 
169 pa rse lle rin  tica re t-tu rizm -konu t alanı, park ve yeşil a lan , ibadet alanı ve yo l o la rak p lan lanm asına  ilişkin 
hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR PLANI, 101 ada 45 parse lin  üst ölçekli p lan kararı o lan /2500ü 
ölçekli nazım  im a r p lan ında orm an alanı o larak p lanlı o lm ası ve parselin b ir kısm ın ın  sit a lan ında kalması 
nedeniy le  p lan d ışına  çıkarılm ası, plan notlarında kurum  görüşlerin in  düzen lenerek tam am ın ın  yazılm ası, 
101 ada 123 ve 124 pa rse lle rin  içeris inde park a lan ının karşına  ge lecek  şekilde b ir adet sosya l tes is  alanı 
p lan lanm ası ve gü nce l pa rse l s ın ırlarına göre düzen lem e yap ılm ası kaydıyla, oylam aya katılan ların  oy bırhgı 
ile K A B U L ed ild i. (C H P  22 kabul oyu, A K  Parti 18 kabu l oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu DSP 
2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ. 1 adet 

Kom isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

G azipaşa B e led iyes i s ın ırları içeris inde, B eyrebucak M aha lles i 213 ada 2 pa rse lin  “Tarım  ve H ayvancılık 
Tesis A la n ı” o la rak  p lan lanm asına  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇEKLİ N AZIM  İM AR PLAN I, oylam aya 
katılanların oy b irliğ i ile K A B U L edild i. (C H P 22 kabul oyu, AK  Parti 18 kabul oyu, İYİ P arti 14 kabul oyu, 
MHP 11 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet Kom isyon Raporu, 1 adet O y lam a Raporu)

Kaş B e led iyes i s ın ırla rı içeris inde ye r alan G öm be M ahalles ine ilişkin hazırlanan 1/5000 ö lçek li Nazım  im ar 
P lam R evizyonuna askı süresi içeris inde yapılan itiraz la r hakkında, • G öm be M ahallesi U çarsu M evkii 200 
ada 29 ve 30 pa rse lle rin  ba tıs ından 12 m etre gen iş liğ indek i yol aksın ın yen iden düzen lenerek itirazların 
kısm en kabu lüne , • G öm be M ahallesi 268 ada 1 pa rse le  ilişkin itirazın plan onam a sınırı dışında ka ması 
nedeni ile redd ine , • G öm be  M ahallesi Köyiçi M evkii 364 parse le  ilişk in itirazın uygu lam aya ilişk in olması 
nedeni ile reddine, • G öm be M ahallesi 205 ada 14 parsele ilişkin itirazın uygulam aya ilişkin olm ası nedeni ile 
reddine • G öm be M aha lles i 202 ada 3-4-5 parse llere  ilişk in itirazın uygulam aya ilişk in olm ası nedeni He 
redd ine ’ • G öm be M aha lles i U çarsu M evkii 158 ada 71 pa rse le  ilişk in itirazın parselin plan onam a sınırı 
d ışında ka ld ığ ı, m evcu t plan kararların ın  geçerli o lm ası nedeni ile reddine, • G öm be M aha lles i 222 ada 7 
parsele ilişk in itirazın uygulam aya ilişkin olm ası neden i ile reddine, oylam aya katılan ların  oy bl^ '9 ' * arar  
verild i. (C H P  30 kabu l oyu, A K  Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, D S P  2 kabul 
oyu, S A A D E T  1 kabu l oyu ile top lam  82 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a 

Raporu)

K em er B e led iyes i s ın ırları içeris inde ye r alan, G öynük I. Bölge 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLAN I PLAN 
N O TLAR I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, K ent Este tiğ i Dairesi Başkan lığ ın ın  28 .07 .2020 tarih ve 79379 sayılı goruşu 
doğru ltusunda, oy lam aya  katılan ların  o y  b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (CHP 27 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul oyu, 
İYİ Parti 13 kabu l oyu , M H P 11 kabul oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile 
toplam  79 o y  ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K em er B e led iye M e c lis i’nin 03 .03.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunan: G öynük I. B ö lge 1/1000 
Ö LÇEKLİ U Y G U LA M A  İM AR  P U \N I PLAN N O TLAR I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden geldıgı şe k liye
oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P 26 kabul oyu, A K  P arti 23 kabul oyu İYİ Parti 11 
kabul oyu, M H P 11 kabul oyu , DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  75 
oy ku llan ılm ış tır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K em er B e led iyes i s ın ırları içeris inde ye r alan, G öynük II. Bölge 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLANI PLAN 
NOTLARJ D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, K ent E stetiğ i Dairesi B aşkan lığ ı'n ın  28 .07 .2020 tarih ve  79379 sayılı goruşu
doğru ltusunda, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  25 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul oyu,
İYİ Parti 12 kabu l oyu, M H P 11 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  75 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O y lam a Raporu)

Kem er B e led iye  M ec lis i'n in  03 .03 .2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bu lunan: G öynük II. Bölge 1/1000 
Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI PLAN N O TLAR I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden geldıgı şekliy le
oylam aya ka tılan la rın  o y  b irliğ i ile K A B U L edild i. (C H P  25 kabul oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 
kabul oyu , M H P  11 kabu l oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  75 
oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O y lam a R aporu)

Kem er B eled iyesi sınırları içeris inde ye r alan, G öynük III. Bölge 1 /5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR PLANI 
PLAN N O T L A R I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, K ent E stetiğ i D airesi Başkan lığ ın ın  28 .07 .2020 ta rih  ve 79379 sayılı goruşu 
doğru ltusunda, oy lam aya  katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  25 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul oyu, 
İYİ P arti 13 kabu l oyu, M H P 11 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile
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top lam  77 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K em er B e led iye M ec lis i’nin 03 .03 .2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bu lunan: G oynuk III. B ö lge  1/1000 
5 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I PLAN N O TLAR I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şekliyle, 

10 -08-2020 431 1 oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P 25 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 13
14:00 1 kabL)| oyUı M H p  u  kab u | oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  77

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

K em er B elediyesi s ın ırla rı içeris inde, A rs lanbucak M aha lles i 401 ada 1 pa rse l doğusunda ye r a lan park 
a jan ının 'P aza r A la n ın a ’ ve 269 ada 2 ve 7 pa rse lle rde  ye r alan konut a lan ının 'P a rk  Alanına 

10 -08-2020 5 dönüştü rü lm es ine  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya
14 00 432 katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P 26 kabul oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu,

1 M H P 11 kabul oyu , DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile  top lam  78 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K em er B e led iye M ec lis i’nin 12 .06.2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun bu lunan: A rs lanbucak M ahallesi 
401 ada 1 parsel doğusunda  ye r a lan park a lan ının “P azar A la n ın a ” ve 269 ada 2 ve 7  pa rse lle rde  ye r alan 

5 kon u t a lan ının “P ark A lan ın a ” dönüştü rü lm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İMAR
10-08-2020 433 1 p l a n i  D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyesinden ge ld iğ i şekliy le, oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (CHP

14:00 1 26 kabul oyu, A K  Parti 23  kabul oyu, İYİ P arti 14 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1
kabul oyu, B ağım sız  1 kabu l oyu ile top lam  78 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 

O y lam a R aporu)

Kepez Beled iyesi, V a rsa k  Karşıyaka M aha lles i s ınırları içeris inde yer alan 5 no lu  kadastro  pa rse li ve 
çevresin in  o rm an s ın ırına gö re  yen iden düzen lenm esi ve plan uyum suzluk la rın ın  g ide rilm es ine  yönelik 

10 08 -2020 5 hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLANI R E VİZY O N U, oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile KABUL
14 00 434 1 ed ild i. (C H P 26 kabul oyu , A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, M H P  11 kabul oyu, DSP 2 kabul

1 oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  78 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon

R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

K epez B e led iye M ec lis in in  03 .02 .2020 ta rih  ve 42 sayılı kararı ile uygun bu lunan, V a rsa k  Karşıyaka 
M ahallesi sınırları içe ris inde  ye r alan 5 nolu kadastro  parse li ve çevresin in  o rm an sınırına gö re  yem den 
düzen lenm esine  yöne lik  hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI R E VİZY O N U , O rm an 

5 a lanının doğudaki konut a lan ına, pa rk  a lan ının ise kuzeyindeki konut a lan ına  kayd ırıla rak aradaki 10m lık
10 -08-2020 435 1 yo lunun ka ld ırılm ası ve u laşım  bağlantıs ın ın  yen iden düzenlenerek, P lan A ç ık lam a R aporunun bu

14:00 1 değ iş ik lik le r doğru ltusunda  düze ltilm esi kayd ıyla  değ iş tirile rek, oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile KABUL
edild i. (C H P  26 kabul oyu , AK  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, D S P  2 kabul
oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  78 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon 

R aporu, 1 adet O y lam a R aporu)

K epez B elediyesi s ınırları içe ris inde , Teom anpaşa M ahallesi 10350 ada 6 pa rse lin  K onut i la n ın d a n  
B elediye H izm et (BH A) a lan ına  dönüştü rü lm esine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR PLANI 
R E VİZY O N U, İl S ağ lık  M üdürlüğü ’nün 09 .03 .2020  tarih ve E .1279 sayılı yaz ıs ı, M illi Em lak Dairesi

10 -08-2020 ?  B aşkan lığ ı’nın 31 .03 .2020  ta rih  ve 26890 sayılı yazıs ı ve K epez B elediye B aşkan lığ ı’nın 22 .07  2020 ta rih  ve
14 00 436 13294 sayılı yazısı doğru ltusunda  sağ lık  alanı o la rak p lan lanm ası kaydıyla, oy lam aya  katılan ların  oy bırlıgı

1 ile  K A B U L ed ild i. (C H P 26 kabul oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, DSP 
2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  78 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 ad e t O ylam a R aporu)

Konyaaltı Beled iyesi s ınırları içeris inde yer alan, H urm a M aha lles i 8884 ada 2 parsel ve 8855 ada 1 parsele 
ilişk in A n ta lya  2 .idare  M ahkem esi'n in  2015/614 E. 2016/392 K. sayılı ipta l kararın ın  yerine  ge tirilm esi 
hakkında: Y ürü rlük tek i 1 /5000 ölçekli nazım  im ar p lan ında “Eğitim  A lanı" o larak p lanlı 8855 ada 1 pa rse lin  ve 
“S por A la n ı” o larak p lanlı 8884 ada 2 parse lin  parsel h issedarla rın ın  b irin in konut, tica re t p lan lanm asına 
ilişk in ta lep  M illi E ğ itim  Bakan lığ ı'n ın  18 .11.2013 gün 3410090 sayılı yazısı ile uygun gö rü lm ediğ inden, 

5 ayrıca Konyaaltı B e led iye  B aşkan lığ ın ın  10 .03.2014 tarih ve 1785 sayılı yaz ıs ında  ilg ili sosya l ve tekn ik
10 -08-2020 437  1 aıtyapı a lan ın ın  ka ld ırılm ası ha linde m er-i m evzuat hüküm leri çe rçevesinde eşd eğe r a lan ın bu lunm adığı

14:00 1 yönünde o lum suz gö rüşü bu lunduğundan ve öze l m ü lk iye te  konu çoklu hisseli taş ınm azın  m alik lerin in
tam am ın ın  m uva faka ti b u lu nm a d ığ ından l/500 0  ö lçek li Nazım  İm ar Plan D eğ iş ik liğ i ta leb in in  reddine, 
oy lam aya katılanların oy çokluğu ile ka ra r verild i. (C H P  30 kabul oyu, A K  Parti 5  kabu l oyu, İYİ P arti 2  kabul, 
2 çekim ser oyu, M H P 1 kabul oyu, DSP 1 kabul oyu, SAA D E T 1 kabul oyu, B ağım sız 1 çek im se r oyu ile 
top lam  42 oy ku llan ılm ıştır. S a londa o tu rum a katılan d iğe r m eclis  üye leri oy ku llanm am ış la rd ır. O turum daki 
yok lam ada hazirun 71 'd ir.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 A de t İnce lem e R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Korku te li B e led iyes i sınırları içeris inde yer alan Y azır M aha lles i 832 pa rse lin  G e lişm e konut A lan ı Park 
A lan ı ve 10 m etre lik  T a ş ıt Yolu o la rak p lan lanm ası ve plan notları ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/5000 

10 -08-2020 5 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM A R  PLANI, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P 26  kabul oyu, AK
14 00 438  1 Parti. 2 1 ,kabu l oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu,

1 Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  72 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a
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Tarih K arar ö z e t
Saat N o  o tu ru m

K orku te li Beled iyesi sınırları içeris inde ye r a lan Y azır M aha lles i 3379 ve 3380 parse llerin  G e lişm e konut 
A lanı, P ark A lan ı, T a ş ıt Yolu o larak p lan lanm ası ve p lan notu ek lenm esine ilişkin hazırlanan 1/5000 
Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR PLAN I, p landa ge lişm e konut a lanı o larak belirlenen im ar adası de rin liğ in in , P lanlı 

10-08-2020 ?  a lan la r İm ar Y öne tm eliğ in in  "A rsalara İlişkin hüküm ler” başlık lı üçüncü bö lüm ünün "Parse l B üyüklük le ri”
14-00 439 1 başlık lı 6  M addesin in  “parsel derin lik leri" başlık lı 3. B end i hüküm leri koşu llarını sağ lam am ası sebebiy le ,

1 oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile R ET ed ild i. (C H P 26 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul 
oyu, MHP 11 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu , Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  72 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon Raporu, 1 adet O y lam a Raporu)

K o tkû te li B e led iyes i s ın ırları içeris inde yer alan A kya r M aha lles i 216 ada 21 parse lin  Tarım  ve H ayvancılık 
5 Tes is i A lan ı (M anta r ve K om post Ü retim  Tes is i) o la rak p lan lanm asına  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EKLİ 

10-08-2020 44Q 1 N A ZIM  İM AR PLANI oylam aya katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P 26 kabul oyu, AK  Parti 21 kabul
14:00 1 oy(J İYj p a rti 10 kab u , oyU) M HP n  kabul oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul

oyu ile top lam  72 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K um luca Beled iyesi sınırları içerisinde, A ltınyaka M aha lles i 101 ada 62 parse lin  Enerji Ü retim  A lanı (Güneş 
E nerjis ine Dayalı E lek trik  Ü retim  Santra li) o la rak p lan lanm asına  ilişk in hazırlanan 1/5000 ö lçek li N azım  İmar 

10-08-2020 ?  P lanın ın, İm ar ve Ş eh irc ilik  Dairesi Başkan lığ ına gönderilm es ine , oylam aya katılanların oy b irliğ i ile karar
14 00 441 1 ve r ild i. (C H P  26 k a b u l oyu, A K  Parti 20 kabul oyu, İYİ P arti 12 kabul oyu, M HP 11 kabul oyu, DSP 1 kabul

1 oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  72 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon

R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

09 .03 .2020  tarih ve 204 sayılı A nta lya B üyükşeh ir B e led iyes i M eclis  Kararı ile onaylanan M anavgat İlçesi, 
Şeydiler, K ız ılağaç ve  K araca la r M ahallesi D -400 K arayo lu  Ç evres i 1 /5 .000 ölçekli İlave Nazım  İm ar P lanına 
(2. E tap) askı süres i iç inde yapılan 3 adet itirazdan, 1 num ara lı itiraza konu parselin tarım  dışı ku llan ım  izni 

10 08-2020 ^ ve im ar p lan ına esas kurum  görüşlerin in bu lunm am ası, 2  ve 3 num ara lı itiraza konu parse lin  im ar uygulam a
14;00 442 1 s ın ırına dahil ed ilm iş  o lm ası nedeniy le İT İR AZLA R IN  R E D D İN E , oylam aya katılanların oy b irliğ i ile karar

1 verild i. (C H P  29 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, D S P  1 kabul
oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  79 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M anavga t B e led iyes i s ınırları içerisinde, A n ta lya  K ü ltü r V arlık la rın ı Korum a Bölge K u ru lu n u n  12.03.2020 
ta rih  ve 10593 sayılı kararı ile plan hüküm leri pafta başlığ ın ın  “ 1/5000 ölçekli Korum a A m açlı N azım  ve 
1/1000 ölçekli Korum a A m açlı U ygulam a İm ar Planı P lan H üküm leri” o larak düze ltild iğ i şek liy le  uygun 

10-08-2020 ^  bu lunan: Taşağıl M a ha lles i’nde 16.08.2013 tarih ve 1956 sayılı Korum a Bölge Kuru lu kararı ile tesc il edilen I.
14:00 443 1 ve III. Derece A rkeo lo jik  S it A lanına ilişkin hazırlanan 1 /5000 Ö LÇ E K Lİ KO R U M A A M A Ç LI N A ZIM  İMAR

1 P LA N I oy lam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P  29 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti
13 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, DSP 1 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  
79 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

M anavga t B e led iye M e c lis i’nin 04 .03.2019 ta rih  ve 23 sayılı kararı ile uygun: A nta lya K ü ltü r Varlık larını 
Korum a Bölge K uru lu 'nun  12.03.2020 tarih ve 10593 sayılı kararı ile plan hüküm leri pafta başlığ ın ın  "1/5000 
ö lçekli Korum a A m açlı N azım  ve 1/1000 ö lçek li K orum a A m aç lı U ygulam a İmar Planı P lan H üküm leri" olarak 

5 düze ltild iğ i şek liy le  uygun bulunan: Taşağıl M aha lles i’nde 16 .08.2013 tarih ve 1956 sayılı Korum a Bölge
10-08-2020 444 .j Kuru lu kararı ile tesc il ed ilen I. ve III. D erece A rkeo lo jik  S it A lan ına  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇEKLİ

14:00 1 K O R U M A  A M A Ç LI U Y G U LA M A  İM AR PLANI, oy lam aya  ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P  29
kabul oyu , A K  Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, M H P  10 kabul oyu, DSP 1 kabul oyu, S A A D E T 1 
kabul oyu, B ağ ım sız  1 kabul oyu ile top lam  79 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 

O ylam a Raporu)

M anavgat ilçesi, D oğançam  M ahallesi sınırları içe ris inde  ye r a lan 117 ada 93 parse lin  “T ica re t A lan ı" olarak 
5 p lan lanm asına  ilişk in hazırlanan 1/5000 ö lçek li N azım  İm ar P lanın ın, İm ar ve Ş eh irc ilik  Dairesi Başkanlığına

10-08-2020 445 1 iadesine  oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  28 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti
14:00 1 u  kab u , oyu M H P 10 kabu | oyu, DSP 1 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam

73 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O y lam a R aporu)

M uratpaşa B e led iyes i s ınırları içeris inde, D em irc ikara  M aha lles i, 7273 ada 1 parse lin  S osyal Tesis 
A lan ın dan” , "Ö zel S osya l Tes is  A lan ın a ” dönüştü rü lm es ine  ilişk in 1/1000 ö lçek li U ygulam a İm a r Planı 
D eğ iş ik liğ ine  askı süres i içeris inde yapılan itiraz la rın  değerlend irild iğ i, A n ta lya  B üyükşeh ir Belediye 
M eclis in in  10 .01.2020 ta rih  ve 53 sayılı "İtiraz la rın  K abu lüne ve A nta lya B üyükşeh ir B elediye B aşkan lığınca 

10-08-2020 5 1 /5000 ö lçek li N azım  İm ar P lanında da “Ö zel" ibares in in  ka ld ırılm asına  ilişkin plan değ iş ik liğ i yapılm asına"
14 00 446 1 şek lindek i kararına ve B aşkan lık  M akam ının 29 .05 .2 020  ta rih  ve 39210 sayılı O LU R ’larına istinaden

1 hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile KAB U L
ed ild i. (C H P 27 kabu l oyu, AK  Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, DSP 1 kabul 
oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  72 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon 
R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

5 M uratpaşa B eled iyes i s ınırları içeris inde, A nta lya=Kü ltür V arlık la rın ı Korum a Bölge K u ru lu n u n  11.05.2020
10-08-2020 4 4 ^  ^ ta rih  ve 10686 sayılı kararı ile uygun bu lunan G üze loba M aha lles i, 6732 ada 1 parsel ve çevres inde ye r alan

14:00 1 1 g e r e c e  j e o l o j i k  S it A lan ında plan hüküm lerinde de ğ iş ik lik  yap ılm ası ile a lan ın çevres inde yer a lan oyun
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Tarih
S aat

Karar
No

İçtim a
Birleşim
O turum

10-08-2020
14:00

10-08-2020
14:00

10-08-2020
14:00

10-08-2020
14:00

10-08-2020
14:00

448

449

450

451

452

10-08-2020
14:00

453

10-08-2020
14:00

454

10 - 08-2020
14:00

455

Özet

alan la rı-sem t s p o r tes is le ri a lan ın ın  konut ve park alanı o larak, çocuk bahçe leri a lanının spo r alanı olarak 
p lan lanm asına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EKLİ NAZIM  İM AR  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oy lam aya katılanların 
oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  27 kabul oyu, AK  Parti 20 kabul oyu, İY İ Parti 12 kabul oyu, M H P 10 kabul 
oyu, DSP 1 kabul oyu , S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  72 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 
adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

M uratpaşa ilçesi s ınırları içe ris inde  4438 ada 2, 3, 4 4440 ada 5 4463 ada 16, 17 4464 ada 16,17 44 90  ada 
5, 6 4491 ada 8, 9, 10, 11 no lu  pa rse lle r ile yakın çevresine ilişk in A n ta lya  B üyükşehir B e led iye M eclis i’nın 
11 .11.2019 ta rih  ve 641 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ö lçek li N azım  im ar P lanına askı süres i içerisinde 
yapılan İT İRAZ, oy lam aya ka tılan la rın  oy çokluğu ile RET ed ild i. (C H P  28 kabul oyu, A K  Parti 23 ret oyu, İYİ 
Parti 8 kabul oyu, M H P 11 re t oyu, D S P  1 kabul oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 ret oyu ile top lam  73 
oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet İnce lem e R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

