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Giindemi:: l.Maddesi gereEi vap an voklama sonunda; Murat Oainar, Hiiseyin 0zta5,

Em.rlrul Unal, Deniz Filiz, Mlithai,,L*, fr4*ut $im9ek, Ozgiir Giingdr, Serpil Usti.in, Ahmet

0atirk, Canan Kele9, Hiiseyin San, Ali Kug, Yilrnaz Altun" Ozgiir Taylant Budalr" Derya

Karakog, Yusuf Errah Erdoldg Nuran Ugw, Zuhtu $ahi4 Ersan Dereli, Ozdemir Manavoplu,
Ercan Merthatwr" Ozlem Gdzagan Biger, Mahmut IGrman, Mehmet Ali Bayuk, Yusuf Emre
Erhrgan, Leyla Orug, Kamil Korknaz, Mustafa Hazar, Ufirk Qiftgi, Yanucan Bayatlt, Ejder
Karagdz'tin hazr olduSu,

.. Mehmet Hacrarifollq Alican Menekge, Gttrsel Gitler, Nafiz Tanu, Mukaddes Aksoy ve
Omer Yiicesoy'un bulunmadrlr anlaSrlmakl4 03.03.2021tarihli Mart ayr olalan toplanfisl saat
14.30'da Meciis Bagkanr Umit UYSAL tanfindan agrldr, 1 dakikatft saygr durugunda
bulunuldu ve istiklal Margr okundu.

Karar No. 70

Oz[ : 03.03.2021 giintt meclis toplanhsma
kahlamayan Oye Mehmet Hacrarifoflu, Alican
Menekge, Nafiz Tanrr, Mukaddes Alaoy ve
Omer Yficesoy'un mazeretli sayrbnalarrna
oybirlig ile karar verildifi hlc

Uye Canan Keleg s6z ahp, Sayrn Bagkanm, Alican Menekge ve Mehmet
Hacrarifo[lu'nun mazeretli kabul edilmesini arz ederim. dedi.

Uye Ozlem Gdzagan Biger sdz ahp, Sayrn Bagkamm Nafiz Tarur ve Mukaddes
Aksoy'un mazeretli kabul edilmesini, dedi.

Uye Ejder Karagdz sOz ahp, Sayrn Baqkan:m MHp'den Omer yiicesoy'un mazeretii
salrlmasuu arz ederim, dedi.

BEkara ismi gegen meclis iiyelerimizin mazeretlerinin kabul edilmesini oylannrza
sunuyorurn kabui edenler, etneyenJer, oybirli$ ile kabul ediknigtir, dedi.

Yaprian oyiamada;
03.03.2021 gtinlti meclis toplantsrna katrlamayan uye Mehmet Hacrarifoflu" Alican

Menekge' Nafiz Tan*, Mukaddes Aksoy ve 6mei yucesoy'un mazeretri ru!-rhoul*nu
oybirli[i ile karar verildi.

Karar No. 71

Ozii: lsim verilmesine iligkin iinergenin
giindemin 12. Maddesi olarak gdriigiilmesine oy
birliii ile karar verildi$ hk
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Ba.gkan, evet 12. Madde olarak giindeme eklenmesini oylanruza sunuyorum, kabul

edenler, etueyenler, oybirlili ile kabul ediknigtir, dedi.
Yapilan oylamada;
isim verilnesine iligkin 0nergenin glindemin 12. Maddesi olarak gdr0giilmesine oy

birli$ ile karar verildi.

