
02.09.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS KARARLARI İLANI 

 

Karar No.182                                 

Özü : 02.09.2020 günlü meclis toplantısına 

katılamayan Üye Mehmet Hacıarifoğlu, 

Ertuğrul Ünal, Hüseyin Sarı, Yusuf Emrah 

Erdoğdu,  Ercan Merthatun, Mahmut Kırman, 

Ömer Yücesoy, Yavuzcan Bayatlı, Ejder 

Karagöz’ün mazeretli sayılmalarına oybirliği 

ile karar verildiği hk. 

 

 

Karar No.183 

Özü: Dış İlişkiler Müdürlüğü yazısının 

gündemin 27. Maddesi olarak görüşülmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

 

Karar No.184 

Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğü yazısının 

gündemin 28. Maddesi olarak görüşülmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

Karar No.185 

Özü: İsim verilmesine ilişkin önergenin 

gündemin 29. Maddesi olarak görüşülmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

Karar No.186 

Özü: İsim verilmesine ilişkin önergenin 

gündemin 30. Maddesi olarak görüşülmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

Karar No.187 

Özü: Sağlıklı bireyler için sağlıklı, eğitimli, 

bilgili ebebeynler çoğaltmak amacı ile 

Belediyemizce bir çalışma programı 

başlatılmasına ilişkin önergenin gündemin 31. 

Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile 

karar verildiği hk. 

 

Karar No.188 

Özü: İsim verilmesine ilişkin önergenin 

gündemin 32. Maddesi olarak görüşülmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

 

Karar No.189 

Özü: Pazar Yerinin Taşınmasına ilişkin 

önergenin gündemin 33. Maddesi olarak 

görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

  

 

Karar No.190 

Özü: İsim verilmesine ilişkin önergenin 

gündemin 34. Maddesi olarak görüşülmesine oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 2. Maddesi 

Karar No.191  

Özü: 05.08.2020 günlü olağan toplantısında 

alınan kararlara ait tutanağın kabulüne oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 3. Maddesi 

Karar No. 192 

Özü: Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu raporları doğrultusunda “10-12 Kasım 

2019’da Antalya’da yapılan İşitme Engelliler 

Taekwondo Avrupa Şampiyonasında 68 kg’da Avrupa 

Şampiyonu ve Mix Takımda Avrupa üçüncüsü olan 

Milli Sporcu Ahmet Hakan TUNA’ya 2.500TL ve 

MilliAntrenör Murat ERBAY'a 2.500TL olmak üzere 

toplam 5.000TL ödül verilmesinin kabulüne oy birliği 

ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 4. Maddesi 

Karar No. 193 

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait Ermenek 

Mahallesi 10606 ada 1 parsel sayılı İmar 

Planında Polis Karakolu olarak Planlı 

taşınmazın Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne 

bedelsiz olarak tahsisinin iptal edilmesine ilişkin 

önerinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 

karar verildiği hk. 

 

Gündemin 5. Maddesi 

Karar No. 194 

Özü:  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk 

Komisyonu raporları doğrultusunda,   Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik 

ve Sosyal Hayata Etkilerinin azaltılması 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ç) bendi 

uyarınca, Belediyemiz kiracılarının talebi 

halinde; Faaliyetleri durdurulan işyerleri 

arasında olmamakla birlikte, koronavirüs 

pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz 

etkilenen işyerleri kira borçlarının, gecikme 

zammı ve faiz uygulanmaksızın 19/03/2020 

tarihinden itibaren 3 ay ertelenmesine; Covid-

19 tehlikesi nedeniyle faaliyetleri 16/03/2020 

tarihi ile durdurulan işyerlerinin, faaliyette 



                                                                                                             

 

 

  

bulunulmayan dönemleri için kira borçlarının 

alınmamasına ve faaliyette bulunulmayan gün 

kadar da kira sözleşmelerinin uzatılmasına ve 

bu yönde alınacak kararlarda Belediyemiz 

Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oy 

birliği ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 6. Maddesi 

Karar No. 195 

Özü:  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim 

Kültür ve Sanat Komisyonu raporları 

doğrultusunda, iki ayda bir, farklı müzik 

kategorilerinde yapılması planlanan Kaleiçi 

Müzik Yarışmaları'nda oylama sonucunda 

dereceye giren yarışmacıların Kaleiçi Old Town 

Festivalinde yada belediyenin belirlediği bir 

tarih aralığında Kaleiçi'nde 1 hafta tatille 

ödüllendirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar 

verildiği hk. 