Serik B eled iyes i s ınırları içeris inde, A nta lya K ültür V arlık ları K orum a Bölge K uru lu ’nun 23 .10 .2017 /6808 
kararı ile D anıştay 6. İda res in in  2016/2332 sayılı kararı ile onaylanan karar doğru ltusunda m e vcu t planların 
ipta l ed ile rek eski hali o lan T a rım  A la n ı’na döndürü lm esi ve plan notu ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/5000 
ö lçekli korum a am açlı nazım  im ar planı değ iş ik liğ in in  A nta lya K ü ltü r V arlık ların ı Korum a B ö lge  Kuru lu na 
ile tilm esine, oylam aya katılan ların  o y  b irliğ i ile karar verild i. (C H P 25 kabu l oyu, AK  Parti 23 kabu l oyu, İYİ 
Parti 13 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile 
top lam  75 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O y lam a Raporu)

S erik  Beled iyesi sınırları içe ris inde  ye r alan Y ukarıkocaya tak M aha lles i 191 A da 1 parselin eğ itim  alanından 
konut a lan ına dönüştü rü lm es i: konut ku llan ım ındaki 202 A da 1 pa rse lin  b ir kısm ının eğ itim  alanına 
dönüştü rü lm esine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇEKLİ NAZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya 
katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P 25 kabul oyu, A K  Parti 23  kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, 
M H P 10 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  75 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Serik B e led iye  M eclis in in  02 .03 .2020  tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Y ukarıkocaya tak M ahallesi 
191 A da 1 parse lin  ilkokul a lan ından konut a lan ına dönüştü rü lm es i: kon u t ku llan ım ındaki 202 A da  1 parselin 
b ir kısm ın ın  ilkoku l a lan ına  dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLANI 
D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P  25 kabul oyu, A K  Parti 23  kabul oyu, 
İYİ Parti 13 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile 
top lam  75 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Serik Beled iyesi s ın ırla rı içe ris inde  ye r alan M erkez M aha lles i 1057 ada ve çevresinde yapılan plan 
değ iş ik liğ inde  devam lılığ ı o lm am ası nedeniy le  yol aksın ın ka ld ırılm ası ile 3 ve 10 pa rse lle rde  ada kenar 
ha tlarındaki uyum suzluğun g ide rilm es in e  ilişkin m addi hatanın g ide rilm es ine  yönelik hazırlanan 1/5000 
Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (CHP 25 
kabul oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ P arti 13 kabul oyu, M H P 10 kabu l oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile  top lam  75 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 

O ylam a R aporu)

A ksu B elediye M eclis in in  03 .03 .2020  ta rih  ve 49 sayılı kararı ile redded ilen, M acun, K onak ve Fatih 
M ahalle leri sınırları içe ris inde  yak laş ık  365 ha. a landa hazırlanan 1 /1000 ö lçek li İlave ve R evizyon U ygulam a 
İm ar P lanına askı süres i içe ris inde  yapılan itirazla r doğru ltusunda hazırlanan 1/1000 ö lçekli U ygu lam a İmar 
Planı D eğiş ik lik lerine askı süres i içe ris inde  M acun M ahallesi 13434 ada 2 ve 13 parsellere yap ılan İTİRAZ, 
B eled iyes inden ge ld iğ i şek liy le , oy lam aya  katılanların oy b irliğ i ile R E T ed ild i. (C H P  25 kabul oyu, A K  Parti 
23 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabu l oyu, M H P  10 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu , S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 
kabul oyu ile top lam  75 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ksu B elediye M ec lis i’nin 03 .03 .2020  ta rih  ve 47  sayılı kararı ile  uygun bulunan: A nta lya K ü ltü r Varlık larını 
Korum a Bölge K uru lu ’nun 28 .11 .2019  ta rih  ve 10063 sayılı kararı ile p lan notlarına “Korum a alan ı iç inde yem 
yapı yap ılm ası du rum unda parse l ö lçeğ inde  etüd ça lışm ası hazırlanarak A n ta lya  K ültür V arlık la rın ı Korum a 
Bölge Kuru luna sunu lm asından sonra  yap ılaşm a koşu lları be lir lenecektir" hükm ünün ek lend iğ i ve planda 
be lirtilen  "E :0.90 Yençok: 4  ka t” ifadesin in  ipta l edild iğ i şek liy le  düze ltile rek  uygun bu lunan M acun M ahallesi, 
240 aûa 6 pa rse lde ye r a lan tesc illi Köy Enstitüsü yapıların ın ve ko rum a alanı s ınırının p lan lara iş lenerek 
plan notu ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, 
oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (CHP 25 kabu l oyu , A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 13 
kabul oyu, M HP 10 kabu l oyu, DSP 2 kabul oyu, SAA D E T 1 kabu l oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  75 
oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O y lam a R aporu)

D öşem ealtı B e led iye M ec lis in in  06 .03 .2020  tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan, N eb ile r M ahallesi 
9764 ada 48 parse lin  “T ica re t A lanı, K onu t A lan ı ve Ç ay Bahçesi A lan ından " “A karyakıt ve S erv is  İstasyonu 
A lan ı, K onut A lan ı ve Ç ay B ahçesi A lan ın a ” dönüştü rü lm esine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ 
U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B e lediyesinden ge ld iğ i şekliy le, oy lam aya katılan ların  oy çokluğu 
ile KABUL.ediJdi (C H P  26 kabul oyu, A K  Parti 25 ret oyu, İYİ Parti 9 kabu l oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 
kabul oyu ile top lam  63 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)
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D öşem ealtı B elediye M eclisin in 03 .03 .2020  tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ç ıp lak lı M ahallesi 
9477 ada P ark A lan ı içeris ine ve Y eş ilbay ır M aha lles i 1391 ada 1 parse lin  kuzeyinde bu lunan Park Alanı 

10-08-2020 Ar-R f  içe ris ine  T ra fo  A lanı ayrılm asına yöne lik  hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ UY G U LA M A  İM AR PLANI
14:00 ]  D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B e lediyesinden ge ld iğ i şek liy le , oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (C H P  24

1 kabu l oyu , A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, M HP 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu , S A A D E T 1
kabu l oyu ile  top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

D öşem ealtı B e lediye M eclis in in 06 .03 .2 020  tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y eş ilbay ır M ahallesi 
398  nolu im a r adasındaki m ağduriyetin  g ide rilm esi, A n ta lya - B urdur Devlet Karayolu üze rindek i köprülü 

5 kavşa k  pro jes in in  im ar p lan ına iş lenm esine  ve plan notu ek lenm esine yönelik  hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ
10-08-2020 457 1 U Y G U LA M A  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyesinden ge ld iğ i şek liy le , oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile

14:00 1 K A B U L ed ild i. (CHP 24 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu , MHP 8 kab u l oyu, DSP 2
kabu l oyu , S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet 
O y lam a R aporu)

D öşem ealtı B e lediye M eclisin in 03 .07 .2 020  tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Bağdem ağacı 
M aha lles i 1 /1000 ölçekli U ygulam a im a r P lanı R evizyonu plan no tlarındaki G elişm e Konut A lan la rına  ilişkin 

10-08-2020 f  hükm ün yen iden düzenlenm esine ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI PLAN
14-00 458 1 N O TU  D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, Beled iyesinden ge ld iğ i şekliy le, oylam aya katılanların oy b irliğ i ile K A B U L edild i. (CHP

24 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ P arti 11 kabul oyu, M HP 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu , S A A D E T 1 
kabul oyu ile top lam  67 oy kullan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediye M eclis in in 03 .07 .2020  tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Ç ıp lak lı M ahallesi 
bina yüksek liğ i serbest o larak be lir lenm iş  olan “Toplu Konut A la n ı’ sınırları içe ris indeki Top lu  Konut 
A lan la rında  Y ençok:60.50m , T ica re t A lan la rında  Y ençok:11.50m , U m um i H izm et A lan la rında Y ençok:4  kat 

10-08-2020 5 ve 9473 ada 1 parse ldeki Sağlık Tes is  A lan ın ın  ise Yençok: 12 kat o la rak be lirlenm esine yöne lik  hazırlanan
14-00 459 1 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ UY G U LA M A  İM AR  P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyesinden ge ld iğ i şekliy le, oylam aya

1 ka tılan la rın  oy b irliğ i ile KAB U L ed ild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu,
M HP 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  67 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

F in ike B eled iye M eclis i’nin 04 .03 .2020 ta rih li ve 18 sayılı kararı ile uygun bu lunan, İncirağacı M aha lles i 292 
ve 287 ada la r arasında kalan park a lan ı ve 385 ada güney inde yer alan pa rk alanı içeris inde 2 adet tra fo  yeri 

10-08-2020 ^  p lan lanm asına  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, Beled iyesinden
14 00 48(^ 1 ge ld iğ i şekliy le, oylam aya katılanların oy b irliğ i ile  KAB U L ed ild i. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu,

1 İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 8 kabu l oyu , DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile  top lam  67 oy
ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet Oylam a Raporu)

G azipaşa B eled iye M eclis in in 06 .01 .2020  ta rih  ve 1 sayılı kararı ile uygun bu lunan, Y en i M aha lle  742 ada 2 
pa rse lin  yap ılaşm a koşu lla rın ın  yen iden düzen lenm esi ve plan notu ek lenm esine  ilişkin 1 /1 0 0 0  ölçekli 

5 U ygu lam a İm ar Planı değ iş ik liğ i hakkında , ilg ilis in in  23 .07 .2020 tarih ve 77105 sayılı geri çekm e dilekçesi
10-08-2020 4g 1  ̂ doğru ltusunda , karar verilm esine  ye r o lm adığ ına , oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile karar verild i. (CHP 24

14:00 1 kabu l oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabu l oyu, M HP 8 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu , S A A D E T 1
kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K em er B elediye M eclis i’nin 03 .03 .2020 ta rih  ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan: A rs lanbucak  M ahallesi
1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI PLAN NOTUVRI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, Kent E stetiğ i Dairesi

5 B aşkan lığ ın ın  28 .07 .2020 tarih ve 79379  sayılı görüşü doğru ltusunda B eled iyesinden ge ld iğ i şekliy le,
10-08-2020 4 g2  1 oy lam aya  katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ P arti 11

14:00 1 kabu l oyu, M H P 8 kabul oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1
adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K em e r B e led iye M ec lis i’nin 03 .03 .2020 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunan: Kuzdere M ahallesi
1/1.000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I PLAN N O TLARI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, Kent E ste tiğ i Dairesi

5 B aşkan lığ ı nın 28 .07 .2020  ta rih  ve 79379  sayılı gö rüşü  doğru ltusunda, 1.45.1 m addes ine  "Bu maddeyle
10-08-2020 1 ge tirileb ilece k  em sal harici tüm  a lan ların  top lam ı: im ar parse li a lanının yüzde otuzunu aşam az" hükm ünün

14:00 1 ek lenm esi kayd ıyla  değ iş tirile rek, oy lam aya  katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  24 kabul oyu, AK
Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu , M H P 8 kabul oyu , DSP 2 kabul oyu , S AA D E T 1 kabul oyu ile 
top lam  67 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B eled iye M ec lis i’nin 02 .03 .2020 ta rih  ve 58 sayılı kararı ile uygun bu lunan, G üneş M aha lles i sınırları 
içeris inde, 27724 ada 4 parse lin  kuzey indek i C am i A lan ın ın  kuzeye kayd ırıla rak gen iş le tilm es i ve 27033 ada 

5 1 pa rse lin  kuzeyi ve ba tıs ındaki yaya yo lla rın ın  ka ld ırıla rak P ark A lan ına  dah il ed ilm esine  ilişk in hazırlanan
10-08-2020 464 1 1 / 10OO Ö LÇ E K Lİ UY G U LA M A  İM AR P LA N I R EVİZYO NU, B eled iyes inden ge ld iğ i şek liy le , oylam aya

14:00 1 ka tıla n te rıo .o y  .birliği ile KABUL ed ild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu,
M H P 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu , S A A p E T  1 kabul oyu ile top lam  67 o y  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu !
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Kepez B e led iye  M e c lis i’nin 02 .03 .2020 ta rih  ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, V a rsa k  A ktoprak 
M ahallesi s ınırları içeris inde E =1.00 yap ılaşm a koşu llu  K onu t A lanı, Park A lan ı ile 10m gen iş liğ inde  Yaya 
Yolu o la rak p lanlı bu lunan 2711 ada ve çevresin in  tesc illi parse llere  yöre yen iden düzen lenerek E=1.00 
yap ılaşm a koşu llu  K onut A lan ı ile P ark A lan ı o larak p lan lanm asına  yöne lik  o larak hazırlanan 1/1000 

5 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLANI R E VİZY O N U, tesc illi parse llerin  kuzey indek i hâzineye a it 2046 parsel 
ve çevres in in  p lan lam a alanına dahil ed ile rek E =1.00 yap ılaşm a koşu llu  K onut A lanı, P ark A lanı, 10m 
gen iş liğ inde  T a ş ıt Yolu ile 5m gen iş liğ inde  Yaya Y o lu  o la rak p lan lanm ası ve 2711 ile 2712 ada ların  60m 'lik  
yola cephe li k ıs ım la rın ın  Y üksek Zem in  Kat T ica re t A lanı o la rak p lan lanm ası kaydıyla değ iştirile rek, 
oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K A B U L edild i. (C H P 24 kabul oyu, A K  P arti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 
kabul oyu , M HP 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  67 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 
adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

Kepez B e led iye  M eclis in in  02 .03.2020 tarih ve 61 sayılı kararı ile reddedilen, Habib ler M aha lles i sınırları 
içeris inde, 26754, 26756 ve 26757 ada la r ile ç iftesa rn ıç  korum a alanı çevres inde düzen lem e yapılm asına 

10 -08-2020 ;  ilişkin 1 /1000 ö lçekli Uygulam a İm ar P lanı değ iş ik liğ ine  askı süres i içe ris inde  yapılan İTİRAZLAR,
14:00 ]  B e led iyes inden ge ld iğ i şekliy le, oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile  R E T ed ild i. (C H P 24 kabul oyu, A K  Parti

21 kabul oyu , İYİ Parti 11 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  67 
oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Kepez B e led iye  M eclis in in  02 .07.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun bu lunan , Y en iem ek M ahallesi 
s ınırları içe ris inde , 29344 ada 3 parse lin  P TT a lan ından B eled iye H izm et A lan ına  dönüştü rü lm es ine  ilişkin 

10 -08-2020 R7 ?  hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, be led iyesinden ge ld iğ i şekliyle,
14:00 oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K ABU L edild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11

kabul oyu , MHP 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 
adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a Raporu)

Kepez B e led iye  M eclis in in  03.07.2020 tarih ve 129 sayılı kararı ile uygun bu lunan, V a rsa k  Süleym an 
D em ire l B u lvarı doğusunda haritada sınırları be lirtilm iş  o lan bö lgede 1/1000 ö lçek li uygulam a im ar p lanına “ 
K epez B e led iyes i bü tününde yapılaşm a şartlarında bü tün lük  sağ lanm ası, kazanılm ış  hakların korunm ası fiili 
im kansız lık  doğm am ası, yap ılaşm a şartları aç ıs ından m ü lk iye t hakkının devam lılığ ı ve korunm ası, şehir 
s iluetin in ve ken tse l dönüşüm ün vatandaş e liy le  sürek liliğ i açısından, ek li pa ftada sınırları be lirlenm iş 

5 a lan larda: yap ılaşm ası tam am lanm ış, başlam am ış ve /veya  devam  ed ip  e tm em esine  bakılm aksızın , bu
14  nn 468 1 a lan larda taban ve ka tla r alanı hesabı 20 .02 .2020 ta rih i itibariy le  yap ılan ruhsa t iş lem le rindeki taban ve
14:00 1 ka tla r a lanı hesabı esas a lınarak yap ılacaktır." Plan no tunun ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EKLİ

U Y G U LA M A  İM A R  PLAN I PLAN NOTU D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şekliy le, oy lam aya katılanların 
oy b irliğ i ile  K A B U L ed ild i. (C H P  24 kabul oyu, AK  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, M HP 8 kabul 
oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu ile top lam  67  oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 
1 a d e t O y lam a R aporu)

M uratpaşa B e led iye M eclis in in  02 .03 .2020 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bu lunan, A n ta lya  2. idare 
M ahkem esin in  04 .04 .2019 ta rih li ve  E :2018/905 K :2019/345 ve A n ta lya  4. İdare M ahkem esin in  08.05.2019 
tarih li ve  E :2018 /806  K :2019/328 sayılı kararları doğru ltusunda  hazırlanan T o pçu la r M ahallesi, 733 ada 9 

10 -08-2020 parse lin  “M ura tpaşa Beled iyesi H izm et A lan ı" o larak p lan lanm asına  ilişk in 1 /1000 Ö LÇ E K Lİ UYG ULAM A
14:00 ]  İM AR P LA N I, B e led iyes inden ge ld iğ i şekliy le, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K ABU L ed ild i. (CHP 24

kabul oyu, A K  P arti 21 kabul oyu, İYİ P arti 11 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu, D S P  2 kabul oyu , S A A D E T 1 
kabul oyu .ile.toplam  67  oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

M uratpaşa B e led iye  M eclis in in  02 .03 .2020 ta rih  ve 96 sayılı kararı ile reddedilen, D em ircikara M ahallesinde 
yü rü rlük tek i im ar p lan ında S em t S por Sahası ve T ra fo  o la rak planlı 6293 ada 1 pa rse lde 1 /1000 ölçekli 

10 -08-2020 ;  uygulam a im ar p lan ı değ iş ik lik  ta lebi, B e led iyes inden ge ld iğ i şekliy le, oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile RET
14:00 ]  ed ild i. (C H P  24 kabu l oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu,

S A A D E T 1 kabu l oyu ile top lam  67 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

M uratpaşa B e led iye M eclis in in  02 .03 .2020 tarih ve 97 sayılı kararı ile kısm en uygun ve kısm en reddedilen, 
Gebizli M aha lles i 20L-1b ve 20L-1c nolu im ar pa fta la rında  ye r alan A ç ık  ve Kapalı S por Tesis i A lanı 
ku llan ım lı 28377  ada 1 parsel ile Ç ocuk Bahçesi ku llan ım lı 12066 ada doğusuna “T ra fo ” ek lenm esine  ilişkin 
1 /1000 ö lçek li uygulam a im ar planı değ iş ik liğ i hakkında, B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  Açık ve Kapalı Spor 
Tesis i K u llan ım lı 28377 ada 1 pa rse le  tra fo  ek lenm esine  ilişk in hazırlanan 1/1000 ö lçek li U ygulam a İmar 

10 -08-2020 A 7 . , P lanı değ iş ik liğ in in  kabulüne , Ç ocuk Bahçesi ku llan ım lı 12066 ada doğusuna tra fo  ek lenm esine ilişkin
14:00 l  hazırlanan 1 /1000 ö lçek li U ygulam a İm ar P lanı değ iş ik liğ in in  reddine, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar

verild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ P arti 11 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu, DSP 2 kabul 
oyu, S A A D E T  1 kabul oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet Oylam a 
R aporu)
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Tarih  Karar

s -  n o  —

10-08-2020
14:00

472

10-08-2020
14:00

10-08-2020
14:00

473

474

Ö zet

M uratpaşa .B e led iye M eclis in in  02 .03 .2020  tarih ve 98 sayılı kararı ile kısm en uygun ve kısm en reddedilen, 
Ş irinyalı M ahallesi 18L-2c nolu im ar pa ftasında ye r a lan Konserve Koyu M evkiine ilişk in Jeo lo jik  Etüt 
R aporunda be lirlenen s ın ırla rın  iş lenm esi ve p lan notu ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
U ygulam a im ar Planı D eğ iş ik liğ ine  askı süres i içeris inde  yap ılan  itirazların ve itiraz doğru ltusunda  hazırlanan 
1 /1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı D eğ iş ik liğ i hakkında, B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le  1 num ara lı itirazın 
reddine, 2 num ara lı itirazın  kabu lüne ve kabül ed ilen  itiraz doğru ltusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli 
U ygulam a im a r P lanı D eğ iş ik liğ in in  kabulüne, oy lam aya  katılan ların  oy birliğ i ile  karar verild i. (C H P 24 kabul 
oyu , A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabu l oyu, M H P  8 kabu l oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu 
ile to p la m  67. oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

M uratpaşa B elediye M eclis in in  02 .03 .2020 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bu lunan, G üze loba, Güzelbağ 
ve E rm enek M ahalle lerinde ka lan ve H avaalanı G üney i o la rak ad landırılan a lana ilişkin hazırlanan 1/1000 
Ö LÇ E K Lİ İLAVE VE R E VİZY O N  U Y G U LA M A  İM AR  P LA N I, B e lediyesinden ge ld iğ i şek liy le , oylam aya 
katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P 24 kabu l oyu, A K  Parti 21 kabul oyu, İYİ P arti 11 kabul oyu, 
M H P 8 kabul oyu, DSP 2 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu ile top lam  67 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Serik B elediye M eclis in in  02 .03 .2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun bu lunan, C um alı M aha lles i, 192 Ada 
1 pa rse ldeki tra fo  yerin in  değ iş tirilm es ine  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EKLİ U Y G U LA M A  İM A R  PLANI 
D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şek liy le , oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  25 
kabul oyu, A K  P arti 25 kabul oyu, İY İ P arti 13 kabul oyu, M H P  10 kabul oyu, DSP 1 kabul oyu , S A A D E T 1 
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  76 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a Raporu)