Emlak ve istimlak MUdtirltgiiniin bitgilendirme ya:rsr okundu.
11g1i16.02.2021 tarih ve 35 sayrh yaanuz. Ilgt yaznua konu Fener Mahallesi Falez

Caddesi 1968 Sokak kesiqirnin4s yer alan otopark yed :fralesi 02.02.2021 tarih ve 148 saplt
Encttmen Karan ile 5216 sayrh BUyiikgehir Belediye Kanununun "g0rev yetki ve
sorumluluklar" baghkh T.maddesinin (l) bendinde yer alan hUkiimler dolrultusunda" ileride
herhangi bir hula&i sorun ya$anmarnasr igin konunun ehaflrca incelenmesi ve
delerlendirilmesi gerektili kanaati oiugtu['undan, 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun
29.maddesi gerelince ihalenin yaprlmamasrrun uygunlu!'una karar verilmigtir. Konuya iligkin
olarak Meclis Uyesi tarafindan ihalenin iptaline yOnelik bilgi talebine cevaben 02 .02.2021 toxlh
ve 148 sayrh Enctmon Kamnnrn Belediyemiz Meclisine sunulmasuu arz ederim.

Uye Ejder Kata4dz, Sayu: BEkamm bu konuda sOz istiyorum, ianiniz varsa gimdi bu
ihale ile ilgili garhrame maddelerinde yanhg hatrlamryorsarn otopark ruhsatlandrnlmasryla
ilgili Buy'rikgehirin hiikiim ve tasamfimda oldulunu bahisle garbamede gegiyor yani Tiirkiye
gapuda belirli bir yere gelnig bir belediye hukuki anlamda bu delerlendirmeleri yapmadan
garbmrneye kolmasr ve ihaleye kolmasr daha sonra bu gerekgeyle hulerki sorumluluk madem
bir hukr:ki sorunrluluk var neden ihaleye grkryorsunuz gehir drgu:dan gelen bir siirii insanlar
oldr ciddide bir talep vardr bu ihaleye ama ihaleden 5 dk 6nce ihale iptal edildi yani Muratpaga
Belediyesine yakrgmack Bagkamm, dedi.

BaSkan, evet sdzlii oiarak ilgiti Kurumumuzu daha dikkatli olmalan konusrurda ilgili
birimimizi uyardrJq dedi.

. . 9y. canan Keleg sdz alrp, sayrn Bagkarum, delerli meclis iiyeleri, sayrn katrhmcrlar,
sizleri crunhuriyet Halk Partisi Grubumuz adrna sevgi ve saygryla seiamhyorum, konugmama
yine gehitlerimizi anarak baghyorum ne yazrk ki hain ter6i 6rgutii tamfindan kagrnian ve
ytllardu tutsak edilen rehin tutulan 16 polis asker ve sivil vatandagrmzrn kailedilmesi
yilreklerimizi dagladr hayatnr kaybededer! Alhh'tan rahme! ailelerine, sevenlerine sabrr ve
metanet diliyoruz, ulusumuzun baqr salolsun I'iiregimizi da$ayan bu kalleg katliamr
qelqekl9gtircn teror drgiitu PKK'yr lanetle krruyoruz, salrn BEkan, degerli meclis tyeleri
saElft Bakanhg verilerine gdre $ubat ayrnda koronaviriis nidroiyle-2.40i 

'urttat,*rzr
kaybettik ygTnt* yitiren yurttaSlanrmza rahmet, acrh ailelerine sabr ve bEsalhgr ailiyo*,
halen hastahkla miicadele ehekte olan 104.660 yurttagrmr za da aci,L gifatar diliy-orL, bugiin 3
Mart Laik Currtruriyet'imizin ve Atatiirk'iin Aydrnlarurra Dewimlerinin temeli olan iic temel
1a,sgm kabui ediliginin 97. Yrldonitmu Halifelilin kaldrnLnasr, geriye ve Evkaf Bakarirlr'run
kaldrnlmasr ve Elitim BirliSi'nin saglanmasr igin mahalle 

-mjcepleri 
ve medreseierin

kapahlmasr, 3 Mart u9 Dewim Yasasl cumhuriyetin ve Atatiirk'iin laik esaslanna dayah
Ayd*rlaruna Dewiminin temelleridir, biz Atattirkgiiler, aydrnlanmacrrar, gagdag topium
amacmt ta$ryanlar bu 3 temel yasayl korumak gdrevini tagrftlrm,zut bilincindJyiz, 6 Mart,
Atamrzrn Antalya ya geliginin 91. yrl donumii" Atarua bir kez daha sevgi ve saygiyla anarken

