
 

 

 

01.02.2018 TARİHLİ MECLİS KARARLARI 

 

 

 Karar No. 32                                       

 

Özü : 01.02.2018 günlü meclis toplantısına 

katılamayan Üye Mustafa Reşat Oktay, 

İbrahim Güney, Murat Şimşek, Ömer Yücesoy, 

Cemal Lütfü Öner, Ayhan Ateş, Can 

Kasapoğlu, Ercan Merthatun, Bahadır Yantaç 

ve Osman Kepez’in mazeretli sayılmalarına 

oybirliği ile karar verildiği hk. 

 

  

Karar No.33 

Özü: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 

yazısının gündemin 26. Maddesi olarak 

görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

Karar No.34 

Özü: Önergenin gündemin 27. Maddesi olarak 

görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

Karar No.35 

Özü: Önergenin gündemin 28. Maddesi olarak 

görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

Karar No.36 

Özü: Önergenin gündemin 29. Maddesi olarak 

görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 2. Maddesi 

Karar No.37 

Özü: Belediyemiz Meclisinin 04.01.2018 günlü 

olağan toplantısında alınan kararlara ait 

tutanağın kabulüne oy birliği ile karar verildiği 

hk. 

 

Gündemin 3. Maddesi 

Karar No. 38 

Özü: Belediyemizde boş bulunan Zabıta 

Müdürü kadrosuna Metin Taylan DİKMEN’in 

atanması ile ilgili 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 49. maddesi uyarınca Belediye 

Meclisine bilgi verildiği hk.  

 

Gündemin 4. Maddesi 

Karar No. 39 

Özü: Norm kadro uygulamasına ilişkin önerinin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verildiği hk.   

 



                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

  Gündemin 5. Maddesi 

Karar No. 40 

Özü: Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 

önerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.  

Gündemin 6. Maddesi 

Karar No. 41 

Özü: Borçlanma yetkisine ilişkin önerinin Plan 

ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk.   

 

 

Gündemin 7. Maddesi 

Karar No. 42 

 Özü: Adalyabel Sosyal ve İktisadi İşletmesi 

kapsamında bulunan tesislerde uygulanması 

düşünülen fiyat tarifesine ilişkin önerinin Plan 

ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 8. Maddesi 

Karar No. 43 

Özü: Soğuksu Mahallesi Palmiye Caddesi No:14 

Muratpaşa/ANTALYA adresinde hizmete 

açılacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevi isminin 

"Münir ÖZKUL Şube Kreş ve Gündüz 

Bakımevi" olarak belirlenmesine oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 9. Maddesi 

Karar No. 44 

Özü: Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 

araç tahsis talebine ilişkin önerinin Plan ve 

Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildiği 

hk.  
 

Gündemin 10. Maddesi 

Karar No. 45 

Özü: Falez A.Ş. ile ilgili nakdi sermaye artırımı ve 

ayni sermaye azaltımına ilişkin önerinin Plan ve 

Bütçe komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

 

Gündemin 11. Maddesi 

Karar No. 46 

Özü: Müdürlük yazısı ve CHP grup sözcüsünün 

sözlü önerisi doğrultusunda, Batı Akdeniz 

Kalkınma Ajansı (BAKA)’ya Yeşilbahçe 

Mahallesi Kapalı Pazar Yeri çatısına güneş 



                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

enerjisi santrali kurulması ile ilgili başvuru 

yapılmasına ve Belediye Başkanı Avukat Ümit 

Uysal'a protokolü imzalama yetkisinin 

verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar 

verildiği hk.  

 

Gündemin 12. Maddesi 

Karar No. 47 

Özü: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’ya 

“Atma Biriktir Doğa Kazansın” başlıklı 

projeyle başvuru yapılmasına ve proje 

yetkilisinin Ceren ŞAHİN olarak 

görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildiği 

hk.  

 

Gündemin 13. Maddesi 

Karar No. 48 

Özü: Gençlik ve Spor Komisyonu ile İsim 

Verme Komisyonu raporları doğrultusunda; 

“Naim SÜLEYMANOĞLU” isminin 75. Yıl 

Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde 

Belediyemizin öz kaynakları ile yapılan spor 

salonuna verilmesinin kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk. 

Gündemin 14. Maddesi 

Karar No. 49 

Özü: Plan ve Bütçe, Sosyal Hizmetler ve Hukuk 

Komisyonu raporları ile CHP grup sözcüsünün 

sözlü önerisi doğrultusunda, Muratpaşa 

Belediyesi ve Gıda Kurtarma Derneği Arasında 

Gıda Bağışı ile ilgili faaliyetlerinin 

yürütülebilmesi için gıda bağış sürecinin takibi, 

yönetilmesi, bu kapsamda platform kullanıcısı 

ve sağlayıcısının hak ve yükümlülüklerinin 

belirlenmesi ile ilgili protokol düzenlenmesine 

ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı 

Av. Ümit Uysal’a yetki verilmesinin kabulüne 

oy birliği ile karar verildiği hk.  