10-08-2020
14:00

475

Fin ike Belediyesi sınırları içeris inde, Tu runçova (Ç avdır) M aha lles i 277 ada 1 pa rse lin  b ir kısm ın ın  T icaret 
A lan ından Tarım  ve H ayvancılık  Tes is  A lanına dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  
İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, F in ike B eled iye B aşkan lığ ı’nın 29 .05 .2020 ta rih li ve E .2177 sayılı yazıs ı ile 
Turunçova (Ç avdır) M ahallesi 277 ada 1 parse lin  ifraz ed ild iğ i b ild irild iğ inden Turunçova (Ç avd ır) M ahallesi 
277 ada 4 parsel o larak düze ltilm es i kaydıyla, oylam aya katılan ların  oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (C H P  26 
kabul oyu, A K  Parti 20 ret oyu, İYİ Parti 11 kabu l oyu, M H P 10 kabul oyu, DSP 1 kabul oyu, S A A D E T 1 
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  70 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet 
O ylam a Raporu)

10-08-2020
14:00 476

Fin ike B elediye M ec lis i’nin 04 .03 .2020 tarih li ve 25 sayılı kararı ile uygun bu lunan , Tu runçova  (Çavdır) 
M aha lles i 277 ada 1 parse lin  b ir kısm ın ın  T ica re t A lan ından Tarım  ve H ayvancılık  Tes is  A lanına 
dönüştü rü lm esine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, Finike 
B elediye B aşkan lığ ı’nın 29 .05 .2020  ta rih li ve  E.2177 sayılı yazıs ı ile Turunçova (Ç avdır) M aha lles i 277  ada 1 
parse lin  ifraz ed ild iğ i b ild irild iğ inden Tu runçova  (Ç avd ır) M ahallesi 277 ada 4 pa rse l o la rak düze ltilm esi 
kaydıyla değiştirile rek, oylam aya katılan ların  oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (C H P 26 kabul oyu, A K  Parti 20 
ret oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 kabu l oyu, D S P  1 kabul oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul 
oyu ile top lam  70 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

10-08-2020
14:00

477

Kepez Belediyesi, T eom anpaşa M ahallesi s ınırları içe ris inde  ye r alan 27696 ada ve çevres inde, tra fo  yerinin 
yola cepheli hale ge tirilerek, alanın ba tıs ındak i yo lun kapatılm ası ve Park A lan ında  yen iden düzenlem e 
yapılm asına yöne lik  hazırlanan 1/5000 ö lçek li N azım  im a r P lanı Değiş ik liğ in in im ar ve Ş eh irc ilik  Dairesi 
B aşkanlığına iadesine, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (CHP 28 kabul oyu, A K  Parti 24 kabul 
oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, D S P  1 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu 
ile top lam  76 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

10-08-2020
14:00 478

Kepez B elediye sınırları içe ris inde  Y ükse liş  M aha lles i 1716 ada 1 ve 20 parse lle rin  konut a lan ından Özel 
S ağ lık  Tesis A lan ına  dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  PLANI 
DEĞİŞİKLİĞİ., oylam aya katılan ların  oy çokluğu ile K A B U L ed ild i. (C H P 29 kabu l oyu, A K  Parti 26 re t oyu, 
İYİ Parti 7 kabul, 1 çekim ser oyu, M H P  10 ret oyu, D S P  1 kabul oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu, B ağım sız 1 ret 
oyu ile top lam  76 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

10 - 08-2020
14:00

479

B üyükşehir B e led iye M eclis in in  10 .08.2020 ta rih li m ec lis  top lantıs ında: a .G ündem in 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve  143. m adde le rin in  Plan ve Bütçe K om isyonu ’na gönderilm esi 
oy lam aya katılanların O Y B İR LİĞ İ ile kabul ed ild i, b .G ündem in  92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

5 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
1 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145,
1 146, 147, 148 ve 149. m adde le rin in  im ar ve B ayınd ırlık  K om isyonu 'na gönderilm es i oy lam aya katılanların

O Y B İR LİĞ İ ile kabul ed ild i, (CHP: 23 kabul oyu, A K  Parti: 24 kabul oyu, İYİ Parti: 13 kabul oyu, M H P: 9 
kabufcoyu, DSP>J kabul oyu, Bağım sız: 1 k a b tifo y u  ile top lam  71 oy kullan ılm ıştır.) (EK: O ylam a tab losu)
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Tarih  K arar J g »
Saat No

Ö zet

O turum

C H P  M e c lis  Üyeleri: Tu rgay G E N Ç , M ustafa G E Y İKÇ İ, M ehm eta li Y ILM AZ, M ustafa K Ö LE O Ğ LU , Şükrü 
S Ö ZE N  Ü nal Ç E TİN K AY A , Zekeriya A LTU N , M ehm et TU FAN , Z a fe r TAN , M ehm et Y Ö R Ü KO G LU , Halil 
A R IK A N , M esut K O C AG Ö Z, O ktay B AŞ A R AN , Ş afak O TU ZA LTI, A li PO LAT, O sm an M AN IS, Erşan 
Ö ZDE N  B ülent Ö ZG Ü VE N , E rtuğru l ÜNAL, D eniz FİLİZ, M itha t A R A S , M ustafa BİLİCİ, A K  Parti Meclis 
Üyeleri- M ehm et Ö ZER E N , E nver APU TKA N , A li Ç E TİN , Em in BAL, O rhan A VC I, Şevket Ö Z K A N , Musa 
B ATU  M uham m et URAL, İsm ail DEM İR , M ehm et G Ü V EN , S erha t DEM İR , Ferah N ur U N AL, Şefik 
D U R D A Ş  Ö zdem ir M A N A V O Ğ LU , Kem al Y ILD IR IM , B innaz B Ü YÜ K K U R T, MHP M eclis Üyeleri: Kemal 

5 K A R A  A vn i ATAY, E rcan UĞ UR, A bdurrahm an C A R A N , S e lçuk SEN İR Lİ, Z iya YILD IR IM , İYİ Parti M eclis 
14-08-2020 48Q 2 üye le ri- O kan K O C A K A Y A , Halil Ö ZTÜ R K, R am azan Ö ZEN , Haşan Can KAM BU R O Ğ LU , M ehm et

14:30 1 Y Ü KS E L, M usta fa  BAS K A K, B arış  BULUT, Kerem  Kaya TU R A N , G ürse l AŞIK , Y usu f E m re ERTU Ğ AN ,
M ehm et C eng iz B Ü YÜ K G E BİZ , Ş era fe ttin  Ö ZER, S aad e t M eclis  Ü yesi: M ehm et M ANAVO Ğ LU , Bağım sız 
M eclis  Üyesi M ehm et T O P R A K C I’nın top lantıya ka tıld ık la rı an laşıld ığ ından Büyükşehir B e led iye Meclisi 
C H P  22 A K  Parti 16 İyi P arti 12, M H P 6, Saadet 1, Bağım sız 1 m eclis  üyesi o lm ak üzere top lam  58 üye ile 
açıld ı C H P  M eclis Üyeleri: Üm it UYSAL, Büşra Ö ZD E M İR , M etin A LTU N B A Ş , AK  Parti M eclis  Uyesı: 
A bdu rrahm an Y ILM A Z , D ilave r TA N IK , Fırat D EM İR Cİ, İYİ Parti Üyesi R ecep K A R A TO P ’un m azeretli 
say ılm asına  oy lam aya ka tılan la rın  oyb irliğ i ile ka ra r verild i. (C H P  20 kabul oyu, A K  Parti 20 kabul oyu, İyi 
P arti 12 kabul oyu, M H P 5 kabul oyu, S aadet 1, Bağım sız 1 kabu l ile top lam  59 oy kullan ılm ıştır.)

14-08-2020 5 B üyükşeh ir B e led iye M ec lis in in  14 .08.2020 ta rih li m ec lis  gündem i b irim lerden gelen tek lifle r ile birlikte

14:30 481 2 top lam  39 m addeden o luşm uştur.

5 A nta lya B üyükşeh ir B e led iyes in in  06 .05.2019 ta rih li 274  sayılı m eclis  kararına istinaden: A n ta lya  B üyükşehir
14-08-2020 4Q2  2  B e led iyes i ile E lm alı B e led iyes i, İbradı Belediyesi, B urdur Y eşilova  Beled iyesi, A nta lya Deniz Kom utanlığ ı ve

14:30 1 Ç ardak Hava M eydan K om utan lığ ı arasında im zalanan p ro toko lle r hakkında, M eclis b ilg ilendirild i.

A n ta lya ’yı u lusa l ve u lus la rarası a landa başarı ile tem sil eden spo rcu la r ile antrenörlerine ödül verilm esine, 
14-08-2020 5 P lan ve B ütçe K om isyonu R aporu  doğru ltusunda, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  23

14-30 483 2 kabul oyu AK  Parti 22 kabul oyu , İYİ Parti 11 kabul oyu , M H P 6 kabul oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız
1 1 kabul oyu ile top lam  64 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a Raporu)

Ç ağdaş Türk T iya trosuna  on la rca yıl öncü lük e tm iş  Sayın Y ıld ız  K ente r’in adının ge lecek nesillere 
duyuru lm ası ve tan ıtılm ası iç in Karaa lioğ lu  Parkı içe ris inde  bu lunan ve m odern ize ed ile rek açılacak olan 

14-08-2020 o B elediye K ü ltü r S a lonum uzun ism inin "Y ıld ız K ente r S ahnesi" o la rak  değiştirilm esine, oylam aya katılanların
14:30 484 oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (C H P  23 kabul oyu, A K  Parti 22 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, M HP 6 kabul oyu,

1 S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  64 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu,

1 a d e t O ylam a Raporu)

A n ta lya  B üyükşeh ir B e led iyes i Fen işleri Dairesi B aşkan lığ ı’nın 10 /06/2020 tarih li ve 66347403-755 .01- 
42212 sayılı yazısında: A n ta lya  B üyükşehir B e led iyes i ta ra fından  hazırlanan "2020-2024 yılla rı arası 
S tra te jik  P lan" içeriğ inde ye r alan "M evcut Hallerin D üzen lenm esi ve iy ileştirm esi İşi" kapsam ında M anavgat 
ilçesi, D em irc ile r M aha lles i, 148 ada 1 parsel üzerine "M anavga t Hal A lan ı" yap ılm ası p lan landığının 
b ild irilm esi üzerine: 07 .07 .2012  ta rih li ve  28346 sayılı R esm i G aze tede yayın lanan Sebze ve M eyve T icareti 
ve T optancı Halleri H akkında Y öne tm eliğ in  "Toptancı Hali K uru luş K om isyonu" başlık lı 10 uncu m addesin in 
b irinc i fıkrası "İm ar p lan la rında top tancı hal yeri o larak be lir lenen veya be lirlenecek alanın, 5 inci m addenin 
yed inc i fıkrası ile 6 ncı m addeye uygunluğunu de ğerlend irm ek üzere b ir kom isyon ku ru lu r Kom isyon 

5 tara fından hazırlanan rapor, be led iye m ec lis ine  sunu lu r." hükm ü gereğince: B aşkan lık  M akam ının
14-08-2020 4g5 2 16 07 2020 tarih li ve  9 2 8 0 0 8 9 5 - 1 9 5 .02.99 -E .52136 sayılı o lu r yazısı ile Toptancı Hali K uru luş Kom isyonu

14:30 1 kuru lm uş olup: söz konusu Toptancı Hali Kuru luş K om isyonu tara fından: M anavgat ilçesi D em ircile r
M ahallesi 148 ada 1 pa rse lde  bu lunan taşınm az üzerine  yen i M anavga t Toptancı H ali Şubesin in
kuru lm asın ın , m evcut M anavga t Toptancı Hali Ş ubesin in , yen i top tancı hali yap ıld ıktan sonra kapatılm asının 
ve bu karara istinaden yen i yap ılacak M anavgat T op tancı Hali Ş ubesine taşınm asının uygunluğunun 
değerlend irild iğ i 23 .07 .2020  tarih li, ekteki Toptancı H ali K uru luş  K om isyon Raporunun, anılan Y önetm eliğ in
10 uncu m addes in in  b irinc i fıkrasına istinaden kabulüne, oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile  karar verildi. 
(C H P 29 kabul oyu, A K  P arti 20 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabu l oyu, M H P 6 kabul oyu, SAA D E T 1 kabul oyu, 
B ağım sız T kabul oyu ile top lam  68 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, Toptancı Hali Kuruluş 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D ış ilişk ile r Dairesi B aşkan lığı tara fından, D ışiş leri B akan lığ ı A vrupa B irliğ i B aşkan lığı Tü rk iye  U lusal A jansı 
Avrupa D ayan ışm a program ı kapsam ında gönü llü lük p ro je le rine  başvurusu yapılm ış ve 2019-3 -TR 01-E S C - 
079219” re ferans num ara lı “K ü ltüre l D ip lom asi T akım ı” p ro jes i T ü rk iye  U lusal A jansı tara fından kabul 
olup: söz konusu proje kapsam ında öngörü len eş fina nsm an ın  sağ lanm asına, Proje kapsam ında hibe 

14-08-2020 o sözleşm esi im zalam aya, sunu lan  projeye ilişkin o la rak kurum um uzu tem sile , ilzam a ve pro je belgelerim
14-30 4 ? im zalam aya, proje hesabın ı aça rak bu hesaba para akta rm aya, bu hesaptan harcam a y a p m a ya '/e /ve ya  bu

1 işlem leri ge rçek leş tirecek k iş i/k iş ile ri ye tk ilend irm eye D ış İlişk ile r D aires i Başkanı A lperen E R K A Z A N U  ya
yetk i verilm esine , oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (C H P 24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabu l oyu, 
İYİ Parti 11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R a p o ru ^ l ade t O y lam a Raporu)
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Tarih
S aat

K arar
No

İçtim a
B irleşim
O turum

Ö zet

14-08-2020
14:30

14-08-2020
14:30

487

488

14-08-2020
14:30

489

14-08-2020
14:30

490

14-08-2020
14:30

491

14-08-2020
14:30

14 - 08-2020
14:30

492

493

A nta lya  B üyükşehir Beled iyesi 2020 yılı ge lir ta rifes i B üyükşehir B e led iye M ec lis im iz in  20 .11 .2019  tarih 679 
no lu  kararı ile onaylanm ış olup: söz  konusu A nta lya B üyükşeh ir B e led iyes i G e lir Ta rifes inden Sosyal 
H izm etle r Dairesi B aşkan lığ ın ın  2 9 .07 .2 020  tarih E .56295 sayılı yazıs ında ta le p  ed ild iğ i üzere Y aygın Eğitim  
Ş ube M üdürlüğü ta rifes i a ltındaki K urs K ayıt Ücretle rin in  (K ış D önem i K urs Başına- Y az D onem i Kurs 
B aşına) çıkarılm asına, oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabul 
oyu , İYİ Parti 11 kabul oyu, M H P  6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy 
ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

M anavga t B e led iye M eclis in in  02 /07 /2020  tarih ve 47 sayılı kararı ile onay lanan ek g e lir tarifesin in: 
M anavga t Beled iyesi 2020 yılı g e lir ta rifes ine  ilçesinden ge ld iğ i şek liy le  eklenm esine, P lan ve Bütçe 
K om isyonu Raporu doğru ltusunda, oy lam aya  katılan ların  oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (CHP 24 kabul oyu, AK 
P arti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu , M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabu l oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile 
top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D em re B elediye M eclis in in  02 /07 /2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile onay lanan D em re B eled iyes i 2020 Yılı 
G e lir Ta rifes in in  “ S osyal h izm et ücreti “ baş lık lı 32. M addesin in: “ S osyal H izm e t Ücreti “ ( Y apı Ruhsatı ve 
Yapı K u llanm a izin Belgesi T a lep le rinde  ) şeklinde değiştirilm esine, 32 /a  m addesindeki “ tica ri ve turizm  
am açlı b ina la r ile dub leks, trip le ks  v illa  tip i m üstakil b ina lardan m 2 başına” ibaresin in  " ticari ve turizm  amaçlı 
b ina la r ile dub leks, trip leks  villa  tip i m üstak il b ina lardan m 2 başına ( 775 sayılı kanun kapsam ındaki yapılar 
hariç )”  şek linde  değ iştirilm esine , S osya l T es is le r Ü cret Tarife leri a ltındak i Değirm en Kafe S osya l Tesisi 
Ü cre t Ta rifes indeki T o s t (sucuklu veya kaşarlı ayrı ayrı o lm ak üzere) 8 ,00 TL, T o s t ( sucuklu ve kaşarlı vb. 
karış ık  ) 10,00 TL, G özlem e T a h in li 14 ,00  TL, B itki Çayları ( bardak ) 4 ,00  T L  ve Ayran ( küçük ) 2,00 TL 
şeklinde düzenlenm esine , S osyal T e s is le r Ü cret Ta rife le ri a ltındaki B urguç Kafe S osyal Tesis i Ücret 
Ta rifes indek i Tost ( sucuklu  veya kaşarlı ayrı ayrı o lm ak üzere ) 8,00 TL, T o s t ( sucuklu  ve kaşarlı vb. karışık 
) 10,00 TL, B itki Ç ayları (bardak) 4 ,0 0  TL , A yran  ( küçük ) 2 ,00 TL şeklinde  düzen lenm esine : ayrıca gözlem e 
çeş itle rine  eklenen her m a lzem e kom binasyonu için: yani b ir ade t m a lzem e eklem eye  (pa ta tes+kaşar veya 
o tlu+sucuklu  vb.) 2,00 TL, iki adet m a lzem e eklem eye (pa ta tes+kaşar+sucuk lu  vb.) 4 ,00  T L  ücret farkı 
a lınm asına, oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (CHP 24 kabul oyu , A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ 
P arti 11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a Raporu)

A lanya  B e led iye M eclis in in 02 /07 /2020  tarih ve 149 sayılı kararı ile onaylanan A lanya B eled iyesi M eclis 
K ararında be lirtild iğ i üzere A lanya  B e led iyes i 2020 Yılı G e lir Ta rifes in in  Z ab ıta  M üdürlüğü ücre t ta rifes in in  1. 
M addesindeki Pazar Yerleri Ü cret T a rifes in in  tekstil pazar yerle rinden 3 ay lık  ücretin, gıda, sebze ve meyve 
P azar yerle rinden 1 aylık ücre tin  a lınm am ası, M ali H izm etle r M üdürlüğü ücre t tarifesin in  9. M addesindeki 
m ısırcı, kestaneci, portaka l suyu sa tıc ıs ı, s im it satıcısı ticari taks i işgaliye ücret tarifes in in , s im it 
satıc ıla rından, kestane sa tıc ıla rından, m ısırc ılardan ve portaka l suyu satıc ılarından 3 ay lık  ücretin 
a lınm am asına, T em iz lik  İşleri M üdürlüğü  ücret ta rifes in in  1. M addes indek i evsel katı a tık ücretin in 
iş le tm e lerin  faa liye tte  bu lunm adık ları dö nem le r için a lınm am asına, S osya l Y ard ım  İşleri M üdürlüğü ücret 
ta rifes in in  1. M addesindeki K ız Ö ğrenc i Yurdu Ü cre t Tarifesin in , 20 19-2 020  eğ itim -öğre tim  dönem inde 
“ N isan, M ayıs ay larında yurt ücreti a lınm am ası” şeklinde günce llenm esine , oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile 
ka ra r verild i. (CHP 24 kabul oyu, A K  P arti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 
kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 ad e t Kom isyon R aporu, 1 adet 

O ylam a Raporu)

K um luca .B e led iye .M ec lis in in  06 /07 /2020  ta rih  ve 55 sayılı kararı ile  onaylanan K um luca Beled iyesi M eclis 
K ararında be lirtild iğ i üzere C ovid  19 sa lgını neden iy le  yap ılam ayan düğün ve n işan organizasyonların ın  
önüm üzdeki yaz dönem inde yap ılacak o lm ası nedeniy le  yaşanacak yoğun luğun önüne geçm ek am acıyla 
m evcut düğün sa lon larına ek o la rak K um luca ilçesi Karşıyaka M aha lles i 50 .Yıl Kültür M erkezi içerisinde 
bu lunan Kara tepe Stadı ve G üney Sahil Tesis le rin in  G üneybatı K ısm ında bu lunan boş a landa düğün, A hm et 
Y esev i Parkı içeris inde bu lunan am fi tiya troda  nikah organizasyonu yap ılm ası ve ücretlerin in be lirlenm esi 
ge rekliliğ i doğduğundan: Ü cre tle rin  ilçesinden ge ld iğ i şekliy le kabulüne, P lan ve Bütçe K om isyonu Raporu 
doğru ltusunda, oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (CHP 24 kabu l oyu, A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ 
P arti 1.1 kabu l oyu, M H P  6 kabu l oyu , S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız  1 kabu l oyu ile top lam  62 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K um luca B e led iye M eclis in in  06 /07 /2020  tarih ve 58 sayılı kararı ile onay lanan Kum luca B eled iyesi M eclis 
K ararında be lirtild iğ i üzere de n izc ilik  atıkları iç in sunu lacak hizm etin ta rife  ücre tle rin in  be lirlenm esi gerekliliğ i 
doğduğundan: Ü cretle rin  ilçes inden ge ld iğ i şek liy le  kabulüne, P lan ve B ütçe  Kom isyonu Raporu 
doğru ltusunda, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  24 kabul oyu , A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ 
P arti 11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu , S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  62 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a Raporu)