 

Gündemin 7. Maddesi 

Karar No. 196 

Özü:  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk 

Komisyon raporları ve CHP grup sözcüsünün 

sözlü önerisi doğrultusunda, bilet satışı olan 

tiyatro, müzikli danslı gösteri ve konserlere 

salgın nedeniyle ilgili müdürlüğün alacağı sağlık 

önlemlerine (sosyal mesafe salon oturma düzeni, 

maske kullanımı vb. hijyen kuralları) riayet 

edilmesi kaydıyla Türkan Şoray Kültür 

Merkezi Gösteri Salonunun, Meltem Cep Sahne 

ve Muratpaşa Belediye Kültür Salonunun 

Pandemi nedeniyle 31.05.2021 tarihine kadar 

ücretsiz tahsis edilmesinin kabulüne oy birliği 

ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 8. Maddesi 

Karar No. 197 

Özü: Planlama ve İmar Komisyonu raporu 

doğrultusunda, Otopark Yönetmeliğine ilişkin 

Antalya Büyükşehir Belediyesince çalışma 

yapıldığı bildirildiğinden, Otoparklara plan 

notu eklenmesine ilişkin konu hakkında karar 

verilmesine yer olmadığının kabulüne oy birliği 

ile karar verildiği hk.  

 

Gündemin 9. Maddesi 

Karar No. 198 

Özü: Otel kullanımlı 1831 ada 20 parselin 

kullanım kararı değiştirilmeden, yapılaşma 

koşullarının düzenlenmesine ilişkin önerilen 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı 



                                                                                                             

 

 

  

değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 10. Maddesi 

Karar No. 199 

Özü:“Yeraltı Kat Otoparkı” ibareli, “Ticaret” 

kullanımlı 3682 ada 5 ve 6 parsellerde bulunan 

“Yeraltı Kat Otoparkı”na ilişkin ibarenin 

kaldırılmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğinin 3682 adanın 

tamamına ilişkin olarak “Yeraltı Kat Otoparkı” 

ibaresinin kaldırılmasına ve 3682 adanın 

etrafında bulunan Ticaret kullanımlı 3355 ada 

ve 4186 adalardaki “Yeraltı Kat Otoparkı”na 

ilişkin ibarenin kaldırılmasının Planlama ve 

İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.  

 

Gündemin 11. Maddesi 

Karar No. 200 

Özü: Yüksek Zemin Kat Ticaret ve Konut 

kullanımlı 5061 ada 9 parselde maxh=20.50m. 

yapılaşma koşulunun ve TAKS=0.30 ibaresinin 

kaldırılmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğinin Planlama ve 

İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.  

 

Gündemin 12. Maddesi 

Karar No. 201 

Özü: Otel kullanımlı 3169 ada 3 parselin; 

kullanım kararı, yapı yaklaşma mesafesi ve 

E=0.62 yapılaşma koşulu değiştirilmeden, kat 

yüksekliğinin Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğine uygun olarak Y=2-3 kat olarak 

gösterilmesi ve “Subasman kotu +2.50m. olarak 

uygulanacaktır.” plan notunun eklenmesine 

ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliğinin Planlama ve İmar 

Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy 

birliği ile karar verildiği hk.  

 

Gündemin 13. Maddesi 

Karar No. 202 

 

Özü: CHP grup sözcüsünün sözlü önerisi 

doğrultusunda 9015 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller için 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma yetkisinin 

Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin 

kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği hk. 