 
 

Gündemin 15. Maddesi 

Karar No.50 

Özü: Soğuksu Mahallesi 12566 Ada 1,2 parseller ile 

1477 Ada 1, 7, 8, 9, 10 parsellerde Mahkeme kararları 

doğrultusunda plansız kalan 12566 ada 1 parselin 

önceki durumuna göre planlanmasına ilişkin 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 

Planlama ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.   
 

Gündemin 16. Maddesi 

Karar No.51 



                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

Özü: E=0.60, Yençok=14.50 m. yapılaşma koşullu, H 

ibareli, güneyden 10m doğudan 5 m. yapı yaklaşma 

mesafeli, Ticaret kullanımlı 13107 Ada 6 parselin 

2000 m2’lik kısmının; doğu, batı ve kuzeyden 5’er 

m., güneyden 25 m. yapı yaklaşma mesafeli, E=0.10, 

Yençok=2 kat ve “H” ibareli  “Akaryakıt ve Servis 

İstasyonu” kullanımına dönüştürülmesi ve “1-

Planlama alanında TS11939, TS 12820 

standartlarına göre asgari emniyet mesafelerinin 

sağlanması zorunludur. 2- Akaryakıt ve Servis 

İstasyonu alanı olarak belirlenen alanda ilgili 

mevzuata uyulması şartıyla, akaryakıt ve servis 

istasyonu, CNG otogaz istasyonu, LPG otogaz 

istasyonu, hidrojen üretim ve dolum istasyonu, 

bünyelerinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını 

karşılayacak oto-market, çay ocağı, büfe, oto 

elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi fonksiyonlar 

yer alabilir. 3-Planlama alanında 3194 sayılı imar 

kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine 

uyulacaktır.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin 

önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği 2 nolu plan notu planlı alanlar imar 

Yönetmeliği’nde tanımlandığından kaldırılması 

kaydıyla Planlama ve İmar Komisyonu raporu 

doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildiği 

hk. 

 

Gündemin 17. Maddesi 

Karar No.52 

Özü: TİA=7744 m., maxh=14.50m. Yapılanma 

koşullu, yoldan 10m. Yapı yaklaşma mesafeli, 

"Otopark ihtiyacı kendi parselinde 

karşılanacaktır." plan notlu, ticaret kullanımlı 

646 ada 42 parselde diğer yapılaşma koşulları 

ve kullanım kararı değiştirilmeden 

maxh=14.50m nin Yençok=4 kat olarak 

düzenlenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğinin Planlama ve 

İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.  
 

Gündemin 18. Maddesi 

Karar No.53 

Özü: 479 Ada 15 parsel ile imar uygulaması 

sonucu oluşan parsellerle mükerrerliğin 

giderilmesine ilişkin Tapu Müdürlüğü’nün 

10.05.2017 tarihli ve 18079 sayılı yazısı 

doğrultusunda 7995 Adanın batısında yer alan 

park kullanımının bir kısmının rekreasyon 

alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 

Planlama ve İmar Komisyonu raporu 

doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar 

verildiği hk. 



                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gündemin 19. Maddesi 

Karar No.54 

Özü: Kuzeyden 10m., doğu, batı ve güneyden 5’er 

m. yapı yaklaşma mesafeli cami kullanımlı 13113 

Ada 1 parselde; Cami kullanımı değiştirilmeden 

yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak “Planlama 

alanında cami alanında eki vaziyet planına göre 

işlem yapılacak olup, bu alan ibadet amaçlı 

planlandığı için plan tadilatı yapılmak sureti ile 

cami ve ilgili üniteleri dışında ilave ticari ve farklı 

amaçlı hiçbir kullanıma yer verilemez." ve 

"Planlama alanında cami, eklentilerinin dışında 

sadece giriş katı dini eğitim, etkinlik alanı olan 

(Lojman olarak kullanılmayacak), üst katında 1 

adet lojman olan 2 katlı yapı yapılabilir. Ayrıca 

ticari amaçlı olmayan 1 katlı çay ocağı mutfak 

yapılabilir. Bu yapıların toplam taban alanı 100 m2 

yi geçemez. Yençok=6.50 m'dir."plan notlarının 

eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliğinin kuzey ve batıdaki yapı 

yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden; güneyden 3m., 

yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek, doğudaki yapı 

yaklaşma mesafesinin kaldırılması ve 1 numaralı 

plan notunun kaldırılarak 2 numaralı plan notunun 

değiştirilmesi kaydıyla Planlama ve İmar komisyonu 

raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar 

verildiği hk.  