K em er B e led iye M eclis in in 01 /07 /2 020  tarih ve 81 sayılı kararı ile onaylanan K em er B eled iyesi M eclis 
K a ra nnda -be lid ild iğ i üzere “2872 sayılı Ç evre Kanununun 11.m addes ine  is tinaden K em er B eled iyesi 2020 
Y ılı G e lir Ta rifes in in  55. M addesinde ye r alan, K a fhe r B elediyesi katı a tık top lam a  ve taşım a ücreti altında 
y ıllık  o larak alınan çöp top lam a ücretin in , kapalı ka lan veya faa liye tte  bu lunam ayan ve faa liye tte  bu lunm aları 
yasak lanan yşya faa liye ti yasak lanm asa  d a h i/C o v id  19 süreci ile Dünya S ağ lık  Ö rgütünce pandem i ilan
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edilen sü reç te  etkilenen m ükelle flerin  ayrıca ilçenin tu ris tik  b ir ilçe olm ası, bu süreçte  tu ris tin  ilçeye 
konak lam a am açlı ge lem em iş olm ası, ülke gene linde  ve u lus la rarası uçuşların yap ılam am ış o lm ası, ilgili 
bakan lık la rca  çeşitli ta rih lerde va tandaşla rım ızın  sokağa çıkış ların ın  k ıs ıtlanm ış olm ası, nedenle ri ile 
ekonom in in  durm a, hatta hiç yap ılam am ış o lm ası sebeb iy le  o lum suz etk ilenen iş letm elerin bu süreçte 
faa liye tte  bu lunam am ış olm ası nedeniy le  ilçede faa liye t göste ren  tüm  iş le tm e lerin  Katı A tık  T op lam a ve 
Taşım a Ü cretle rin in  y ıllık  tahakkuk eden ücre tle rinde  % 50 indirim  uygulanm ası ile eksilten, m ahsup  ve iade 
iş lem le rin in  yap ılm ası" hususunun kabulüne , oy lam aya  katılanların oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P 24 kabul 
oyu, A K  P arti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabu l oyu, M HP 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu , Bağım sız 1 
kabuJ.oyu ile top lam  62 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K em er B e led iye  M eclis in in  01 /07/2020 ta rih  ve 83 sayılı kararı ile alınan 1.550.000TL’lik ödenek aktarım  
kararı hakkında: M ahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe Y öne tm eliğ in in  36/3 m addesi “ B üyükşeh ir ilçe 
be led iye le rinde : aktarm alarla ilg ili m ec lis  kararları bü tçe  ile ilgili m eclis kararları g ibi kes in leş ir ve  yürürlüğe 

5 gire r." hükm ü gereği: Kem er B eled iyes in in  2020 yılı g ide r bü tçesinden: 46  07 14 30-04 5 1 00 -5 -06  5  7  07
14-08-2020 4g4 2  Fen İş leri M üdürlüğü D iğer Yol Yapım  G iderle ri te rtib inden  1 .550.000TL ödeneğin alınarak, 46  07 14 04-01 3

14:30 1 g 00 -5-06  1 5 30 D estek H izm etleri M üdürlüğü  H areke tli İş M akinası G iderleri te rtib ine akta rılm asına,
oy lam aya  katılan ların  oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  24  kabu l oyu, A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul 
oyu, M H P 6 kabul oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, B ağ ım sız  1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 
a d e t K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K em er B e led iye M eclis in in  02 .04.2020 tarih 54 no lu  M eclis  Kararı ile onaylanan Ek ödenek ta leb i ile 2020 
5 G e lir T a rifes ind e  yapılacak değiş ik lik le rin : P lan ve B ütçe K om isyonu Raporu doğru ltusunda kabulüne,

14 -08-2020 4gg 2  oy lam aya  katılanların oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul
14:30 1 oyu, M H P  6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağ ım sız  1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1

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

Kaş B e led iye  M eclis in in  01 /07/2020 ta rih  ve 37 sayılı kararı ile onaylanan Kaş Belediyesi M eclis  Kararında 
5 be lirtilen  2020 yılı sosya l tesis iş le tm e leri fiya t ta rife  günce llem elerin in , ilçesinden ge ld iği şek liy le  kabulüne,

14 -08-2020 4g6 2  p ia n  ve B ü tçe  K om isyonu Raporu doğru ltusunda , oy lam aya  katılanların oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  24
14:30 1 kabul oyu , A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabu l oyu, M H P 6 kabul oyu, SAA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız

1 kabu l oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a R aporu)

B üyükşeh ir B elediye M eclis in in 20 .11 .2019  ta rih  679 nolu kararı ile onaylanan A nta lya Büyükşehir 
B e led iyes i 2020 Yılı G elir Tarifes ine , K ent Ta rih i ve Tanıtım  Dairesi B aşkan lığ ı’nın 09 .03.2020 ta rih  E .23633 
sayılı yaz ıs ında  ta lep edild iğ i üzere K ent T a rih i ve Tanıtım ı D aire Başkanlığı bö lüm ü no tla r kısm ına 

14-08-2020 o “ M üze le rim iz in  açık  o lduğu günlerde: U lusa l ve  D in i Bayram larda, ayrıca U luslararası Dünya M üzeler
14 30 497 G ününde m üzelerim iz in  ücrets iz o larak z iya re t e d ile b ilm es i”  ibaresin in eklenm esine, oy lam aya katılanların

1 oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu,
S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 
1 adet O ylam a Raporu)

A n ta lya  B üyükşeh ir Beled iyesi Sosyal H izm etle r Dairesi B aşkanlığı S osyal Y ard ım lar Y öne tm e liğ in in  İç ve 
d ış dene tim le rde k i bulgu sonuçlarına göre sosya l ya rd ım  sürecine  ilişkin prosedürlerin  ve ya rd ım  krite rlerin in  
ye te rs iz  ve esnek olm ası sebebiy le söz konusu m evcu t A n ta lya  B üyükşeh ir Belediyesi S osyal Yard ım lar 

14 -08-2020 5 Y öne tm eliğ in in  ilg ili m addele rin in değ iş tirilm es i ve güçlend irilm esine , bu kapsam da hazırlanan Anta lya
14:30 498 B üyükşe h ir Beled iyesi Sosyal H izm etle r D a ires i Başkan lığ ı S osya l Y ard ım lar Y öne tm eliğ in in  kabulune,

1 oy lam aya  katılan ların  oy birliğ i ile ka ra r verild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul
oyu , M H P  6 Kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 
a d e t K om isyon R aporu, Y önetm elik, 1 adet O y lam a R aporu)

A n ta lya  ili, Kepez ilçesi, G üneş M aha lles i s ın ırları içe ris inde  ka lan m ü lk iye ti A n ta lya  Büyükşehir 
B e led iyes ine  a it yak laşık 9,7 ha büyük lüğündek i a lan 6306 sayılı A fe t R iski A ltındak i A lanların 
D önüştü rü lm es i H akkındaki Kanun kapsam ında 27 .12 .2016  tarih li ve 2016/9724 sayılı B akan la r Kurulu 
kararına  is tinaden 20 .01 .2017 tarihli ve  29954  sayılı resm i gazetede yayım lanarak 'R iskli A la n ’ ilan edilm iştir. 
A n ta lya  B üyükşe h ir B e led iyes in in  09 .03 .2018  ta rih li ve  304 sayılı M eclis  K ararında be lirtilen B akan la r Kurulu 
K ara»•ile  riskli^alan ilan edilen s ın ırlar içe ris inde  ka lan 29427  ada 1 parsel, 29428 ada 1 parsel ve 29431 ada 

5 1 pa rse l num ara lı taşınm azla ra  ilave o la rak  y ine risk li alan sınırları içeris inde ka lan 29429 ada 1 parsel ile
14 -08-2020 4 gg 2  29430 ada 1 parse lin  eklenm esi ve R iskli A lan  sınırları içe ris inde kalan söz konusu 29427 ada 1 parsel,

14:30 1 29428 ada 1 parsel, 29429 ada 1 parsel, 29430  ada 1 pa rse l ve 29431 ada 1 parsel num aralı 5 (beş) adet
taş ınm az için;: Kat Karşılığ ı inşaa t O ranının  be lir lenm esi, 2886 Sayılı Kanun kapsam ında Kat Karşılığ ı İhale 
yap ılm ası, S özleşm e im zalanm ası ve im za lanan sözleşm en in  tapuya şerh ed ilm esi veya ettirilm esi 
ye tk ile rin in  B üyükşeh ir Belediyesi E ncüm enine  verilm esine, Plan ve Bütçe K om isyonu Raporu 
doğru ltusunda, oylam aya katılanların oy b irliğ i ile ka ra r verild i. (C H P 24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ 
P arti 11 kabu l oyu, M HP 6 kabul oyu, S A A D E T  1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy 
ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

14-08-2020 
14:30 ÖUU

A n ta lya  ili, K um luca ilçesi, Beykonak
alan üzerinde Büyükşe

Mah js in d e  bu lunan 420.000,00  m 2 yüzö lçüm lü D evle tin  H üküm  ve 
B e led iyes i tara fından hazırlanan ve A n ta lya  Ç evre  ve Ş ehirc ilik
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İl-M ü d ü rlü ğ ü , ta ra fından  3621 sayılı K ıyı K anununun U ygulanm asına D air Y önetm eliğ in 13/c m addesi 
uyarınca uygun bu lunan pro jede yer alan koo rd ina t ve a lan lardaki her biri 6 m 2 yüzö lçüm lü o lm ak üzere 
top lam  6 adet büfe yeri, he r biri 545 m 2 yüzö lçüm lü  o lm ak üzere top lam  4 adet şezlong yeri ve he r biri 31 m 2 
yüzö lçüm lü  o lm a k  üzere  top lam  3 adet bay-bayan-enge lli w c yeri ile: K um luca İlçesi, B eykonak M ahallesi 
197 ada 8 pa rse l num ara lı taş ınm az üzerinde her b iri 48 m 2 yüzö lçüm lü 2 adet kafe terya ve 12 m 2 
yüzö lçüm lü  1 a d e t büfe yeri o lm ak üzere toplam  2 .417,00  m 2 yüzö lçüm lü alan 28 /12 /2016 ta rih inde  Kum luca 
Kaym akam lığ ı ile B e led iyem iz a ras ında im za lanan protoko l kapsam ında 10 yıl süre ile B e led iyem ize  kiraya 
verilm iştir. K um luca B elediyesi ilgi a) yazısı ile söz konusu alanı K um luca ha lkına hizm et am acıy la  K um luca 
B e led iyes ine .tahs is in i ta lep  e tm iş olup ilg i b) yazım ızda B elediyem iz ile K um luca Kaym akam lığı (M illi Emlak 
Şefliğ i) a ras ında im zalanan p ro toko lde  be lirtilen k ira lam aya ilişkin şa rtla r K um luca B e led iyes ine  bild irile rek, 
protoko l hüküm lerine  aynen uym ak ve pro je kapsam ında bu a lana yap ılacak yapı ve tes is le rin  üçüncü kişi 
tara fından yap ılm ası durum unda k ira lam aya konu alan ların a lt iş le tm ecile re  K um luca K aym akam lığ ına (Milli 
Em lak Ş efliğ i) ödenen m aktu k ira  bedelleri ile  ödenecek % 30 arz bede lle ri ödem e koşulları d ikka te  a lınarak 
K um luca B e led iyes ine  kiraya ve rileb ileceğ i bild irilm iş, Kum luca Beled iyesi ilg i c) yazısı ile Antalya 
B üyükşeh ir B e led iyes i ile Kum luca K aym akam lığ ı (M illi Em lak Ş efliğ i) arasında im zalanan protoko lde 
be lirtilen k ira lam aya ilişkin şartların kabul ed ild iğ in i ve söz konusu alanın K um luca B eled iyes ine kiraya 
ve rilm es in i ta le p  e tm ekte o lup: A nta lya ili, K um luca ilçesi, B eykonak M ahalles inde bu lunan 420 .000 ,00  m 2 
yüzö lçüm lü  D evle tin  H üküm  ve Tasarru fu  A ltındaki alan üzerinde B üyükşeh ir B e led iyes i tara fından 
hazırlanan ve A n ta lya  Ç evre ve Ş eh irc ilik  İl M üdürlüğü tara fından 3621 sayılı Kıyı Kanununun 
U ygu lanm asına  D air Y öne tm eliğ in  13 /c m addesi uyarınca uygun bu lunan pro jede yer a lan koord ina t ve 
a lan lardaki he r biri 6 m 2 yüzö lçüm lü  o lm ak üze re  top lam  6 adet büfe yeri, her b iri 545 m 2 yüzö lçü m lü  olm ak 
üzere top lam  4 adet şezlong yeri ve her b iri 31 m 2 yüzö lçüm lü o lm ak üzere top lam  3 adet bay-bayan-enge lli 
w c  yeri ile: K um luca ilçesi, B eykonak M aha lles i 197 ada 8 parsel num aralı taşınm az üzerinde he r b iri 48 m 2 
yüzö lçüm lü  2 a d e t kafe terya ve 12 m 2 yüzö lçüm lü  1 adet büfe yeri o lm ak üzere top lam  2.417,00 m 2 
yüzö lçüm lü  a lan ın 5216 sayılı B üyükşeh ir B elediye K anununun 26. m addes ine  göre ilk yıl k ira bedeli 
333 .000 ,00  TL+ KD V, m üteakip  y ılla r m a k tu  k ira  bedelleri: 18 .01.2019 tarih 30659 sayılı R esm i G azete 
yayın lanan 17.01 2019 ta rih  7161 sayılı V erg i Kanunları İle Bazı kanun V e Kanun Hükm ünde 
K ara rnam elerde  D eğişik lik  Y apılm asına  D air Kanunun 56. m addesi ile değ iş ik liğe  uğrayan 60 98  sayılı Türk 
B orç lar K anununun 344. m addesi ge reğ ince  b ir önceki yıl k ira bedelin in  T ü rk iye  İsta tistik Kurum unca 
yayın lanan Tüke tic i F iya t E ndeksindeki on iki aylık orta lam a lara  göre değiş im  oranında artırılm ası kaydıyla 
30 .09 .2024 ta rih ine  kadar K um luca B eled iyes ine kiraya verilm esine , oylam aya katılanların oy b irliğ i ile karar 
verild i. (C H P  24 kabul oyu , AK  Parti 19 kabu l oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, M HP 6 kabul oyu, S A A D E T  1 kabul 
oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a 
R aporu)

D öşem ealtı B e led iyes i sınırları içeris inde, Y eş ilbayır M aha lles i tica re t-konut a lan ı olarak p lanlı 9432 ada 
üzerine yüksek liğ in  Y ençok=60.50  m e tre  o la rak iş lenm esi ve "T ica re t+K onu t karm a ku llan ım  alanında 

5 Y ençok=60 .50  m etre  o lacaktır.” plan notunun ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/25000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  
14-08-2020 5Q1 2 (MAR P LA N I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, D öşem ealtı B e led iyes i’nin 11.08.2020 tarih ve 4443 sayılı yazı ek inde iletilen

14:30 1 şekliy le, oy lam aya  katılan ların  oy b irliğ i ile KAB U L ed ild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabu l oyu, İYİ Parti
11 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) 
(EKİ: 1 a d e t K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D öşem ealtı B e led iyes i s ınırları içeris inde , Y eş ilbay ır M aha lles i T ica re t-K onut A lan ı o la rak p lanlı 9432 ada 
üzerine yüksek liğ in  Y ençok=60.50  m etre  o larak iş lenm esi, “T ica re t+K onut karm a kullanım  a lan ında E=1.50, 
Y eoçok=S erbest’tir."  plan notunun “T ica re t+K on u t karm a kullanım  a lan ında E=1.50, Y ençok=60.50  m etre 
o lacaktır.” Ş eklinde düzen lenm esi ve “P lan lam a a lan ında ifraz sonucu o luşacak parse llerde konut a lanı net 

14 -08-2020 o parsel a lan ın ın  % 60'ı, tica re t alanı net pa rse l a lan ının % 40'ı kadar o lacaktır." P lan notunun eklenm esine
14:30 ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, D öşem ealtı Be ledıyesı’nın

1 11 .08.2020 ta rih  ve 4443 sayılı yazısı ek inde iletilen şekliy le, oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile KABUL
edild i. (C H P  24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabu l oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, M HP 6  kabul oyu, S A A D E T 1 kabul 
oyu, B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a 
R aporu)

D öşem ealtı B e led iye  M eclis in in 03 .07 .2020  tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun bu lunan , Y eş ilbayır M ahallesi 
9432 ada içeris inde  yer alan T ica re t+K onu t A lan ın ın  (T İC K) bina yüksekliğ in in  Yençok: S erbest şeklin in 

5 Yençok: 60 .50m  şeklinde  be lir lenm esine  yöne lik  hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR  PLANI
14-08-2020 5Q3 2 D E Ğ İŞ İKLİĞ İ D öşem ealtı B e led iyesin in  11 .08.2020 tarih ve 4443 sayılı yazı ek inde ile tilen şekliyle,

14:30 1 oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (CHP 24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11
kabul oyu , M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ıştır.) 
(EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A kseki B e led iyes i s ın ırları içeris inde: A n ta lya  K ültür V arlık la rın ı Korum a Bölge K uru lu ’nun 10 .07.2009 tarih 
ve 3264 sayılı kararına istinaden, Y arpuz M ahallesi, 186 ada 7 parsel, 209 ada 1 parsel, 114 ada 8 parsel, 

14 -08-2020 P 112 ada 6 parsel ve 117 ada 1-3-11 pa rse lle rde  yer a lan korunm ası ge rek li taş ınm az kü ltü r varlığ ı o larak
1 4 3 0  2 tesc illi yap ıların  korum a alan ı sın ırların ın  iş lenm esi plan no tların ın  be lir lenm esine  ilişkin 1 /5000 ölçekli

1 Nazım  im a r P lanın ın, M ekânsa l P lan lar Y apım  Y öne tm eliğ ine  gö re  düze ltilm es i kaydıyla  A n ta lya  Kültür
V arlık ların ı K orum a B ölge Kuru lu 'na gönderilm es jne , oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile karar verild i. (C H P  24
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kab u l oyu , A K  P arti 19 kabu l oyu, İYİ P arti 11 kabul oyu , M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu , Bağım sız 
1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D em re B eled iyesi sınırları içeris inde, Züm rü tkaya (G ökyazı) M ahallesi, 184 ada 3 parselde y e r alan “Pazar 
Y e ri” a lan ının “ B e led iye H izm et A la n ı” o la rak düzen lenm esi ve plan notların ın ek lenm esine  ilişkin 1/5000 
ö lçekli Korum a A m açlı N azım  im a r Planı değ iş ik liğ in in , 1 /5000 ö lçek li M yra-D em re A z iz  N iko laos K ilisesi 1. 
D erece A rkeo lo jik  S it A lan ı K orum a A m açlı N azım  İm ar P lanı e tk ilem e geç iş  alanı içeris inde ka ldığı için 
A n ta lya  K ültür V arlık la rın ı Korum a Bölge Kuru lu 'na gönderilm es ine , oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile karar 
verild i. (C H P 24 kabul oyu, A K  Parti 19 kabul oyu , İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, S A A D E T  1 kabul 
oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  62 oy ku llan ılm ış tır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet Oylam a 
R aporu)

E lm alı B e led iyes i s ın ırla rı içeris inde, Y en im aha lle  M aha lles i 85 ada 7 pa rse lin  b ir kısm ın ın  "M esire 
A lan ından " "S ağ lık  A lan ın a ” dönüştü rü lm es ine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM A R  PLANI 
D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile  K A B U L ed ild i. (CHP 23 kabul oyu, A K  Parti 20 kabul oyu, 
İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  63 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet İnce lem e Raporu, 1 adet O y lam a R aporu)

F in ike Beled iyesi, H asyurt M aha lles i sınırları içe ris inde  ye r alan 232 ada 40  parsel ve çevres inde 
düzen lem e yap ılm asına ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İMAR PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya 
katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  26  kabul oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ P arti 12 kabu l oyu, 
M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

F in ike B elediye M ec lis i’nin 06 .08 .2020 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, H asyurt M aha lles i sınırları 
içeris inde ye r alan 232 ada 40  parsel ve çevres inde  düzen lem e yap ılm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 
Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, be led iyes inden ge ld iğ i şekliy le, oylam aya katılan ların  oy 
b irliğ i ile KAB U L ed ild i. (C H P  26 kabul oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P  6 kabu l oyu, 
S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 
1 adet O ylam a R aporu)

K epez ilçesi, S ü tçü le r M aha lles i s ınırları içe ris inde 27059  ada 1 parselde ye r a lan Kepez D evle t H astanesi 
a lan ında 1/5000 ö lçek li N azım  İmar planı ve 1 /1000 ö lçek li U ygulam a imar planı a rasındaki uyum suzluğun 
g ide rilm es ine  yöne lik  hazırlanan 26793, 27057, 27058, 27059, 27060, 27061, 27080, 27138 ada la r ve 
çevresine ilişkin 1 /5000 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İM A R  PLAN I DEĞ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile 
K ABU L ed ild i. (CHP 26 kabul oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, SAA D E T 
1 kabul oyu. B ağım sız  1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet 
O ylam a R aporu)

K epez B eled iyes i s ınırları içeris inde ye r alan Kızıllı Katı A tık  Tesis le ri A lanı içe ris inde  bu lunan Enerji Üretim 
Tesis i A lanın ın  büyütü le rek a lan ın yen iden dü zen len m es ine  ilişk in hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N A ZIM  İMAR 
PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oy lam aya katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (CHP 26 kabu l oyu, A K  Parti 23  kabul 
oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy 
ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez B eled iyes i s ınırları içe ris inde  ye r a lan K ızıllı Katı A tık  Tesis le ri A lanı içe ris inde  bu lunan Enerji Üretim  
Tesis i A lan ın ın  büyütü le rek a lan ın yen iden düzen lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  
İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oy lam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K ABU L edild i. (C H P 26 kabul oyu , A K  Parti 23 
kabul oyu, İYİ P arti 12 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile top lam  
69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet Oylam a Raporu)

K epez B eled iyes i sınırları içe ris inde  ye r alan K arşıyaka  M ahallesi 5371 adadaki ilkokul ve çocuk bahçesi 
alanı, 5401 ada 3 noiu pa rse ldeki P azar alanı ile güney indek i o topark alanı ve 5397 ada 6 no lu  pa rse ldeki 
oyun a lan ın ın  yen iden düzen lenm esine  yöne lik  hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR  PLANI 
R E VİZY O N U, oylam aya katılan ların  oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (CHP 26 kabul oyu , A K  Parti 23 kabul oyu, 
İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabu l oyu ile top lam  69 oy 
kullam lm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Konyaaltı Beled iyesi, Hurm a M ahallesi s ınırları içeris inde “A tıksu  Tesis le ri A lan ı (Arıtm a, Te rfi M e rkez i)’’ 
o larak p lanlı bu lunan 12131 ada 7 parsel içeris inde, iki ade t “E nerji Ü retim  A la n ı” p lan lanm ası ve P lan Notu 
ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLANI D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oylam aya katılan ların  oy 
b irliğ i ile KAB U L ed ild i. (C H P  26 kabul oyu, A K  Parti 23  kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P  6 kabu l oyu, 
S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 
1 a d e t O ylam a R aporu)