 



                                                                                                             

 

 

  

 

Gündemin 14. Maddesi 

Karar No. 203 

Özü: “Özel Sağlık Tesisleri Alanı” kullanımlı 

13027 ada 1 parsele diğer yapılaşma koşulları 

değiştirilmeden “Bodrum Kat Yapı Yaklaşma 

Sınırı” eklenmesi ve “Bodrum kat yapı 

yaklaşma sınırını aşmamak koşulu ile, bodrum 

kat içerisinde; özel sağlık tesisini tamamlayacak 

kullanım alanları yer alabilir.” plan notunun 

eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğinin Planlama ve 

İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.  

 

Gündemin 15. Maddesi 

Karar No. 204 

Özü: Zemin katta 5,50 m. kotu tamamında, üst 

katlarda 10 m. inşaat derinliğinde ve h=8.50 m. 

yüksekliğinde yapılaşma koşullu 49 ada 4 

parsele “Parselde zemin katta 2,50 m. kotunda 

tamamına, üst katlarda verilen 10 m. inşaat 

derinliğinde ve Y=8.50m. yüksekliğinde yapı 

yapılacaktır.” plan notunun getirilmesine ilişkin 

önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 16. Maddesi 

Karar No. 205 

Özü: Ticaret kullanımlı 5531 ada 2 parsele 

“Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) şartı 

aranmaz.” Plan notu eklenmesine ilişkin 

önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 17. Maddesi 

Karar No. 206 

Özü: 28033 ada 3 ve 4 parsellere askı süresi 

içerisinde yapılan itiraz, itiraza konu plan 

değişikliği Kurul Kararıyla yapılmış 

olduğundan, söz konusu itirazın da yine Antalya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

tarafından değerlendirilmesi gerektiği için, 

itiraz konusunun karar alınmak üzere Antalya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 

iletilmesinin Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  



                                                                                                             

 

 

  

 

Gündemin 18. Maddesi 

Karar No. 207 

Özü: 5698 ada 21 parsele askı süresi içerisinde 

yapılan itirazın Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 19. Maddesi 

Karar No. 208 

Özü: Konut kullanımlı 9430 ada 14 parselde 

yapılaşma koşulları değiştirilmeden, 

güneydoğudan 5m., kuzeydoğu ve güneybatıdan 

3m. yapı yaklaşma mesafesi belirtilmesi, bina 

cephe uzunluğunun plan üzerinde 5.91 m. 

olarak belirtilmesi ve “Planda yapı yaklaşma 

mesafelerine uyulacaktır.” plan notu 

eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğinin Planlama ve 

İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 

kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.  

 

 

Gündemin 20 Maddesi 

Karar No. 209 

Özü: Yüksek Zemin Kat Ticaret ve Konut 

kullanımlı 6327 ada 1 parselde diğer yapılaşma 

koşulları değiştirilmeden TAKS=0,30 ibaresinin 

ve maxh=14.50m yapılaşma koşulunun 

kaldırılmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğinin Planlama ve 

İmar Komisyonu raporu ile CHP grup 

sözcüsünün önerisi doğrultusunda 

maxh=14.50m ibaresi kaldırılmadan kabulüne 

oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

Gündemin 21. Maddesi 

Karar No. 210 

Özü:Ticaret kullanımlı 10576 ada 2 parsele 

ilişkin yapılaşma koşulları değiştirilmeden, 

“Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) aranmaz.” 

Plan notu eklenmesi, arkadın 5 m. olarak 

belirtilmesi, mevcut plandaki kat yüksekliğinin 

değiştirilmeden Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğine uygun olarak Y=8.50m olarak 

gösterilmesine 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. 211 

Özü: 5912 ada kuzeyindeki çocuk bahçesi 

kullanımında trafo alanı planlanmasına ilişkin 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

 

Gündemin 23. Maddesi 

Karar No. 212 

Özü: 5754 ada doğusunda bulunan trafo 

alanının küçültülerek, 5755 ada doğusundaki 

park alanında planlanmasına ilişkin hazırlanan 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 24. Maddesi 

Karar No.213 

Özü: 6280 ada doğusundaki çocuk bahçesi 

alanının kuzeydoğusunda planlı bulunan trafo 

alanının küçültülmesi ve 6316 ada doğusunda 

bulunan trafonun kaldırılmasına ilişkin 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliğinin Planlama ve İmar Komisyonu 

raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 25. Maddesi 

Karar No. 214 

Özü:  Yüksek Zemin Kat Ticaret ve Konut 

kullanımlı 8481 ada 8 parselin Otel kullanımına 

dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun 

Planlama ve İmar Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 

   

 

Gündemin 26. Maddesi 

Karar No. 215 

Özü:  Konut kullanımlı 5247 ada 17 parsele 

İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanımı 

eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı değişikliği konusunun Planlama ve 

İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği 

ile karar verildiği hk. 