 

Gündemin 20. Maddesi 

Karar No.55 

Özü: h=24.50 m. yapılaşma koşullu kuzey, doğu ve 

güneyden 10'ar m., kuzeybatı köşesinden 5 m. yapı 

yaklaşma mesafeli "TELEKOM" kullanımlı 5357 

ada 1 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin komşu 

parselden 3’er m.; diğer yönlerden 5’er m. olarak 

belirlenmesi, TİA=7768 m2 ve Yençok=24.50 m. 

olarak düzenlenmesi, “Özel Spor Tesis Alanı” na 

dönüştürülmesi ve “Planlama alanında yapı 

yaklaşma mesafeleri içerisinde açık ve kapalı spor 

tesisleri yapılabilir.” Plan notunun eklenmesine 

ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği TİA= 6259 m2 belirlenmesi kaydıyla 

Planlama ve İmar Komisyonu raporu 

doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildiği 

hk.  

 

Gündemin 21. Maddesi 

Karar No.56 

Özü: 0.30/0.60, A-2, maxh=20.50 m. yapılanma 

koşullu, “K” ve “H” ibareli konut kullanımlı 

6733 ada 1 parselde diğer yapılanma koşulları 

değiştirilmeden İsteğe Bağlı Zemin Ticaret 



                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

(İBZT) kullanımı getirilmesine ilişkin önerilen 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliğinin Planlama ve İmar komisyonu 

raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  
 

Gündemin 22. Maddesi 

Karar No.57 

Özü: 3676 Ada 21 parselde onanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı 

süresi içerisinde yapılan itirazların Planlama ve 

İmar Komisyonu raporu doğrultusunda reddine 

karar verildiği hk.  
 

Gündemin 23. Maddesi 

Karar No.58 

Özü: 8572 ada 1 parselde onanan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğine askı süresi 

içerisinde yapılan itirazın Planlama ve İmar 

Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun 

olduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk.  
 

Gündemin 24. Maddesi 

Karar No.59 

Özü: 6225 Ada 6 parselde onanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 

askı süresi içerisinde yapılan itirazın 

Planlama ve İmar Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildiği 

hk.  
 

Gündemin 25. Maddesi 

Karar No.60 

Özü: 7298 Ada 1 ve 7 parsellerin yapılaşma 

koşullarının düzenlenmesine ilişkin onanan 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 

askı süresi içerisinde yapılan itirazın Planlama 

ve İmar Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 
 

Gündemin 26. Maddesi 

Karar No.61 

Özü: Belediyemiz ile Antalya Kadın Dayanışma 

Derneği arasında imzalanmış olan İşbirliği 

Protokolünün süresinin dolması nedeniyle yeni 

İşbirliği Protokolü’nün kabulüne oy birliğiyle 

karar verildiği hk. 

Gündemin 27. Maddesi 

Karar No.62 

Özü: 1. Dünya Savaşında Antalya Deniz 

Zaferlerinin Büyük Kahramanı Topçu Yüzbaşı 

Mustafa Ertuğrul’un Muratpaşa Belediyemiz 



                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

tarafından her yıl 5 Kasım tarihlerinde Anma 

Töreni ile yâd edilmesine ilişkin önerinin 

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.   

 

Gündemin 28. Maddesi 

Karar No.63 

Özü: Meltem ve Soğuksu Mahallelerinde 

mevcutta imar planlarında Pazar yeri 

bulunmaması sebebiyle bu mahallelerde 

yaşayan vatandaşların Pazar ihtiyaçlarını 

karşılamak için 12566 ada 1 parsel ve 1477 ada 

1,7,8,9,10 parseller üzerine geçici olarak Pazar 

kurulmasına ilişkin önerinin Halk Pazarları, 

Esnaf Sorunları İle Tüketici Hakları Araştırma 

ve İnceleme İhtisas Komisyonu ile Pazar Yerleri 

Kuruluş Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk.  

 

Gündemin 29. Maddesi 

Karar No.64 

Özü: Üsteğmen Oğuz Kağan Usta isminin 

herhangi bir parka verilmesine ilişkin önerinin 

İsim Verme Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

Karar No. 65 

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda, Belediye Başkanı Av. Ümit 

Uysal’a yasal borçlanma sınırları içinde kalan  

25 milyon TL tutarında borçlanma yetkisi 

verilmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar 

verildiği hk.  

Karar No. 66 

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda, İşletme ve İştirakler 

Müdürlüğüne bağlı Adalyabel Sosyal ve 

İktisadi İşletmesi kapsamında bulunan 

tesislerde uygulanması planlanan fiyat 

tarifesinin güncel halinin 2018 yılı gelir 

tarifesine eklenmesinin kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Karar No. 67 

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 

doğrultusunda, Muratpaşa Belediye Meclisinin 

07/05/2015 tarih ve 320 sayılı kararına 

istinaden Falez A.Ş’ye ayni sermaye olarak 

aktarılan 2.128.867,00 TL’nin azaltılmasına ve 

intifa hakkının Belediyeye devredilmesi  ile  

2.128.867,00 TL nakdi sermaye artırım  



                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

yapılmasının kabulüne oy çokluğu ile karar 

verildiği hk.  

 

 