Konyaaltı Beled iyesi, H urm a M ahallesi s ınırları içe ris inde  “A tıksu  Tesis le ri A lan ı (Arıtm a, Te rfi M e rkez i)’’ 
o larak p lanlı bu lunan 12131 ada 7 parsel içeris inde, iki ade t "Enerji Ü retim  A la n ı” p lan lanm ası ve P lan Notu 
ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇEKLİ U Y G U LA M A  İM AR P LA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya 
katılanların oy b irliğ i ile K A B U L ed ild i. (C H P  26  kabtJToyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabu l oyu, 
M HP 6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, B ağır^sfz  1 kabul oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)
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Konyaalîı B e led iyes i, S arısu M ahallesi sınırları içe ris inde  9976 ada 8 pa rse ldeki Belediye H izm et A lanın ın , 
9976 ada 10 pa rse lin  kuzey indek i B e lediye H izm et A lan ı ile P ark A lanı o larak planlı bu lunan alana 
taşınm ası 9976 ada 8 pa rse l ve çevresin in  ise K am yon G ara jı, P ark A lanı, P asif Yeşil A lan, Rekreasyon 
A lan ı o la rak p lan lanm ası ve Taşıt Yolu akslarının yen iden  dü zen len m es ine  yönelik hazırlanan 1/5000 
Ö LÇ E K Lİ N AZIM  İM AR  PLANI D EĞ İŞ İKLİĞ İ, be led iye  h izm et a lanının güneyindeki kavşak alanının 
p lan lam a sınırına dah il ed ilm esi kaydıyla, oy lam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K ABU L edildi. (CHP 26 kabul 
oyu, A K  Parti 23 kabul oyu , İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P  6 kabu l oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 
kabul oyu ile  top lam  69 o y  ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet Oylam a Raporu)

S eriK 'Be leaıyesı sınırları içeris inde: Kökez M ahallesi 70 ada 89 ve 285 parsel, 1834 ada, G ed ik  M ahallesi 
120 ada 695, 696, 697, 699, 700, 705, 706, 707 ve 708 pa rse lle rde  ye r alan konut a lanları, eğ itim  tesis 
a lan la rı, kü ltü re l tes is  a lan ları ve park a lan larında düzen lem e yap ılm asına  ilişkin hazırlanan 1/5000 
Ö LÇ E K Lİ NAZIM  İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İKLİĞ İ, oy lam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile KABUL ed ild i. (C H P  26 
kabu l oyu, A K  Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu , M H P  6 kabul oyu , S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 
1 kabul oyu ile top lam  69 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a Raporu)

S erik  B e led iye M e c lis i’nin 02 .07 .2020 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan: Kökez M ahallesi 70 ada 89 
ve 285 parsel, 1834 ada, G ed ik M ahallesi 120 ada 695, 696, 697, 699, 700, 705, 706, 707 ve  708 
pa rse lle rde  ye r alan kon u t a lan ları, eğ itim  tes is  a lan ları, kü ltü re l tes is  a lanları ve  park a lan larında düzenlem e 
yap ılm ası ve p lan notu ek lenm esine  ilişkin hazırlanan 1 /1000 Ö LÇ EKLİ U Y G U LA M A  İM AR P LA NJ 
D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B e led iyes inden ge ld iğ i şekliyle, oy lam aya ka tılan la rın  oy b irliğ i ile KAB U L ed ild i. (C H P  26 
kabul oyu, AK  Parti 23  kabu l oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, M H P  6 kabul oyu, S AA D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 
1 kabu l oyu ile top lam  69 oy ku llan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet Oylam a Raporu)

G azipaşa B eled iye M ec lis in in  06 .08.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, bö lgede yap ılan  imar 
uygulam ası ça lışm asında ortaya  çıkan yürürlüktek i 1 /1000 ö lçek li uygulam a im ar p lan larında o luşturu lan 
yen i im a r pa rse lle ri ile p landa ye r alan ayrım  ç izg ileri a ras ındak i uyum suzluğun g iderilm esine yöne lik  İstiklal 
M aha lles i 94 95 96 601, 602, 905, 906, 907, 908 ve 1444 nolu adaların b ir kısm ında düzenlem e 
yap ılm asına  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U LA M A  İM AR PLANI DEĞ İŞ İKLİĞ İ, onam a sınırı 
içe ris inde  yer alan 95 ada 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 287, 288, 289, 290, 
291 292 ve 905 ada 1 ve 4 pa rse lle rdeki ada ayrım  ç izg ile rin in  ek lenm esi kaydıyla değiş tirile rek, oylam aya 
ka tılan la rın  oy b irliğ i ile K A B U L edild i. (CHP 26 kabul oyu, A K  P arti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, 
M H P  6 kabul oyu, S A A D E T 1 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile top lam  69 oy kullan ılm ıştır.) (EKİ: 1 adet 
K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

B üyükşeh ir B e led iye M ec lis in in  14 .08.2020 tarih li devam  m eclis i top lantıs ında: gündem in 39. m addesin in  
P lan ve Bütçe K om isyon u ’na gönderilm esi oylam aya ka tılan la rın  O Y  BİRLİĞ İ ile  kabul edild i. (CHP: 26 kabul 
oyu, A K  Parti: 24 kabu l oyu, İYİ Parti: 12 kabul oyu, M HP: 6  kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağım sız: 1 
kabul oyu ile top lam  70 oy kullan ılm ıştır.) (EK: O y lam a tab losu )

Belediye Meclisinin 10.08.2020 ve 14.08.2020 tarihlerinde yaptığı meclis 
toplantılarında alınan kararlara ait 115 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet, karar özetlerinin okundu 
kabulünü ve kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(CHP: 23 kabul oyu, A K  Parti: 29 kabul oyu, İY İ Parti: 13 kabul oyu, MHP: 7 kabul 
oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 77 oy 
kullanılmıştır.)

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMÎ :Sayın Başkanım, gündemin 3.maddesi, arz
ederim. . .

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Evet, gruplar adına, Sayın FİLİZ.
Üye Deniz FİLİZ :Sayın Başkanım, gündemin 3 dahil 24 dahil sıralı

tüm maddeleri komisyonda oybirliğiyle kabul edilmiştir. Toplu oylanmasını ve Komisyon 
Raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz.

Büyükşehir B j^, Bşk.V. M. HÂCIARİFOGLU^töyın ÇETİN.
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Üye Ali ÇETİN :Başkanım 3 ve 5 dahil oylanması, ö.gündemle
alakalı başka hususlar vardır. 3, 4, 5 ...

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Uygun mu Sayın SENİRLİ.
Üye Ertürk YAZAR :Uygundur.
Üye Haşan Ali ACAR :Uygundur Başkanım.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLUıEvet, gündemin 3 dahil 5 dahil toplu 

oylanmasını ve Komisyon Raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum.

GÜNDEM İN 3. MADDESİ
KARAR NO:523

ÖZÜ: Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kellerpınarı 
Mahallesinde “M endirek(Kum Tutucu)" amaçlı hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı,

Öneri plan çalışmasına altlık teşkil eden 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı paftalarının güncel OLMADIĞINDAN,

1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmalarının 
Antalya Büyükşehir Belediyesince sürdürüldüğü ve henüz 
SONUÇLANMADIĞINDAN,

1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planları arasında UYUMSUZLUKLAR OLDUĞUNDAN,

Planlama alanında mülkiyet analizinin yapılmadığı ve özel 
mülkiyete konu alanlar olduğu tespit edilmiş OLDUĞUNDAN;

Sağ ve soldaki mahmuz yapılarının kıyı çizgisinden 
başlarken ortadaki mahmuzun karayolu kenarından başlatıldığı ve 
bu durumun plajdaki yaya sirkülasyonunu KESİNTİYE 
UĞRATACAĞINDAN,

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday Alanya 
Kalesi, Kızılkule ve Tersane siluetine olumsuz OLUMSUZ ETKİ 
YAPACAĞINDAN,

Alâeddin Keykubat Üniversitesi tarafından^ yapılan 
çalışmaların yeniden değerlendirilmesinin gerekli OLDUĞUDAN, 

Bu çalışmada önerilen T tipi mahmuz yapılarının Alanya 
Keykubat plajı için kıyı erozyonunu hızlandıracağı ve geri 
dönülmez hasarlara yol açabileceği ÖNGÖRÜLDÜRĞÜNDEN.

Ayrıca bu tip sert yapıların yüzme alanlarında tercih 
edilmesinin doğru sonuçlar vermeyeceği değerlendirildiğinden 
imar planına ilişkin OLUMLU KURUM GÖRÜSÜ 
VERİLEM EYECEĞİNDEN:

Bu kapsamda 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 06.07.2011 tarih 
27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde 
Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili 
yönetmelikler ile ekte hazırlanan rapor çerçevesinde 
değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na 
iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 

- 22 kabul oyu, A K  Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP  
8 kabul oyu, DSP 3 ka b u l/yu , SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile 
toplam 74 oy kullanıljnı/tır.)
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 144. 
maddesinde görüşülerek îm ar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediyesi 
sınırları içerisinde, Kellerpınarı Mahallesinde “Mendirek(Kum Tutucu)” amaçlı hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.08.2020 tarihli raporunda;

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kellerpınarı Mahallesinde '‘Mendirek(Kum 
Tutucu)" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş,

Öneri plan çalışmasına altlık teşkil eden 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarının 
güncel olmadığı,

1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmalarının Antalya Büyükşehir 
Belediyesince sürdürüldüğü ve henüz sonuçlanmadığı,

1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasında
uyumsuzluklar olduğu,

Planlama alanında mülkiyet analizinin yapılmadığı ve özel mülkiyete konu alanlar
olduğu tespit edilmiş olup;

Sağ ve soldaki mahmuz yapılarının kıyı çizgisinden başlarken ortadaki mahmuzun 
karayolu kenarından başlatıldığı ve bu durumun plajdaki yaya sirkülasyonunu kesintiye 
uğratacağı,

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane
siluetine olumsuz etki yapacağı,

Alâeddin Keykubat Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaların yeniden
değerlendirilmesinin gerekli olduğu,

Bu çalışmada önerilen T tipi mahmuz yapılarının Alanya Keykubat plajı için kıyı 
erozyonunu hızlandıracağı ve geri dönülmez hasarlara yol açabileceği öngörülmektedir.

Ayrıca bu tip sert yapıların yüzme alanlarında tercih edilmesinin doğru sonuçlar 
vermeyeceği değerlendirildiğinden imar planına ilişkin OLUMLU KURUM GÖRÜSÜ
VERİLEMEYECEĞİ:

Bu kapsamda 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 06.07.2011 tarih 27986 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve diğer 
ilgili yönetmelikler ile ekte hazırlanan rapor çerçevesinde değerlendirilmek üzere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'nailetilm esinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis üyesi Sıdıka GÖKYAR KIZILCA ve Adem ER Toplantıya 
katılmadı diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 4 . M ADDESİ 
KARAR NO:524

ÖZÜ: Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Köşkerler,
Zümrütkaya, Gürses M ahallelerinde yer alan Myra Arkeolojik Sit 
Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 
gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. 

, , (CHP 22 kabul oyu, A K  Parti 28 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul 
oyu, M HP 8 kabul oyy fD SP  3 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarihli toplantısında gündemin 116. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Demre Belediyesi 
sınırları içerisinde, Köşkerler, Zümrütkaya, Gürses Mahallelerinde yer alan Myra Arkeolojik 
Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.07.2020 tarihli raporunda;

Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Köşkerler, Zümrütkaya, Gürses Mahallelerinde 
yer alan Myra A rkeolojik1 S it Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
Komisyonumuzca incelenmiş, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge K uruluna
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm  üyeler imzalı M eclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 5. M ADDESİ
KARAR NO:525

ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 
Odabaşı Mahallesi 28221 ada 20 parselin “Tarım ve 
Hayvancılık Tesis Alanı” ve “Yol” olarak planlanmasına 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP
22 kabul oyu, A K  Parti 28 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul 
oyu, M HP 8 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, S  A AD  E l  1, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 106.
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi 
sınırları içerisinde Odabaşı Mahallesi 28221 ada 20 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis 
Alanı” ve “Yol” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Odabaşı Mahallesi 28221 ada 20 parselin ‘Tarım 
ve Hayvancılık Tesis Alanı” ve “Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar 
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(CHP 22 kabul oyu, A K  Parti 28 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu, M HP 8 kabul oyu, 
DSP 3 kabul oyu, SAAD ET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.)

Yazıİşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Gündemin ö.maddesi, arz ederim.
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GÜNDEM İN 6. MADDESİ
KARAR NO:526

ÖZÜ: M anavgat Belediyesi sınırları içerisinde,
Yukarıışıklar Mahallesi 355 parselin “Tarım ve Hayvancılık 
Tesisi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 
itirazlar oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. 
(CHP 23 kabul oyu, A K  Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 13 kabul 
oyu, M HP 9 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul, 
Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarihli toplantısında gündemin 152. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat 
Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıışıklar Mahallesi 355 parselin 'T arım  ve Hayvancılık 
Tesisi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı 
süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.08.2020 tarihli raporunda;

Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıışıklar Mahallesi 355 parselin "Tarım 
ve Hayvancılık Tesisi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis üyesi Sıdıka GÖKYAR KIZILCA ve Adem ER Toplantıya 
katılmadı diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın FİLİZ.
Üye Deniz FİLİZ :Komisyon Raporu doğrultusunda kabulü

uygundur.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın ÇETİN.
Üye Ali ÇETİN :Sayın Başkanım bu maddeyle ilgili meclis olarak

oybirliğiyle yatırımcını önünü açmak adına geçtiğimiz ayda yatırımcıya destek olup 
geçirmiştik maddeyi. Gelen itirazların görüşüldüğü bir madde. İtirazları komisyonda her ne 
kadar oybirliğiyle yine reddetsek de konunun içeriğine baktığımız zaman çok da haklı 
olduğumuz kanaati oluşmadığı için itirazların reddini, dolayısıyla maddeye katılmıyoruz. 
Komisyon görüşüne reddi yönünde oy kullanıyoruz.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın SENİRLİ.
Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon Kararma katılmıyoruz.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın Ertürk.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Raporu uygundur.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın ACAR. Sayın MANAVOĞLU.
Üye M ehmet MANAVOĞLU :Uygundur Başkanım.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Evet, Komisyon Raporu doğrultusunda 

oylarınıza sunuyorum. Yanlış görmüyorum değil mi?
Üye Deniz FİLİZ :Sizi^byunuz iki oy sayılıyor.
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Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Ben kullandım. Ha, benim oyum. Bir 
oy daha nasıl kullanacağım?

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım eşitlik halinde Başkanın oyu çift
kabul edilir. 40 oldu.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet.
Üye Deniz FİLİZ :40’a 39 oldu.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir 

arkadaşlar.

(CHP 23 kabul oyu, A K  Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, DSP  
3 kabul oyu, SAADET 1 kabul Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.)

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Gündemin 8.maddesi, arz ederim.
Üye Deniz FİLİZ :Başkanım gündemin 8 dahil 24 dahil

komisyonlardan oybirliğiyle gelm iş...
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:8 dahil 24 dahil... Evet, Sayın 

ÇETİN...
Üye Deniz FİLİZ :Evet, sıralı tüm maddelerin toplu oylanmasını ve

Komisyon Raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz.
Üye Ali ÇETİN :AK Parti Grubu olarak uygundur Başkanım.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın SENİRLİ.
Üye Selçuk SENİRLİ :Uygundur.
Üye Ertürk YAZAR :Uygundur.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın ACAR, MANAVOĞLU, Sayın 

MANAVOĞLU. Evet, gündemin 8 dahil 24 dahil toplu oylanmasını ve Komisyon Raporları 
doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum.

GÜNDEM İN 8. MADDESİ
KARAR NO:527

ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin özel eğitim 
alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul 
oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 
kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.07.2020 tarihli toplantısında gündemin 167. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediyesi 
sınırları içerisinde yer alan Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin özel eğitim alanından 
konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 
hakkındaki;
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Serik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin 
özel eğitim alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEM İN 9. MADDESİ
KARAR NO:528

ÖZÜ: Serik Belediyesi sınırları içerisinde; Gedik
Mahallesi 104 ada 1 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve 
kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanında düzenleme 
yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile 
KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, 
İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu,
SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72
oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 116. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediyesi 
sınırları içerisinde; Gedik Mahallesi 104 ada 1 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve
kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2020 tarihli raporunda;

Serik Belediyesi sınırları içerisinde; Gedik Mahallesi 104 ada 1 parselde yer alan 
Sosyal Tesis Alanı ve kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Adem ER toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 10. MADDESİ
KARAR NO:529

ÖZÜ: Serik Belediye M eclisimin 02.07.2020 tarih ve 52 
sayılı kararı ile uygun bulunan; Gedik Mahallesi 104 ada 1 
parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve kuzeyinde yer alan 
Rekreasyon Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 
kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 
kabul oyu, SAAÖET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 117. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediye 
M eclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan; Gedik Mahallesi 104 ada 1 
parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanında düzenleme 
yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2020 tarihli raporunda;

Serik Belediye M eclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan; 
Gedik Mahallesi 104 ada 1 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve kuzeyinde yer alan 
Rekreasyon Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, M eclis Üyesi Adem ER toplantıya katılmadı, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR N 0:530

ÖZÜ: Alanya Belediye M eclisi’nin 02.07.2020 
tarih ve 178 sayılı kararıyla uygun bulunan, Güllerpınarı 
Mahallesi 215 ada 167 parseldeki konut alanında çekme 
mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul 
oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 
kabul oyu, D SP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 120. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Alanya Belediye 
M eclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 178 sayılı kararıyla uygun bulunan, Güllerpınarı Mahallesi 
215 ada 167 parseldeki konut alanında çekme mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Alanya Belediye M eclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 178 sayılı kararıyla uygun bulunan, 
Güllerpınarı Mahallesi 215 ada 167 parseldeki konut alanında çekme mesafelerinin 
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.
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GÜNDEM İN 12. MADDESİ
KARAR NO:531

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye M eclisi'nin 03.03.2020 
tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır ve 
Çıplaklı Mahallesi, Çiftlik Caddesi ile Fatih Sultan M ehmet 
Caddeleri arşındaki Enerji Nakil Hattı güzergâhındaki yol 
genişliğinin 50 metre olarak düzenlenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 
kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, D SP 3
kabul oyu, SAAD ET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile
toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 123. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye M eclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır ve 
Çıplaklı Mahallesi, Çiftlik Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Caddeleri arşındaki Enerji Nakil 
Hattı güzergahındaki yol genişliğinin 50 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Döşemeaitı Belediye M eclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun
bulunan, Yeşilbayır ve Çıplaklı Mahallesi, Çiftlik Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Caddeleri
arşındaki Enerji Nakil Hattı güzergahındaki yol genişliğinin 50 metre olarak 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.