 

 



                                                                                                             

 

 

  

 

Gündemin 27. Maddesi 

Karar No. 216 

Özü: Yabancılar Meclisi Uygulama Usul ve 

Esaslar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına 

oy birliği ile karar verildiği hk.  

 

Gündemin 28. Maddesi 

Karar No. 217 

 

Özü: Belirli bir veya birkaç kişi veya kurumun 

mülk sahibi olduğu, mülk sahibine fiili kullanım 

olanağı veren alanlarda, 3194 sayılı yasanın 40. 

maddesi gereğince mezbeleliğe dönüşüp kamu 

sağlığını tehdit etmemesi için, alana el 

atmaksızın gerektiğinde etrafının Muratpaşa 

Belediyesi tarafından telle çevrilmesi, 

masrafların mülk sahibine rücu edilmesi ancak; 

imar planında ortak kullanım alanı olarak tarif 

edilmiş yerlerin kamu sağlığını tehdit etmemesi 

için belirli plan ve imkanlar çerçevesinde 

aşamalı olarak temizlenmesi, etrafının telle 

çevrilmesi şeklinde gereken tedbirlerin kamu 

yararı için Muratpaşa Belediyesince 

gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildiği 

hk.  

 

 

Gündemin 29. Maddesi 

Karar No. 218 

Özü: İsim Verme Komisyonu raporu ile Meclis 

Başkan Vekili Murat Şimşek’in sözlü önerisi 

doğrultusunda, Çaybaşı Mahallesi 1345-1376 

Sokak kesişiminde bulunan parka Levent 

TEKNE (Kelebek Levent) Parkı isminin 

verilmesi ile söz konusu parka Levent 

TEKNE’nin (Kelebek Levent) özgeçmişi ile bir 

rölyöfünün konulmasının kabulüne oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 30. Maddesi 

Karar No. 219 

Özü: İsim Verme Komisyonu raporu ile Meclis 

Başkan Vekili Murat Şimşek’in sözlü önerisi 

doğrultusunda, Gebizli Mahallesi İbni Sina 

Caddesi 1110 Sokakta bulunan Parka Kadir 

TÜREN (Curacı Kadir) Parkı isminin verilmesi 

ile  söz konusu parka Kadir TÜREN’in (Curacı 

Kadir) özgeçmişi ile bir rölyöfünün 

konulmasının kabulüne oy birliği ile karar 

verildiği hk.  

 



                                                                                                             

 

 

  

 

Gündemin 31. Maddesi 

Karar No. 220 

Özü: Sağlıklı bireyler için sağlıklı, eğitimli, 

bilgili ebebeynler çoğaltmak amacı ile 

Belediyemizce bir çalışma programı 

başlatılmasına ilişkin önerinin Sağlık 

Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 

karar verildiği hk. 

 

Gündemin 32. Maddesi 

Karar No. 221 

Özü: Ulaştırma Onbaşı Sertaç YAVUZEŞ 

isminin Belediyemize ait herhangi alana 

verilmesine ilişkin önerinin İsim Verme 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 

karar verildiği hk.  

 

Gündemin 33. Maddesi 

Karar No. 222 

Özü: Yeşilbahçe Mahallesi 1457 sokakta 

bulunan kapalı Pazar yerinin taşınmasına 

ilişkin önerinin Halk Pazarları, Esnaf Sorunları 

ile Tüketici Hakları İhtisas Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 

 

 

Gündemin 34. Maddesi 

Karar No. 223 

Özü: Milli Güreşçimiz Hakkı Aygün isminin 

Belediyemize ait herhangi alana verilmesine 

ilişkin önerinin İsim Verme Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildiği 

hk. 

 

 

 

 