:l,t1. ' 
,slph?riz. 

ki Antalya. diinyan:n en giizel gehridir" sdztine layrk kentiiizi koruyup

F:u!:"::rT"{ rgrn g€ce gundilz gah'an ve emek verenlere de tegekktirlerimizi dile getiriyoruz,
bu. vesileyle komqulanm'zur kendi bisikret ve donarumlanyla katrab ecekreri 

*Muratpaga

Beiediyemizce d zenlenen "Hoggeldin Atam" Bisiklei Turunun cumartesi giinu
l.izynlengcecini ve bagvurulann da-devam etnekte oldulunu hat'latrnak istiyorum, SalrnBurl1,. de[erli meclis uyeleri 8 Mart Diinya Emekgi Kidurlar ci:nu 2r. vri.inloa ilau o"
I1]k h..YS*, hem tollumsal ya$amd4 hem de gah9ma hayatrnda erkek egimen di.lzeneKartl mucadele euneye devam ediyor kadurlann gahgma koggpannrn iyilegtir mesi ve egitt r#4 ,y@ vVI' A-v u
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de[erde ige egit iicret talebi ile lstanbul Sozlegmesi'nin ve 6284 sayrh yasanra etkin

uygulanmasr igin miicadeleyi rsrarla ve inatla siirdiiriiyor kadurlanmrz hala egitsizlile'
adaletsizlile, giddete kargr hak arama miicadelesinde ya;amrru yitire4 bedel ddeyen, direnen

tiim kadrnlaruma saygryla selartltyoruz, Tiirk kadrnrna tizgtirlegme ve egit yurtta; olma

haklanru sallayan Mustafa Kemal Atatitrk'ii en derin saygt ve minnet duygUlanmrda anlyorvz
Muratpaga Belediyesi oiualq 8 Mart Diinya Emekgi Kadrnlar Gii:oii'nde, Mor $emsiye altrnda

buluguyoruz aynmcrhga" e$itsizlige, kadrna ydnelik giddete kargr MuratpaSa'mn 'Mor
$emsiyesi' altrnda toplanarak hep birlikte 'Htir Do$dum Htir Yaganm' demek igin
kadrnlanmm Turung Masa galn merkezimizden yerlerini aprftiaya ga$myoruz, Saytn