GÜNDEM İN 13. MADDESİ
KARAR NO:532

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye M eclisi’nin
03.07.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Yeşilbayır Mahallesi, 380+154 kV Serbest Bölge-Antalya 
DGKÇS Enerji İletim Hattının işlenmesi ve plan notu 
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 
kabul oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu,
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 124. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır 
Mahallesi, 380+154 kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattının işlenmesi ve 
plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Yeşilbayır Mahallesi, 380+154 kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim 
Hattının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Komisyonumuzca Büyükşehir Belediye M eclisinin 13.09.2019 tarih, 540 ve
09.12.2019 tarih, 761 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.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 125. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. Yeniköy 
Mahallesi konut kullanımlı 874 ada 8 parsele konutaltı ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, K. Yeniköy Mahallesi konut kullanımlı 874 ada 8 parsele konutaltı ticaret kullanımı 
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 10.02.2020 tarih 92 sayılı kararı İle 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliği reddedildiğinden uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

GÜNDEM İN 14. MADDESİ 
KARAR NO:533

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye M eclisi’nin
03.07.2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. 
Yeniköy Mahallesi konut kullanımlı 874 ada 8 parsele 
konutaltı ticaret kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oylamaya 
katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, 
A K  Parti 21 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 
kabul oyu, D SP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

40



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(07.09.2020)

GÜNDEM İN 15. MADDESİ
KARAR NO:534

ÖZÜ: Döşemealtı Belediye Meclisi'nin
03.07.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. 
Yeniköy Mahallesi konut kullanımlı 872 ada 6 parsele 
konutaltı ticaret kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama îm ar Planı Değişikliği oylamaya 
katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, 
A K  Parti 27 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 
kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAAD ET 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 126. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Döşemealtı 
Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. Yeniköy 
Mahallesi konut kullanımlı 872 ada 6 parsele konutaltı ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Döşemealtı Belediye Meclisi'nin 03.07.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, K. Yeniköy Mahallesi konut kullanımlı 872 ada 6 parsele konutaltı ticaret kullanımı 
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îm ar Planı Değişikliği Komisyonumuzca 
incelenmiş, Büyükşehir Belediye M eclisi'nin 10.02.2020 tarih 93 sayılı kararı ile 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliği reddedildiğinden uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 16. MADDESİ
KARAR NO:535

ÖZÜ: Elmalı Belediye M eclisi’nin 02.07.2020 
tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı 
Mahallesi 307 ada 19 parselin içerisinden geçen yolun 
kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama îmar Planı 
değişikliği, plan onama sınırı içerisindeki yolda kalan yapının 
konut alanı içerisinde kalması, kalan kısmının park alanı 
olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, 
AK  Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul 
oyu, DSP 3 kabul oyu, SAAD ET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 127. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Elmalı Belediye 
M eclisi’nin 02.07.2.020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi 307 
ada 19 parselin içersinden geçen yolun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
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İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Elmalı Belediye M eclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Karyağdı Mahallesi 307 ada 19 parselin içerisinden geçen yolun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan onama sınırı 
içerisindeki yolda kalan yapının konut alanı içerisinde kalması, kalan kısmının park alanı 
olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis üyesi M ehmet Ali KİRİŞ imzasız, diğer üyeler imzalı 
Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 17. MADDESİ
KARAR NO:536

ÖZÜ: Gazipaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 
tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan; Pazarcı 
Mahallesinde konut alanı ve yol boyu ticaret alanı planlı 
194 ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden 
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 
kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP  
3 kabul oyu, SAAD ET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 130. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa Belediye 
M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan; Pazarcı Mahallesinde 
konut alanı ve yol boyu ticaret alanı planlı 194 ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının 
yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun 
bulunan; Pazarcı Mahallesinde konut alanı ve yol boyu ticaret alanı planlı 194 ada 1 ve 2 
parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih 94 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar 
plan değişikliğine göre incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne 
varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Mecl'
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GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:537

ÖZÜ: Gazipaşa Belediye M eclisi‘nin 03.07.2020 
tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan; Beyobası 
Mahallesi 118 ada 1 parselin Akaryakıt İstasyonu 
alanından konut alanı ve yol boyu ticaret alanına 
dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği. 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 
kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP  
3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu 
ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 131. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa Belediye 
M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan; Beyobası Mahallesi 118 
ada 1 parselin Akaryakıt İstasyonu alanından konut alanı ve yol boyu ticaret alanına 
dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar 
Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan; 
Beyobası Mahallesi 118 ada 1 parselin Akaryakıt İstasyonu alanından konut alanı ve yol boyu 
ticaret alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar 
Planı değişikliği Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih
95 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine göre incelenmiş,
Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEMİN 19. M ADDESİ
KARAR NO:538

ÖZÜ: Gazipaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 
tarih ve 38 sayılı kararı ile reddedilen; Yeni M ahalle 1156 
ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden 
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET
edildi (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İY İ Parti 
11 kabul oyu, M HP 9^kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, 
SAADET 1 kabul oyu: Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 

tam im  ıştıfl h
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 132. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Gazipaşa Belediye 
M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile reddedilen; Yeni Mahalle 1156 ada 1 ve 2 
parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Gazipaşa Belediye M eclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile reddedilen; Yeni 
Mahalle 1156 ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 
1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden 
geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 133. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
M eclisinin 02.07.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilen, Zeytinlik Mahallesi 1596 ve 
2965 parsellerin Orman Alanı olarak plana işlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde 
yapılan itiraz hakkındaki;

İm ar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilen, 
Zeytinlik Mahallesi 1596 ve 2965 parsellerin Orman Alanı olarak plana işlenmesi ve 
çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediyesinden geldiği şekliyle itirazın reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

GÜNDEM İN 20. MADDESİ 
KARAR NO:539

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilen, Zeytinlik 
Mahallesi 1596 ve 2965 parsellerin Orman Alanı olarak 
plana işlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, 
Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy 
birliği ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 
kabul oyu, ÎY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, 
DSP 3 kabul oyu, SAAD ET 1 kabul oyu. Bağımsız 1 
kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)
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GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR N 0:540

ÖZÜ: Kepez Belediye M eclisi'nin 02.07.2020 
tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan; Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
28.11.2019 tarih ve 10076 sayılı kararı ile uygun bulunan 
Varsak Altıayak Mahallesi, 2016 ada doğusunda bulunan 
koruma alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL 
edildi (CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İY İ  
Parti 11 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, 
SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam  
72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 134. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
M eclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan; Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10076 sayılı kararı ile uygun 
bulunan Varsak Altıayak Mahallesi, 2016 ada doğusunda bulunan koruma alanına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Kepez Belediye M eclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan; 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10076 sayılı kararı 
ile uygun bulunan Varsak Altıayak Mahallesi, 2016 ada doğusunda bulunan koruma alanına 
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir 
Belediye M eclisi’nin 10.02.2020 tarih ve 99 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Değişikliğine göre incelenmiş, Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu,, tüm üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

GÜNDEM İN 22. MADDESİ
KARAR NO:541

ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 03.07.2020 
tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yükseliş 
Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT Alanının 
“Aile Sağlığı Merkezi” Alanına dönüştürülmesine ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya 
katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul 
oyu, A K  Parti 27 /kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, 
M H P 9 kabul oyu, D SP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul 

Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy 
fla m lm m y.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 135. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediye 
M eclisinin 03.07.2020 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yükseliş Mahallesi 1710 
ada 25 parselde bulunan “PTT Alanı” nın “Aile Sağlığı Merkezi” alanına dönüştürülmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Kepez Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunan, 
Yükseliş Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT Alanının “Aile Sağlığı Merkezi" 
Alanına dönüştürülmesine 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.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 139. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kumluca Belediye 
M eclisi’nin 06.07.202(Uarih ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, Meydan (Bağlık) Mahallesi 46 
ada 1 parselin Resmi kurum alanı (Tarım Kredi Kooperatifi) olarak planlanmasına ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerinde yapılan 
itiraz hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Kumluca Belediye M eclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, 
Meydan (Bağlık) Mahallesi 46 ada 1 parselin Resmi kurum alanı (Tarım Kredi Kooperatifi) 
olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi 
içerinde yapılan itiraz Komisyonumuzc diyesinden geldiği şekliyle itirazın
reddinin uygun olduğu görüşüne varılm

GÜNDEM İN 23. MADDESİ 
KARAR NO:542

ÖZÜ: Kumluca Belediye M eclisi’nin 06.07.2020 
tarih ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, Meydan (Bağlık) 
Mahallesi 46 ada 1 parselin Resmi kurum alanı (Tarım 
Kredi Kooperatifi) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı 
süresi içerinde yapılan itiraz, Belediyesinden geldiği 
şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. 
(CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İY İ Parti 11 
kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 
kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy 
kullanılmıştır.)

Komisyon J^aJ)oru, tüm üyeler i içlisin takdirine sunulmuştur.
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GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:543

ÖZÜ: Serik Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih 
ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan; Eminceler Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan 103 ada 169 parselin “Toplu 
işyeri” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı, Belediyesinden geldiği şekliyle 
oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 
kabul oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, 
MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, 
Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 141. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Serik Belediye 
Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan; Eminceler Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan 103 ada 169 parselin “Toplu İşyeri” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Serik Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan; 
Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 103 ada 169 parselin “Toplu işyeri” olarak 
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nin 10.01.2020 tarih ve 10 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.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLUrOybirliğiyle kabul edilmiştir.

(CHP 20 kabul oyu, A K  Parti 27 kabul oyu, İY İ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, 
DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)

Yazıİşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Gündemin 25.maddesi, arz ederim.

GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO:544

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Altıntaş 
Mahallesi 15534 Ada 1 parseldeki mülkiyet sorununun 
giderilmesi amacıyla, 15534 ada (kısmen), 15535 ada 1 ve 
6 parsel (kısmen) ve 15537, 15538, 15539 adalar arasında 
kalan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, oylamaya 
katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 22 kabul oyu, 
AK Parti 28 ret rfyu, İYİ Parti 1 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, 
DSP 3 kalnıl oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu
i]^ to p ^fı/j6 5  oy kullanılmıştır.)
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Büyükşehir Belediye M eclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 101. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde, Altıntaş Mahallesi 15534 Ada 1 parseldeki mülkiyet soıununun 
giderilmesi amacıyla, 15534 ada (kısmen), 15535 ada 1 ve 6 parsel (kısmen) ve 15537, 15538, 
15539 adalar arasında kalan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Altıntaş Mahallesi 15534 Ada 1 parseldeki 
mülkiyet sorununun giderilmesi amacıyla, 15534 ada (kısmen), 15535 ada 1 ve 6 parsel 
(kısmen) ve 15537, 15538, 15539 adalar arasında kalan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Ali ÇETİN “Ret. Plan bütünlüğüne aykırıdır” şerhli 
imzalı, Meclis Üyesi Mehmet Ali KİRİŞ “Ret, sosyal donatı eksiliyor” şerhli imzalı, Meclis 
Üyesi Haşan Cumhur GÖNCÜ “Ret, Plan bütünlüğüne aykırıdır ”şerhli imzalı, Meclis Üyesi 
Adem ER “Ret” şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın FİLİZ.
Üye Deniz FİLİZ :Komisyon Raporu doğrultusunda kabulünü

öneriyoruz.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın ÇETİN.
Üye Ali ÇETİN :Sayın Başkamın 25.maddeyle ilgili gündemin,

25 ve 26 aynı konuları içeriyor, birisi l.OOOTik diğeri 5.000’lik. Bu konularla alakalı meclis 
bilgilendirme adına görüşlerimi belirtmek istiyorum. Bahse konu geçen alan Aksu Belediyesi, 
Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkça 40 yıla yakın vatandaşımızın sorununu içeren, özel 
kanunla o vatandaşlarımızın sorunlarının sıkıntıdan kurtulduğu kanun kapsamında, ortaklaşa 
yapılan bir anlaşmayla, Bakanlık, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi alanın yetkilerinin 
Bakanlıkça Büyükşehir muhatap kabul edildiği için Büyükşehir’e devredilmesi ve Büyükşehir 
devri aldıktan sonra da İlçe Belediyesine o mahallelerin devrini gerçekleştirmesi hususuyla 
ilgili bir anlaşma yapıldı. Bu alanla ilgili, bu mahalleyle ilgili, Güzelyurt ve Altıntaş 
M ahallesiyle ilgili Aksu İlçesine ait mahallelerdir. Yaklaşık 2019 M art’tan itibaren 1,5 yıllık 
bir sürece yaklaşıyoruz. İsrarla bu alanın devrini istediğimiz halde bu mahallelerin devri İlçe 
Belediyemize devredilmedi halihazırda. Devredilmeyecek denmiyor. Sağolsunlar o konuda 
Bakanımıza da, çeşitli arkadaşlarımıza da, Başkammız bu noktada uygun dedi ama 
gerçekleşmedi devir maalesef. Gerçekleşmeyen bu alanla alakalı 1.000 lik ve 5.000 lik 
Büyükşehir’in şu anda uhdesinde olduğu için ilk mecliste işte Büyükşehir’e ait 6 tane arsanın 
satış yetkisini geçirdik, 2.mecliste bir kamu alanıyla ilgili başka bir şey geçirdik. Bu mecliste 
11 dönüm Büyükşehir’e ait bir alanı ayırıp, tamam Büyükşehir’imize ait ama yani burada 
baktığımız zaman işte sosyal tesis alanı konamıyor eşdeğer alan çıkmıyor, vesaire vesaire... 
Büyükşehir’e ait diye de gözden geçirmememiz laz ıny l^ek sik lik le ri atlamamamız lazım. 11 
dönüm bir alan tahsis ediyoruz. İşte 27, 28’i, çektiğimiz maddeler yine aynı mahalleyle 
ilgiliydi, çektik bu mecliste.
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Yani baktığımız zaman tamamen, tamam Büyükşehir’in uhdesinde ama yani 19 tane 
ilçemiz var. Hiçbir ilçemiz kendi mahallesindeki ilgili bir çalışmayla ilgili kendi bilgisinin 
olmadığı, tamamen Büyükşehir’in isteği doğrultusunda mahallenin çalışmalarının geçmesini 
buradaki hiçbir Belediye Başkanımız, hiçbir meclis üyemiz istemez. Biz ilçemize ait 
mahallemizin çalışmaları sağlıklı yürütebilmemiz adına, entegre çalışıyoruz zaten önce 
ilçeden geçiriyoruz daha sonra Büyükşehir’e geliyor. Yani yok sayılmamamız adına, hiçbir 
ilçenin de kabul etmeyeceğini düşünerekten bu mahallelerimizin devrini acil bir şekilde 
sizden talep ediyoruz anlaşmamıza da bağlı kalmak şartıyla.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARÎFOGLU:Konuyu kabul ediyorsunuz ama, değil
mi?

Üye Ali ÇETİN :Konuyu kabul etmiyoruz. Konuyu kabul
etmiyoruz. Kabul etmemiz mümkün değil. Yani şimdi 1.000'lik ve 5.000 lik ilçe belediyesi 
olmadan, kamu alanı, satışa alan, istasyona alan, yani burada planlama, bir ilçe belediyesi yok 
sayılarak yapılmamalı iki tane mahallede. 40 yıla yakın bir sirayet etmiş bir mahallelerin 
sorunlarını ilgilendiren bir konu protokolle sulhe kavuşmuş ama sulhe kavuştuktan sonra da 
Büyükşehir benim uhtemde deyip istediği gibi burada bir planlama yapmaya çalışıyor. 
Görüşümüz rettir. Mahallelerimizin de devrini tekrar Başkanım sizden hassasiyetle istiyoruz 
geriye.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Peki, tamam. Teşekkür ederiz.
Üye Ali ÇETİN :Sağolun.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın SENİRLİ.
Üye Selçuk SENİRLİ :Başkanım biz de Komisyon Raporuna

katılmıyoruz ama ben bir özellikle akaryakıtlarla ilgili bir, yüce meclise bir bilgi vermek 
istiyorum.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ :Antalya’daki ruhsatlı akaryakıt sayısı 422,

İzmir’de 460, A nkara’da 558, İstanbul’da 744. Antalya’nın 2019 yılı Akaryakıt tüketimi 
826.487.160 litre. İzmir’in akaryakıt tüketimi 1.344.383.073 litre, Ankara’nın akaryakıt 
tüketimi 2.189.754.575 litre, İstanbul’un akaryakıt tüketimi 4.168.543.285 litre. Arkadaşlar, 
biz bu meclis eliyle bu memlekete ihanet ediyoruz. Bunun başka bir izahı yoktur. Bu para, bu 
istasyonlara harcanan para bu memleketin parası, bu memleketin insanlarının parası, bu 
memleketin Gayri Safı Milli Hasılası, bu toprakların rantabl kullanma parası. Onun için 
idareyi de, bu meclisi de. tarihe bir not düşelim, buna göre değerlendirilsin yani. Ha burada 
hakikaten ruhsat sahibi, eski işletmelerin eksiklikleri varsa bunları tamamlayalım ama yeni 
istasyon yaparak hem adamların batmalarına, hem de o memleketin kıt kaynaklarının 
hovardaca kullanılmasına müsaade etmeyelim. Hepinize saygılar sunuyorum.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın SENİRLİ, tabi burada geçmiş 
dönemdeki idarelerin yaptığı hatalar sonucu bazı yerlerde fazla, fazla yoğunluklu...

Üye Selçuk SENİRLİ :Efendim, ben bir şey demiyorum Başkanım.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Hayır, bir şey söylüyorum. Yani fazla 

yoğunluklu akaryakıt istasyonları verilmiş doğru söylüyorsunuz. Size de katılıyorum. Fakat 
yen imara açılan yerlerde, diğer yerde fazla var diye burada benzin, akaryakıt istasyonu...

Üye Selçuk SENİRLİ ıBaşkanım bir saniye, şu anda biraz önce
çektiğimiz Çalkaya’nın 3 kilometre mesafesinde 20 tane>stasyon var.

Büyükşehir *Bld Bşk.V. M. HACIARİFpGLU:Ben belli bir yeri kastederek 
söylemet
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Üye Selçuk SENİRLÎ :Yok, ömek veriyorum yani. Gerek yok. Yazık. O
insanlara da yazık, oradaki istasyonu bu memleketin topraklarına, bu memleketin parasına da 
yazık Başkanım.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Katıldığımı söyledim zaten.
Üye Selçuk SENİRLİ :Ha, ciddi ihtiyaç varsa, hakikaten ihtiyaç varsa

am enna...
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Varsa, onu söylemeye çalışıyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ :Yarısı çalışmıyor, D-400 üzerinde yarısı

çalışmıyor istasyonun.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Doğru...
Üye Selçuk SENİRLİ :Onun için hakikaten bunu bir, bu memleket için

faydalanalım. Ona göre gözden geçirelim diyorum.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Bir planlama yapılması lazım. 

Teşekkür ederiz. Sayın Ertürk. Buyurun.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Kararma katılıyoruz.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın ACAR. Sayın MANAVOĞLU.
Üye M ehmet MANAVOĞLU :Uygundur Başkanım.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Oylarınıza sunuyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ :Başkanım ikisini birden oylayalım. İkisi de aynı

nasıl olsa.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Efendim. Oy çokluğuyla 

reddedilmiştir.

(CHP 22 kabul oyu, A K  Parti 28 ret oyu, İY İ Parti 1 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, DSP 3 
kabul oyu, SAAD ET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)

Yazıİşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Gündemin 26.maddesi arz ederim.

GÜNDEM İN 26. MADDESİ 
KARAR NO:545

ÖZÜ: Aksu Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Altıntaş Mahallesi, 15534 Ada 1 parselde mülkiyet 
sorununun giderilmesi amacıyla, 15534 ada 1 parsel, 
15535 ada 1 ve 6 parsel (kısmen) ve 15537, 15538, 15539 
adalar arasında kalan alanda düzenleme yapılmasına 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Revizyonu, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET 
edildi. (CHP 16 kabul oyu, A K  Parti 28 ret oyu, İY İ Parti 
1 kabul oyu, M HP 9 ret oyu, D SP 2 kabul oyu, SAAD ET 1 
kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 58 oy 
kullanılmıştır.)



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(07.09.2020)

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli toplantısında gündemin 102. 
maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Aksu Belediyesi 
sınırları içerisinde yer alan Altıntaş Mahallesi, 15534 Ada 1 parselde mülkiyet sorununun 
giderilmesi amacıyla, 15534 ada 1 parsel, 15535 ada 1 ve 6 parsel (kısmen) ve 15537, 15538, 
15539 adalar arasında kalan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.08.2020 tarihli raporunda;

Aksu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Altıntaş Mahallesi, 15534 Ada 1 parselde 
mülkiyet sorununun giderilmesi amacıyla, 15534 ada 1 parsel, 15535 ada 1 ve 6 parsel 
(kısmen) ve 15537, 15538, 15539 adalar arasında kalan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu 
görüşüne varılmıştır.

Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Ali ÇETİN “Ret. Plan bütünlüğüne aykırıdır” şerhli 
imzalı, Meclis Üyesi Mehmet Ali KİRİŞ “Ret, sosyal donatı eksiliyor” şerhli imzalı, Meclis 
Üyesi Haşan Cumhur GÖNCÜ “Ret” şerhli imzalı, Meclis Üyesi Adem ER “Ret" şerhli 
imzalı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Buyrun Sayın FİLİZ.
Üye Deniz FİLİZ :Komisyon Raporu doğrultusunda kabulünü

öneriyoruz.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın ÇETİN.
Üye Ali ÇETİN :AK Parti Grubu olarak katılmıyoruz. Reddi

yönünde.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın SENİRLİ.
Üye Selçuk SENİRLİ :Katılmıyoruz.
Üye Ertürk YAZAR :Komisyon Kararı uygundur.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Sayın ACAR. Sayın MANAVOĞLU.
Üye Mehmet M ANAVOĞLU :Uygundur Başkanım.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. H A CIA RİF0Ğ LU :0ylarım za sunuyorum.
(Meclis Salonundaki mikrofonsuz konuşmalar çözümlenememiştir.)
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Erkan duymadım, bir daha söyler 

misin? Ha, gerek kalmadı diyorsun. Ne yapalım?
Gen. Sek. C. TUNCER :Başkanım gündeme alman bir madde olduğu için

mutlaka neticelendirilmeli.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Oylayalım. Reddedilecek zaten.
Gen. Sek. C. TUNCER :Oylamakta fayda var, evet.
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLUıO da reddedilsin. Yapacak bir şey yok 

ya. Evet, buyurun arkadaşlar. Evet, oyçokluğuyla reddedilmiştir.

(CHP 16 kabul oyu, A K  Parti 28 ret oyu, İY İ Parti 1 kabul oyu, M HP 9 ret oyu, DSP 2
kabul oyu, SAAD ET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır )

Yazıîşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Gündprfım 29 dahil 116 dahil ilgili komisyonlara
havale ed i 1 m esi h ususun un oylanmasını arz ederim.

51



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(07.09.2020)

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Evet, oylarınıza sunuyorum.

GÜNDEM İN 29 ve 116. MADDELERİ
KARAR NO:546

ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisinin
07.09.2020 tarihli meclis toplantısında;

a.Gündemin 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 103, 
104, 105, 106, 107 ve 109. maddelerinin Plan ve Bütçe 
Komisyonuma gönderilmesi oylamaya katılanların OY 
BİRLİĞİ ile kabul edildi.(CHP: 18 kabul oyu, AK 
Parti: 28 kabul oyu, İYİ Parti: 11 kabul oyu, MHP: 8 
kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile 
toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)

b.Gündemin 37, 38, 39, 40, 41, 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, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115 ve 116. maddelerinin İmar 
ve Bayındırlık Komisyonuma gönderilmesi oylamaya 
katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi .(CHP: 18 
kabul oyu, A K  Parti: 28 kabul oyu, İYİ Parti: 11 kabul 
oyu, MHP: 8 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 
kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.)

c.Gündemin 108. maddesinde yer alan önergeye 
istinaden gündemin 7, 27 ve 28. maddeleri gündemden 
çıkartıldı.

Gündemin 29. Maddesinde yer alan; "Muammer KAYA tarafından 06/08/2020 tarih 
ve 81700 evrak kayıt numaralı dilekçe ile Elmalı İlçesi Armutlu Mahallesi 524 parsel 
numaralı 2.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmazı mezarlık olarak kullanılması ve taşınmaza 
defnedilecek mezarlardan ücret alınmaması şartı ile bedelsiz olarak belediyemize bağışlamak 
üzere talepte bulunmaktadır.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına yazılan 11/08/2020 tarih ve E.59681 sayılı yazımız 
ile Elmalı İlçesi Armutlu Mahallesi 524 parsel numaralı taşınmazın mezarlık olarak 
kullanılması ve taşınmaza defnedilecek mezarlardan ücret alınmaması şartıyla bedelsiz olarak 
belediyemize bağış alınmasının değerlendirilerek bilgi verilmesi talep edilmiş olup, Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanlığının 11/08/2020 tarih ve E.59681 sayılı yazısı ile Elmalı İlçesi 
Armutlu Mahallesi 524 parsel numaralı taşınmazın mevcut mahalle mezarlığı bitişiğinde 
olduğunun tespit edildiği belirtilerek, söz konusu taşınmazın mezarlık olarak belediyemize 
bağış alınmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

M uammer KAYA (T.C.No:28135070804) adına kayıtlı bulunan Elmalı İlçesi Armutlu 
Mahallesi 524 parsel numaralı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18. maddesinin g fıkrasına göre belediyemiz adına bağış alınması 
hususunun Büyükşehir .Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanlığım ın 24.08.2020 tarih ve E/ 6o225 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 30. Maddesinde yer alan; " Hatice DERİN 21/05/2020 tarih ve 54606 evrak 
kayıt numaralı dilekçe ile adına kayıtlı bulunan Muratpaşa İlçesi Güvenlik Mahallesi 1428 ada 17

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağışlamak üzere talepte bulunmuş olup, Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14/07/2020 tarih ve 363 sayılı kararı ile Hatice DERİN (T.C.No:20425328466) adına 
kayıtlı bulunan Muratpaşa İlçesi Güvenlik Mahallesi 1428 ada 17 parseldeki 1 numaralı bağımsız 
bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin g fıkrasına göre Hatice DERİN'in vefat 
edinceye kadar kullanması şartının tapu kütüğüne şerh düşülmesi kaydıyla bedelsiz olarak 
Belediyemiz adına bağış alınması uygun bulunmuştur.

Muratpaşa Tapu Müdürliiğü'nden 06/08/2020 tarih ve E.58375 sayılı yazımız ile 
Muratpaşa İlçesi Güvenlik Mahallesi 1428 ada 17 parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümün 
Büyükşehir Belediyesi meclis kararı doğrultusunda Belediyemiz adına tescilinin yapılması talep 
edilmiştir.

Ancak, Muratpaşa Tapu Müdürlüğü 26/08/2020 tarih ve E.2072285 sayılı yazısı ile 
Büyükşehir Belediye meclisinin 17/07/2020 tarih ve 363 sayılı kararında vefat edinceye kadar 
kullanma şartının sükna veya intifa hakkı olup olmadığının tam olarak anlaşılamadığından tescil 
işleminin yapılamadığı Belediyemize bildirilmiştir.

Bu nedenle, Hatice DERİN (T.C.No:20425328466) adına kayıtlı bulunan Muratpaşa İlçesi 
Güvenlik Mahallesi 1428 ada 17 parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 18. maddesinin g fıkrasına göre sükna (oturma) hakkının Hatice DERİN adında 
bırakılarak, mülkiyet hakkının tamamının bedelsiz olarak Belediyemiz adına bağış alınması 
hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak 
Dairesi Başkanlığf nın 28.08.2020 tarih ve E.64772 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 31. Maddesinde yer alan; " Kenan TUNÇ vekili Av.Berkan DEMİRTAŞ 
tarafından tarafından 19/08/2020 tarih ve 87604 evrak kayıt numaralı dilekçe ile Kemer İlçesi 
Arslanbucak Mahallesi 222 ada 1 parsel numaralı 10.344,00 m2 yüzölçümlü ağaçlandırılacak alan 
vasıflı taşınmazdaki Kenan TUNÇ adına kayıtlı 278/10344 hisseyi, Kemer Merkez Mezarlığı'ndan 
Kenan TUNÇ adına aile mezarlığı verilmesi şartıyla bedelsiz olarak Belediyemize bağışlamak 
üzere talepte bulunmaktadır. ,•

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına yazılan 24/08/2020 tarih ve E.63344 sayılı yazımız ile 
Kemer İlçesi Arslanbucak Mahallesi 222 ada 1 parseldeki Kenan TUNÇ'a ait 278/10344 hissenin 
Kemer Merkez Mezarlığı'ndan Kenan TUNÇ adına aile mezarlığı verilmesi şartıyla bedelsiz 
olarak Belediyemiz adına bağış alınması konusunun değerlendirilerek bilgi verilmesi talep edilmiş 
olup, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 28/08/2020 tarih ve E.65029 sayılı yazısı ile 2020 yılı 
Belediyemiz gelir tarifesine göre Kemer Merkez Mezarlığında 12,00 m2 yüzölçümlü aile 
mezarlığı için 7.500,00TL, 24,00 m2 aile mezarlığı için 15.000.00 TL bedel belirlendiği, Kemer 
İlçesi Arslanbucak Mahallesi 222 ada 1 parseldeki Kenan TUNÇ'a ait hissenin aile mezarlığı 
verilmesi şartıyla bağış talebinin gelir tarifesi dikkate alınarak değerlendirmesi hususu 
bildirilmiştir.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belirtilen 2020 yılı Belediyemiz gelir tarifesine 
göre Kenan TUNÇ adına Kemer Merkez Mezarlığı'ndan 12,00 m2 yüzölçümlü aile mezarlığı için 
7.500,00 TL bedelle veya 24,00 m2 yüzölçümlü aile mezarlığı için 15.000.00 TL bedelle yer 
verilmek şartıyla, Kemer İlçesi Arslanbucak Mahallesi 222 ada 1 parsel numaralı 10.344,00 m2 
yüz ölçümlü taşınmazdaki Kenan TUNÇ (T.C.No:28258085198) adına kayıtlı 278/10344 hissenin 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin g fıkrasına göre Belediyemiz adına bağış 
alınması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli Emlak ve 
İstimlak I

parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümü vefat edinceye kadar oturmak şartı ile bedelsiz olarak
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Gündemin 32. Maddesinde yer alan; " İlgi: a) Bila tarih ve E.240659 sayılı TEİAŞ 
19. Bölge M üdürlüğü yazısı,

b) Bila tarih ve E.252525 sayılı TEİAŞ 19. Bölge M üdürlüğü yazısı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü 19. Bölge Müdür 

Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü ilgi (a) yazı ile İlimiz enerji ihtiyacını karşılamak 
amacı ile işletmeye alınan 154 kV Alanya-Alara-Manavgat enerji iletim hattının mülkiyeti 
Belediyemize Antalya İli Manavgat İlçesi Karacalar Mahallesi 253 ada 11 parsel numaralı 
39.044,09 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın üzerinden fiilen geçmesi nedeniyle 
2.194.91 m2 yüzölçümlü alan üzerinde 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 30. maddesine göre bedeli ödenmek üzere ilgi (b) yazı ile lisans başlangıç tarihi 
olan 13/03/2003 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile irtifak hakkı tesis/tescil edilmesini talep 
etmektedir. Söz konusu taşınmazda TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü kıymet takdir komisyonu 
tarafından irtifak hakkı bedeli olarak belirlenen 15.210,73 TL bedel karşılığında irtifak hakkı 
işlemi tesis edileceği kamulaştırma bedelinin kabul edilmemesi halinde 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun değişik 4650 sayılı Kanunun 10. Maddesine göre kamulaştırma 
davası açılacağı belirtilmektedir.

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü 19. Bölge Müdür 
Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü'ne Manavgat İlçesi Karacalar Mahallesi 253 ada 11 
parsel numaralı taşınmazın 2.194,91 m2 yüzölçümlü alan üzerinde 15.210.73 TL bedelle 
iletim lisans başlangıcı olan 13/03/2003 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile irtifak hakkı 
tesis/tescil yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Meclis 
gündemine alınmasını arz ederim. " deyimli Emlak ve İstimlak Dairesi B aşkanlığının
24.08.2020 tarih ve E.63200 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 33. Maddesinde yer alan; " İlgi: Kaş Belediye Başkanlığı'nın 07.02.2020 
tarihli ve 59318246-840-E. 1843 sayılı yazısı.

Kaş Belediye Başkanlığının Müdürlükler arası Bütçe Aktarması hakkında ilgi sayılı 
yazısı, 02/01/2020 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe 
Yönetmeliğinin 36/3 maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. " deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın
26.08.2020 tarih ve E.64155 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 34. Maddesinde yer alan; " İlgi: Kemer Belediye Başkanlığının
17.08.2020 tarihli ve 99493101-841.01.01 -E.5168 sayılı yazısı.

Kemer Belediye Başkanlığının Müdürlükler arası Bütçe Aktarması hakkında ilgi sayılı 
yazısı, 05/08/2020 tarih ve 87 sayılı Meclis Kararının Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe 
Yönetmeliğinin 36/3 maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. " deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın
03.09.2020 tarih ve E.66331 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 35. Maddesinde yer alan; " İlgi: 04.08.2020 tarihli ve 96018794- 
841.01.01 -3879/E. 15766 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde gönderilen M uratpaşa Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarih ve 106 
sayılı kararı ile onaylanan,.gel ir tarifesi değişikliğinin görüşülerek karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususuntı arz ederim. " deyimli Mali Hizmetler 
Dairesi 1 ayılı teklif yazısı.
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Gündemin 36. Maddesinde yer alan; " İlgi: Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığı'nın 27.08.2020 tarihli ve 72052742-756.99/64517 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile İlimiz, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Selçuk Mahallesinde bulunan ve Kent 
Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Oyuncak Müzesi alanı 
olarak kullanılan 15 adet taşınmaz ile Oyuncak Atölyesi Avrupa Birliği Proje ofisi olarak 
kullanılan 175 ada 1 parselin ve Deniz Biyoloji Müzesi olarak kullanılan 890 ada 11 
parseldeki alanın Maliye Hâzinesine kayıtlı olduğu ve bu alanların kullanımı için 17/10/2016- 
18/02/2020 tarihleri arası kullanımı için ecrimisil bedellerinin tahakkuk ettirildiği ve 
Belediyemiz tarafından bu tutarın ödeneceği belirtilmiş, bu ücretin sonraki dönemlerde de 
Belediyemiz adına tahakkuk ettirileceği dikkate alınarak, bu alanlardan Belediyemizce elde 
edilen /  edilecek gelir ve giderler göz önünde bulundurularak mevcut kullanımlarımızın 
ücretsiz kamusal amaca yönelik olarak değiştirilmesi halinde Maliye Hâzinesinden kamusal 
amaçlı kullanım olarak tüm taşınmazların Belediyemiz adına tahsisleri talep edilebileceği 
belirtilmiştir.

Bu kapsamda halihazırda ecrimisil olarak kullanılan alanların kullanımının ücretsiz 
kamusal amaca yönelik olarak değiştirilerek Maliye Hâzinesinden Büyükşehir Belediyemize 
tahsis edilebilmesi için Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyolojisi M üzesinin ücretsiz olarak hizmet 
verebilmesi hususunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye M eclisi‘ne havalesini arz 
ederim. " deyimli Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66385 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 37. Maddesinde yer alan; "Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altıayak 
Mahallesinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66414 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 38. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şafak - 
Ünsal Mahallesinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66413 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 39. Maddesinde yer alan; " Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Barbaros 
Mahallesi 16 Ada 11 parselin kamu hizmet alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66403 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 40. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 
Payallar Mahallesinde Alanya Toptancı haline ulaşımı sağlayan 25 m.'lik yolun açılabilmesi 
için imar uygulamasının yapımının sağlanabilmesi açısından 922 parselin yol ve mezarlık 
alanı olarak planlanması, ilköğretim tesis alanına karşılık eşdeğer alanın sağlanması ve donatı 
standartlarının sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusunun 
incelenerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." 
deyimli İ “ ~ »357 sayılı teklif
yazısı.
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Gündemin 41. Maddesinde yer alan; "Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Saray 
Mahallesi 29 ada 49, 50 ve 51 parsellerin Kültürel Tesis Alanı, Meskûn Konut Alanı ve Akaryakıt 
ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine 
ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazlar konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66349 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 42. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 01.09.2020 tarih 
ve 220 sayılı kararı, ile . reddedilen, Saray Mahallesi 29 ada 49, 50 ve 51 parsellerin 
“Ticaret+Turizm (TİCT)" planlanmasına itirazın kabulü doğrultusunda. Kültürel Tesis Alanı, 
Meskûn Konut Alanı ve Akaryakıt İstasyonu Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itiraz konusunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66387 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 43. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı 
Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu konusunun incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.09.2020 tarih ve E.66355 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 44. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 01.09.2020 tarih 
ve 219 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı revizyonu konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 03.09.2020 tarih ve 
E.66388 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 45. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde; Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2020 tarih ve 11171 sayılı Kararı ile uygun 
bulunan. Merkez Mahalleleri kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim, 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66389 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 46. Maddesinde yer alan; " Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Gökyazı 
Mahallesi 369 ada 55. .168, 180 ve 183 parselleri kapsayan alandaki 10 metrelik taşıt yolunun 12 
metrelik taşıt yoluna dönüştürülmesi ve kavşak bağlantı noktasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66353 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 47. Maddesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 
Altınkale Mahallesi 1901 ada 1 parsel, 1902 ada 1 parsel, 1905 ada 2 parseller ve çevresinin 
“Kamu Hizmet Alanı” “Spor Alanı” “Eğitim Alanı” “Park Alanı” ve yol olarak planlanmasına 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 
itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 03.09.2020 tarih ve E.66345 sayılı
t e k i ' f  V 3 7 1 Ç 1
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Gündemin 48. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür 
Mahallesi 10703 ada 1 parselin sosyal tesis alanı, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parselin 
spor alanı ve ticaret+konut olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
değişikliği konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nm 03.09.2020 tarih ve E.66404 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 49. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Ahatlı 
Mahallesi 8613 ada 2 -parselin Belediye hizmet alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanlığının 03.09.2020 tarih ve E.66412 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 50. Maddesinde yer alan; " Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Ünsal 
Mahallesi 10778 ada 1 parselin ticaret alanı ve sağlık tesisi alanı olarak planlanmasına ilişkin 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
03.09.2020 tarih ve E. 66411 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 51. Maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi 
sınırları içerisinde, 7892 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanından, önceki 
kullanım kararı olan Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
03.09.2020 tarih ve E.66402 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 52. Maddesinde yer alan; " Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde.
Kargalık Mahallesi 185 ada 11 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik 
Dairesi B aşkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66351 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 53. M addesinde yer alan; " Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde,
Güzle Mahallesi 118 ada 1, 3, 5, 6, 9, 16, 17, 119 ada 6, 7. 10, 124 ada 16 parsellerin Enerji 
Üretim Alanı(GES) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı 
süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm
03.09.2020 tarih ve E.66344 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 54. Maddesinde yer alan; " Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, 
Yazır Mahallesi 646, 647 ve 649 parsellerin “Gelişme konut alanı” olarak planlanmasına 
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkan
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Gündemin 55. M addesinde yer alan; " M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 
Bayındır Mahallesi, 1175 parselin Sağlık Alanından Eğitim Alanına; Bahçelievler Mahallesi, 
7873 ada 1 parselin Eğitim 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 Başkanlığı’nın
03.09.2020 tarih ve E.66332 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 56. M addesinde yer alan; " M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Sinan Mahallesi, 1114 Ada 1 parselin ticaret alanından sağlık alanına dönüştürülmesine 
ilişkin 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 Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66333 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 57. M addesinde yer alan; "Serik Belediyesi sınırları içerisinde; Gedik 
Mahallesi, 373 ada 5 parsel, 407 adanın bir kısmı, 4087 ada 1, 2, 3 parselleler ve 412 ada 1 
parsel ile kuzeyindeki park alanının bir kısmında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
03.09.2020 tarih ve E.66397 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 58. M addesinde yer alan; "Serik Belediyesi sınırları içerisinde; Gedik 
Mahallesi, 373 ada 5 parsel, 407 adanın bir kısmı, 4087 ada 1, 2, 3 parselleler ve 412 ada 1 
parsel ile kuzeyindeki park alanının bir kısmında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye 
Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının
03.09.2020 tarih ve E.66398 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 59. M addesinde yer alan; "Serik Belediyesi, Cumalı Mahallesi sınırları 
içerisinde Millet Bahçesi planlanması amacıyla 1541 ada 2 parsel ve 616 ada 1 parsel 
arasından geçen yolun kaldırılarak park olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınım 03.09.2020 tarih ve E.66405 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 60. M addesinde yer alan; " Serik Belediye Meclisi'nin 05.08.2020 tarih 
ve 72 sayılı kararı ile uygun bulunan; Cumalı Mahallesi sınırları içerisinde Millet Bahçesi 
planlanması amacıyla 1541 ada 2 parsel ve 616 ada 1 parsel arasından geçen yolun
kaldırılarak park olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66407 sayılı
te k l if
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Gündemin 61. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 
Türkler Mahallesi 369 ada 2 parselde yer alan Toplu İşyeri Alanına plan notu eklenmesine 
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66410 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 62. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 160 sayılı kararı ile reddedilen, Oba Mahallesi 1889, 1890, 2048 ve 3019 parsellerde 
yer alan konut, park ve resmi kurum alanında yemden düzenleme yapılamasına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı'nın 03.09.2020 tarih ve E.66354sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 63. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 163 sayılı kararı ile karar verilmesine gerek olmadığı kararı verilen, Çıplaklı 
Mahallesi 359 ada batısında yer alan Park Alanının bir kısmının ibadet alanına, 132 ada 5, 47, 
50, 52 53, 54, 55 parsellerin bir bölümünde yer alan ibadet alanının bir kısmının ise park 
alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği konusunun 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66350 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 64. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediye M eclisi’nin 02.07.2020 
tarih ve 177 sayılı kararı ile uygun bulunan; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 14.02.2020 tarih ve 10491 sayılı kararı ile uygun bulunan Sugözü Mahallesi,
1198 ada 5 parsel, 539 ada 1 parsel ve 579 ada kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve 
E.66336 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 65. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediye M eclisi’nin 06.08.2020 
tarih ve 198 sayılı kararı ile uygun bulunan; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu'nun 26.04.2019 tarih ve 9264 sayılı kararı ile uygun bulunan Cikcilli Mahallesi, 199 
ada 1 parsel ile 200 ada 5 parsel kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66352 
sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 66. M addesinde yer alan; " Alanva Belediyesi M eclisinin 01.09.2020 
tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan, M ahmutlar Mahallesi 312 ada 1, 2 parseller ile 
313 ada 1 parsellerin yer aldığı parselasyon planı ile imar planı arasındaki uyuşmazlığın 
giderilmesi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66386 sayılı teklif yazısı.

59



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(07.09.2020)

Gündemin 67. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 179 sayılı kararı ile reddedilen, Hacımehmetli ve Tepe Mahallelerini kapsayan alanda 
ilişkin 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 
itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66356 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 68. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 180 sayılı kararı ile reddedilen, Mahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama îm ar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66358 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 69. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 181 sayılı kararı ile reddedilen, Mahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66359 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 70. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 182 sayılı kararı ile reddedilen, Mahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66360 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 71. M addesinde yer alan; ” Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 183 sayılı kararı ile reddedilen, M ahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66361 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 72. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinizi 02.07.2020 
tarih ve 184 sayılı kararı ile reddedilen, M ahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66362 sayılı teklif
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Gündemin 73. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 185 sayılı kararı ile reddedilen, Mahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığ ın ın  03.09.2020 tarih ve E.66363 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 74. M addesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 186 sayılı kararı ile reddedilen, Mahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımın 03.09.2020 tarih ve E.66364 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 75. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 187 sayılı kararı ile reddedilen, Mahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66365 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 76. Maddesinde yer alan; " Alanya Belediyesi Meclisinin 02.07.2020 
tarih ve 188 sayılı kararı ile reddedilen, M ahmutlar Mahallesini kapsayan alanda ilişkin 
1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim, 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının 03.09.2020 tarih ve E.66366 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 77. Maddesinde yer alan; "Döşemealtı Belediyesi Meclisinin 06.08.2020 
tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi, 2088 ada 9 ve 19 nolu 
parsellerin doğusunda kalan refüj alanı içerisinde ve Çıplaklı Mahallesi, 9450 ada 2 parselin 
doğusunda bulunan park alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımın
03.09.2020 tarih ve E.66416 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 78. M addesinde yer alan; "Döşemealtı Belediyesi Meclisinin 06.08.2020 
tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi, 1191 adanın güneyinde 
bulunan park alanının içerisinde mevcut trafo alanının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımın
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Gündemin 79. Maddesinde yer alan; "Elmalı Belediyesi Meclisinin 06.08.2020 tarih 
ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunan, Akçay Mahallesi 2883 parseldeki ada kenarlarında 
düzenleme yapılamasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66343 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 80. Maddesinde yer alan; "Elmalı Belediyesi M eclisinin 06.08.2020 tarih 
ve 40 sayılı kararı ile'uygun bulunan, Yeni Mahalle 76 ve 97 adalar ve çevresinde düzenleme 
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66342 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 81. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 
Haşimişcan Mahallesi, 1 ada 10 ve 49 parsellerde trafo alanının belirlenmesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın
03.09.2020 tarih ve E.66337 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 82. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 198 sayılı kararı ile reddedilen Demircikara Mahallesi 1831 ada 20 parselin yapılaşma 
koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66424 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 83. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisinin 02.09.2020 
tarih ve 199 sayılı kararı ile uygun bulunan Sinan Mahallesi, 3682, 3355 ve 4186 adalarda yer 
alan “Yeraltı Kat Otoparkı” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve 
E.66437 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 84. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisinin 02.09.2020 
tarih ve 200 sayılı kararı ile uygun bulunan Güzeloba Mahallesi 5061 ada 9 parselde TAKS 
ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66439 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 85. Maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye M eclisinin 02.09.2020 
tarih ve 201 sayılı kararı ile uygun bulunan Güzeloba Mahallesi, 3169 ada 3 parsel için plan 
notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar
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Gündemin 86. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 202 sayılı kararı ile görüşülen Emıenek Mahallesi 9015 ada 6, 7, 8. 9, 10 parsellerde 
Akaryakıt ve Servis İstasyonu planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66440 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 87. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 203 sayılı kararı ile görüşülen Gebizli Mahallesi 13027 ada 1 parselin Bodrum kat 
yapı yaklaşma sınırının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama îm ar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnm
03.09.2020 tarih ve E.66425 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 88. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 204 sayılı kararı ile görüşülen Sinan Mahallesi, 49 ada 4 parsel için plan notu 
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E66422 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 89. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 205 sayılı kararı ile görüşülen Demircikara M ahallesi 5531 ada 2 parsele ilişkin plan 
notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, 
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar 
ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66441 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 90. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 206 sayılı kararı ile görüşülen Tahılpazarı Mahallesi 28033 ada 3 ve 4 parsellere 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi hususunun, karara bağlanmak üzere 
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi 
B aşkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66423 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 91. M addesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 207 sayılı kararı ile reddedilen, Zerdalilik M ahallesi 5698 ada 21 parsele 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 Başkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66442 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 92. M addesinde yer alan; " M uratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 208 sayılı kararı ile uygun bulunan Ermenek Mahallesi, 9430 ada 21 parselde yapı 
yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
a 1 " ' li İm ar,ve .Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnm  03.09.2020 tarih ve E.66438
S;
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Gündemin 93. M addesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 209 sayılı kararı ile görüşülen Güzeloba Mahallesi, 6327 ada 1 parselde “TAKS 
ibaresinin kaldırılmasına” ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 03.09.2020 tarih ve E.66443 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 94. M addesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye M eclisinin 02.09.2020 
tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan Ermenek Mahallesi, 10576 ada 2 parsele plan notu 
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66426 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 95. M addesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 211 sayılı kararı ile reddedilen Kızılarık Mahallesi 5912 ada kuzeyinde yer alan 
Çocuk Bahçesi alanına trafo eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnın 03.09.2020 tarih ve E.66446 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 96. M addesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun bulunan Demircikara Mahallesi 5754 ada doğusunda 
bulunan trafo alanının küçültülerek, 5755 ada doğusundaki park alanında planlanmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak 
üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığfnın 03.09.2020 tarih ve E.66444 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 97. M addesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2020 
tarih ve 213 sayılı kararı ile uygun bulunan Demircikara Mahallesi 6280 ada güneyindeki 
çocuk bahçesi alanının kuzeydoğusunda planlı bulunan trafo alanının küçültülmesi ve 6316 
ada doğusunda bulunan trafonun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini 
arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığfnın 03.09.2020 tarih ve E.66445 
sayılı teklif yazısı.

Gündemin 98. M addesinde yer alan; " Serik Belediye M eclisi’nin 05.08.2020 tarih 
ve 54 sayılı kararı ile reddedilen; Kürüş Mahallesi sınırları içerisinde 6623, 6624 ve 1920 
adalar ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığfnın
03.09.2020 tarih ve E.66400 sayılı teklif yazısı.
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Gündemin 99. Maddesinde yer alan; " Serik Belediye Meclisi'nin 05.08.2020 tarih 
ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan; Kürüş Mahallesi sınırları içerisinde 1569, 1571 adalar 
ve 1064 ada 61 parselde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliğinin incelenerek, kararabağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim. 
" deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66408 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 100. Maddesinde yer alan; " Serik Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih 
ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan; Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde 1322 ada 4 
parselde yer alan trafo alanının konut altı ticaret alanına, parselin kuzeyinde yer alan otopark 
alanının bir kısmının trafo alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66399 sayılı 
teklif yazısı.

Gündemin 101. Maddesinde yer alan; " Serik Belediye Meclisi'nin 05.08.2020 tarih 
ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan; Yeni M ahalle 82, 323, 324 ve 294 adalar ve çevresinde 
Antalya 1. İdare M ahkemesi’nin E.2018/1086 ve K.2019/827 sayılı iptal kararının yerine 
getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara 
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " deyimli İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66396 sayılı teklif yazısı.

Gündemin 102. Maddesinde yer alan; " Serik Belediye Meclisi'nin 05.08.2020 tarih 
ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan; Etler Mahallesi sınırları içerisinde 113 ada 1, 2 ve 18 
parsellerin konut, park ve yol olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim. " 
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66409 sayılı teklif 
yazısı.

Gündemin 103. Maddesinde yer alan; “Enerya Antalya Gaz Dağıtım A .Ş.’ nin
14.08.2020 tarihli ve AK/MAT-20220002001419 sayılı yazısı ile Manavgat İlçesinin Enerya 
Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. lisansı kapsamına alınması planlandığından bahsedilerek,

“4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 
(g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci 
maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı 
kapsamında Antalya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Antalya Gaz Dağıtım 
A .Ş .’nin dağıtım bölgesine Manavgat İlçesinin dahil edilmesi halinde;

1) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek 
hareket edilmesine,

2) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım 
şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Manavgat İlçesi sınırları içinde 
bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım
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b) Manavgat ilçe sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine 
ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi dağıtım şirketinden Altyapı 
Tesisi Açım Ruhsatı kapsamında alman bedeller (Bakanlıkça belirlenen Altyapı Kazı îzni 
Harcı hariç), teminat, zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi 
her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin,

c) Antalya İli Manavgat İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında 
imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin 
yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi” yönünde 
karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığfnm  01.09.2020 tarih ve 65490 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 104. M addesinde yer alan; “Dünya genelinde etkisini hissettiren 
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının 
ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alman önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler arasında, 
02/06/2020 tarih ve 2020/44 karar no'lu Antalya 1. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında 
belirtildiği üzere, Ulaşım araçları ile ilgili alınması gereken önlemlerin 14.2 yolcular için 
alınması gereken önlemler başlıklı kısmının 4. fıkrasında "araçlara koltuk sayısı kadar müşteri 
alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmamalı, 
yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır ve ayakta yolcu taşımaya uygun 
araçlara bu araçların teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu kapasitesi en 
fazla %50 si kadar ayakta yolcu alınabileceği" belirtilmektedir.

Yapılan kontroller neticesinde Pandemi öncesi toplu taşıma araçlarının günlük taşman 
yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşandığı ve toplu taşıma esnafının mağduriyet 
yaşadığı ve araçlarını çalıştırmakta zorlandığı görüldüğünden, yaşanılan mağduriyetin 
giderilebilmesi için alman 14.07.2020 tarih ve 361 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile 
günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi 
Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile 
çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. üzerinden aylık olarak 
hesaplanarak (%5 artı/eksi) 300 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/07/2020 - 31/08/2020 
tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmıştır.

Bu olağanüstü durum karşısında kamu hizmeti yürüten toplu taşıma esnafının 
halihazırda günlük taşman yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşanması ve gelirinin 
ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan 
mağduriyetin giderilebilmesi için 14.07.2020 tarih ve 361 sayılı Belediyemiz Meclis 
Kararında belirtilen sürenin uzatılarak, günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta 
yapılan kilometresi, Antalya Şehir İçi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi 
ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 
TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 300 adet araçla, okulların açılması 
halinde (%5 artı/eksi) 360 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/09/2020-31/10/2020 tarihleri 
arasında yakıt destek ödemesi yapılması konusunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 11.inci Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisine 
havalesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. ” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı
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Gündemin 105. Maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
10.01.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı “Kırsal 
Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü" ve "Araştırma-Geliştirme Proje Şube 
Müdürlüğü (AR-GE)“kuruImuştur. Bu sebeple Daire Başkanlığımızca yeni bir yönetmelik 
hazırlanmış olup. Hukuk Müşavirliğinin 11/08/2020 tarih ve 59855 sayılı Başkanlık Makamı 
OLUR' u ile Hukuki görüş alınmıştır.

Ekte tarafınıza sunulan ve Daire Başkanlığımızca hazırlanan yönetmelik taslağının 
incelenerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” 
deyimli Tarımsal Hizm etler Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E.66450 sayılı teklif 
yazısı

Gündemin 106. Maddesinde yer alan; “Belediyemizin %10.8637 oranında hissedarı 
bulunduğu ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketinin aldığı
17.08.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3. ve 4. maddelerinde, şirketin
27.500.000.00.-(Yirmi yedi milyon beş yüz bin türk lirası ) TL olan sermayesinin
55.000.000.00.-(Elli beş milyon türk lirası) TL .’ye artırılmasının 19.09.2020 tarihinde 
yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketinin 19.09.2020 tarihinde 
gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermaye artışı kararı alınması 
durumunda Belediyemizin bu artırım ile ilgili iştirakine isabet eden; 2.987.517,50.-(İki 
milyon dokuz yüz seksen yedi bin beş yüz on yedi lira elli kuruş) TL’dir.

Belediyemizin ortaklık oranını (% 10,8637) korumak sureti ile sermaye artırımına 
katılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 
18. Maddesinin (i) bendi gereği, Büyükşehir Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 11. 
Maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. ” deyimli 
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2020 tarih ve E.67064 sayılı 
tek lif yazısı.

Gündemin 107. Maddesinde yer alan; “ İlgi: a) 09.08.2019 tarih ve 489 sayılı 
Belediye Meclis Kararı.

b) Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic.A.Ş. nin 14.05.2020 tarih ve 5-41/2020 sayılı 
yazısı.(kurum kayıt no:53752).

c) 30.07.2020 tarih ve 84212915-755.04-E.56878 sayılı yazımız.
ç) 01.09.2020 tarih ve 84212915-756.99-E.65835 sayılı yazımız.
İlgi (a) da verilen 09.08.2019 tarih ve 489 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karar 

ekinde yer alan 09.08.2019 tarihli sözleşme hükümleri doğrultusunda “Antalya 3.Aşama Raylı 
Sistem Hattının KM:0+000 ile KM: 11+500 arasındaki kısmı” işletilmek üzere Antalya 
Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic. A .Ş’ye devredilmiştir.

İşletmeci kuruluş tarafından iletilen ilgi (b) dilekçe ile söz konusu sözleşme 
hükümlerine istinaden taraflarınca yürütülen KM:0+000 ile KM: 11+500 arası işletimi 
sırasında zorluklar yaşandığı; tam ve güvenli bir işletme yapılabilmesi için depo sahası ve 
teslim edilmeyen sinyalizasyon-elektromekanik sistemlerin biran önce taraflarına teslimi talep 
edilmiştir.

09.08.2019 tarihli sözleşmede KM:0+000 ile KM: 11+500 arası hattın işletim kapsamı 
dışında bırakılan sinyalizasyon ve diğer elektromekanik sistemlerin tamamlandığı hususu ilgi 
(c) a Ulaşım Hiz.Pet.San.

67



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

(07.09.2020)

Depo Sahası ve Depo Bağlantı Hatlan-Lot 1 kısmının “Kısmi Geçici Kabul işlemleri 
ise 19.08.2020 tarihinde tamamlanmış; işbu kısmi geçici kabul ile teslim alman depo sahası ve 
depo sahası üzerinde bulunan tüm yapıların teknik donanımları, bakım ekip ekipmanları ve 
yedek parçaları ile birlikte; daha önce hizmete açılan 0-11+500 km. arası (Varsak-Atatürk 
durakları) hat yapıları ve tüm donanımlarının taşınır/taşınmaz kayıtlarının yapılması hususu 
ilgi (ç) yazımız ile ilgili birimlere iletilmiştir.

Buna göre; 3.Aşama Raylı Sistem Hattı işi kapsamında “kısmi geçici kabulü” yapılan 
Depo Sahası ve Depo Bağlantı H attı’mn işletilmek üzere Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve 
Tic.A.Ş’ne devredilmesi ve Belediyemiz ile Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic. A.Ş arasında 
imzalanan 09.08.2019 tarihli “3.Aşama (Varsak-Atatürk) H afif Raylı Sistemin İşletilmesine 
Dair Sözleşme” nin;

Madde 2 “Tanımlar” (c) bendi;
“c) H afif Raylı Sistem (HRS): 3. Aşama Antalya H afif Raylı Sistemin km 0+000- 

11+500 (Varsak - Atatürk) arasında “hat sinyalizasyon, trafik kontrol sistemi, telefon sistemi, 
CCTV sistemi ve iletim sistemi hariç olmak üzere; SCADA sistemi (sinyalizasyon SCADA 
sistemi hariç) telsiz sistemi ve inşaat, katener, elektrifikasyon, hat üst yapısı, hat alt yapısı 
işlerinden tamamlanmış ve Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olan kısımları. ” şeklindeki mevcut 
halinin;

Madde 2 “Tanımlar” (c) bendi;
“c) H afif Raylı Sistem (HRS): 3. Aşama Antalya H afif Raylı Sistemin km 0+000- 

11+500 (Varsak - Atatürk) arası hat kesimi ile depo sahası ve depo bağlantı hattının; üzerinde 
bulunan tüm yapılar; yapıların teknik donanımları, demirbaşları, teslim alınan tüm taşınır 
/taşınmaz bakını ekip, ekipman ve yedek parça dahil imalatı tamamlanarak kısmi geçici 
kabulü yapılan tüm inşaai, mekanik ve elektrik üstyapı ve altyapıları. ”

olarak değiştirilmesi;
14.01.2020 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ile değiştirilmiş olan ;
Madde 8 “Kira Bedeli ve Ödeme Usulü” (4). bendi;
“01.01.2020 tarihinden itibaren HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, 

güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri, 3. Aşama Yapım işinin 2.Etabının (Antalya 
Eğitim Araştırma Hastanesi önü) Kısmi Geçici Kabulü yapılıncaya kadar idare tarafından 
karşılanır.

Elektrik enerjisi gideri direk idare tarafından karşılanır.
Durakların, hatların-ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi Yüklenici 

tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak, 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli 
için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası Yüklenici tarafından İdareye 
fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır.

HRS hattında hat sinyalizasyon işleri tamamlanmadığından hat başı ve hat sonundaki 
makaslar yüklenicinin makasçı teknik personeli tarafından çevrilecektir. Bu nedenle hat 
sinyalizasyon sistemi devreye alınıp yükleniciye teslim edilinceye kadar, 6 teknik personel 
için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası Yüklenici tarafından İdareye 
fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır.” şeklindeki mevcut halinin ;

Madde 8 “Kira Bedeli ve Ödeme Usulü” (4). bendi;

T.C.
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“01.01.2020 tarihinden itibaren HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, 
güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri, 3. Aşama Yapım işinin 2.Etabının (Antalya 
Eğitim Araştırma Hastanesi önü) Kısmi Geçici Kabulü yapılıncaya kadar İdare tarafından 
karşılanır.

Elektrik enerjisi gideri direk idare tarafından karşılanır.
Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi Yüklenici 

tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak, 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli 
için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası Yüklenici tarafından İdareye 
fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır.

İşbu sözleşme kapsamındaki depo sahası ve depo sahasında bulunan yapılar ile depo 
bağlantı hattının temizlik ve güvenlik işleri Yüklenici tarafından yapılır; bunlar için İdare 
tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. ” olarak değiştirilmesi;

Ayrıca; Km:0+000-l 1+500 arasındaki hat üzerinde bulunan makas sinyalizasyon 
sisteminin tamamlandığı ilgi (ç) yazımızla bildirildiğinden;

Madde 4 “Genel Hususlar” (9). bendi;
“Hat üzerindeki makas sinyalizasyon sistemi tamamlanmadığından bu sistemin devri 

yapılmamıştır. Bu nedenle, makaslar ve makas motorları personel yardımı ile manuel 
kumanda edilecektir. Bu sistemin, otomatik ve interlockingli olarak sinyalizasyonlu hale 
getirilmesi işi İdare tarafından m üm kün olan en kısa sürede sağlanacaktır, “maddesinin 
kaldırılması hususlarının görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclis Çalışma 
Yönetmeliğinin 11.Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini takdir ve 
tensiplerinize arz ederim. ” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığfnm
07.09.2020 tarih ve E67182 sayılı tek lif yazısı.

Gündemin 108. Maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediyesinin
07.09.2020 tarihli meclis gündeminin 7, 27 ve 28. Maddelerinin gündemden çıkarılmasını arz 
ederiz.07.09.2020”  deyimli Meclis Üyesi Deniz FİLİZ, Meclis Üyesi Ertuğrul ÜNAL imzalı 
önerge.

Gündemin 109. Maddesinde yer alan; “İlimiz sınırları içinde akaryakıt 
istasyonlarında yapılacak planlama ve işletmeye açılmasına ilişkin uyulacak esaslara ilişkin 
düzenlemenin meclis gündemine alınarak karar verilmesi hususunda gereğini arz 
ederiz.07/09/2020”  deyimli Meclis Üyesi Halil ARIKAN, Meclis Üyesi Sıdıka GÖKYAR 
KIZILCA imzalı önerge.

Gündemin 110. Maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediye M eclisi'nin 03.09.2020 
gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan Sarısu Mahallesi 20093 ada 2 parsel, 9976 ada ve 
kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 nolu parselin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Belediye Meclis gündemine alınarak 
görüşülmesini arz ederiz.04.09.2020”  deyimli Meclis Üyesi Şevket KORKUT, Meclis Üyesi 
Ali POLAT imzalı önerge.
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Gündemin 111. Maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediye M eclisi’nin 03.09.2020 
gün ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunan Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parsele ilişkin 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Belediye Meclis gündemine 
alınarak görüşülmesini arz ederiz.04.09.2020”  deyimli Meclis Üyesi Şevket KORKUT, 
Meclis Üyesi Ali POLAT imzalı önerge.

Gündemin 112. M addesinde yer alan; “M anavgat (Antalya) 3. Etap (Side Turizm 
Alanı ve Oymapınar KTKGB Hatipleraltı Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 
D-400 Karayolu kuzeyinde kalan kısmına ait Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarında 
değişiklik yapılması amaçlı hazırlanan ve M anavgat Belediye Meclisi'nin 02.09.2020 tarihli 
gündeminde görüşülerek karara bağlanan "Manavgat(Antalya) Hatipler Mahallesi, D-400 
Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları" teklifinin 
gündeme alınması hususunu,

Meclisin takdirine arz ederiz. 07.09.2020 ”  deyimli Meclis Üyesi Bülent ÖZGÜVEN, 
Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzalı önerge.

Gündemin 113. Maddesinde yer alan; “Manavgat İlçesi, Milli Egemenlik Mahallesi 
sınırları içerisinde Orman Bölge M üdürlüğü’nün 15.05.2019 tarih ve 2019/58 sayılı ve
23.12.2019 tarih ve 2019/95 sayılı OLURU ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ön tahsisi verilen 
toplam 10.050 m2'lik alanda "Eğitim Alanı (Anaokul ve İlkokul)" yapılması amacıyla 
hazırlanan ve M anavgat Belediye Meclisi'nin 02.09.2018 tarihli gündeminde görüşülerek 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 2. fıkrası gereğince 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği ile eş güdümlü olarak karara bağlanması uygun görülen "1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" teklifinin gündeme alınması hususunu,

Meclisin takdirine arz ederiz. 07.09.2020 ”  deyimli Meclis Üyesi Bülent ÖZGÜVEN, 
Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzalı önerge.

Gündemin 114. Maddesinde yer alan; “Manavgat İlçesi, Milli Egemenlik Mahallesi 
sınırları içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 2019/58 sayılı ve
23.12.2019 tarih ve 2019/95 sayılı OLURU ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ön tahsisi verilen 
toplam 10.050 m2'lik alanda "Eğitim Alanı (Anaokul ve İlkokul)" yapılması amacıyla 
hazırlanan ve Manavgat Belediye Meclisi'nin 02.09.2020 tarihli gündeminde görüşülerek 
onaylanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmesine karar verilen 
"1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" teklifinin gündeme alınması hususunu,

Meclisin takdirine arz ederiz. 07.09.2020 ”  deyimli Meclis Üyesi Bülent ÖZGÜVEN, 
Meclis Üyesi Erkan DEM İRCİ imzalı önerge.

Gündemin 115. Maddesinde yer alan; “Kepez Belediye Meclisi'nin 04.09.2020 tarih 
ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi sınırları içerisinde Yençok: Serbest 
yapılaşma koşullarına sahip olan parseller ile kamusal alanların kat yüksekliğinin 
belirlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 
teklifinin;

Belediye M eclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz.
07.09.2020 deyimli Meclis Üyesi Ferah Nur ÜNAL, Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ,

T.C.
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Gündemin 116. M addesinde yer alan; “Kepez Belediye Meclisi'nin 04.09.2020 
tarih ve 147 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan 025A -09C-2A  numaralı imar planı paftalarında kalan 883 ada ve 
çevresinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15.04.2020 tarih ve E.6369358 numaralı 
yazısına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin;

Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini saygılarımızla arz ederiz.
07.09.2020 ”  deyimli Meclis Üyesi Ferah Nur ÜNAL, Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, 
Meclis Üyesi Haşan Cumhur GÖNCÜ, Meclis Üyesi Dilaver TANIK imzalı önerge.

Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOGLU:Evet, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(CHP: 18 kabul oyu, A K  Parti: 28 kabul oyu, İY İ Parti: 11 kabul oyu, MHP: 8 kabul 
oyu, DSP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.)

Yazıİşl.veKar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Sayın Başkanım, devam m eclisim iz...
Büyükşehir Bld. Bşk.V. M. HACIARİFOĞLU:Evet, arkadaşlar toplantımız şehrimize 

hayırlı olsun. Bir dahaki toplantımız 11 Eylül Cuma Saat 14.30’da yapılacaktır. Teşekkür 
ederim.

re rem Kaya TURAN  
Divan Kâtibi
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