Ba5kanrm, delerli meclis tiyeleri 12 Mart, istiklal Marg'm'26 kabuliiaiin 100. Yrl ddntimii,
"Allah bu millete bir daha IstiHel Margr yazdrrmasrn" diyen istiklal margurutn sdz yamfl
Mehmet Akif Ersoy'u ve bestecisi Osman Zeki Ung0r'il rahmet ve minnetle aruyoruz, 14 Mart
Trp Bayramr 0zellikle yaSadrlrmrz pandemi stirecinde delerlerini gok daha iyi anladt$ruz,
sa!l* sisteminde uygulanan yanhg politikalar4 olugan alaakhklara ve yaganan giddet
olaylanna ragnen gece gilnd[z buf ilk dzveriyle g6rev yapan tiim sallik gal4anlaru:rn 14 Mad
Trp Bayram kutlu olsun, 18 Mart Qanakkale Zaferinin Yrld0nilrnIi ve $ehitler GiinU ay$
zamanda ulusumuzun egemenlilini, yurdumuzun ba$rmsrzh$uu camyla salunan askerlerimizi
bir kez daha minnet ve saygtyla aruyoruz, ruhlan gad olsun, $ubat alr iginde Avnrpa Konseyi
Yerel ve Bdlgesel Y0netimler Kongresi'nin" yerel demokrasiyi giiglendirmek amacryla 13
yrldu siirdlirdiilii 'Avnrpa Yerel Demokrasi Haftasr' etkbliklerine projeleri ve meclis
gahgmalanyla kahlan Muratpa$ Belediyemiz, Avnrpa Yerel Derrokrasi Haftasr Orta$ unvanr
ve odiiliine defer g0rtildu yine gubat ayr igerisinde gehir odtilleri Tijrkiye 2020'de
Mrua@aga'mrz 'Gelecefin gehri' Odiitiine layrk gdrUIdU Muratpagamrzrn her iki 6di.i1e deler
gdri,ilmesini sallayan tilm komgulanmrza ve belediye emekgilerimize Bagkarurnrz tlmit Uysal
nezdinde tegeklciir ediyoruz saya Bagkanun, delerli meclis iiyeleri hanrlarsanrz gegtilimiz ay
Bambus plajuun Belediyemize dewi ve diler 5 plajrnrrz gibi halkm ticretsiz kuilanrmrna
agrlmasr ve mavi baytak almasr hususunda Belediye BaSkanrmrzur Sayrn valimize 6.kez
baSvuru yaptrtrru diie getirrnig ve sizlerin desteklerini taiep etni$tim, gegtigmiz ay Bambus'un
yaru sra Narenciye'nin bir bdtiimii 6zel bir gahsa kiraiandr sizteri bu konuda da Muratpaqa
Belediyemize destek olnaya ve Narenciye alanrnrn da 6zel gahsa kiralanan bu bdliimi.lniin
ucretsiz bt gekilde Muratpaga halkuun k'ullanmrna sunulabiknesi igin Muratpa5a
Belediyemize del'ri konusunda tekrar destek ve taleplerinizi dzellikle rica ediyoruz, CHP grubu
olarak $ubat ayrnda ba.ganh hiznretler iteten, fedakarca galgan tihn personelimize te$;kkiir
ediyor, Mart ayr meclisimizde ahnacak kararlann keutimize ve komgulanmrza hayuL olmasuu
diliyoruz, tegekkiirler, dedi.

IJy. Ozlem G0zagan Biger sdz ahp, Sayrn Belediye BEkanura de[erli meclis iiyeleri,
siyasi partilerimizin bEkan ve temsilcileri, sevgili MuratpaSahlar, basrnunrzrn krymetli
temsilcileri hepinizi Ak Parti gpbumuz ve gahsrm adrna saygr ve sevgiyle selamhyorum Mart
ayt giindemimiz meclisimize Antalyamu€r ve Mumtpatamrza hayuh olsun dncelikie 15 $ubatta
yaptlan AK Parti 11 Kadrn Kolian kongresinde segilen sayrn Ayge Keyik yrlmaz 'a ve ydnetim

lruluna 19 gubatta yaprlan AK Parti II Genglik Kollan Baglaru sn. ali Bayram Dogan ve
ydnetim kuruluna baganlar diliyorum, 9 $ubatta cumhurbagkammrz sn. Recep Tayyip Eidolan
Tiirkiye uzay Ajansr tarafindan hazulanan Milli uzay prograrum kamuoyuna 

-tanrttr 
13

$ubatta Kuzey Imk'taki Gara Boigesinde Tiirk silahh Kuwetlerinin penge-Kartal 2
operasyonuna baqlarnasr tlzerine hain terdr drgtitii PKK tarafindan malarada tutulan 13
silahsu vatandagrmrz ne yaak ki dldftuldu oehitlerimize Altah't4n rahmet acrh ailelerine ve
mi-lletimize bag saghg diliyoruz Mart alndaki dnerrli gtinlerimize de krsaca g6yle delinmek
istiyorum, 1 ve 7 Mart arasrndaki Yegilay Haftasr alkolu igkilerin sigaramn alkolun
uyugturuculann topluma aileye ve bireye zararlanrun anlatrldr$ bir hafta olarak gegmektedir, 8
Mart Diinya Kadrnlar Gtinti Birlegmig Milletler tarafindan bu gekilde ta::rmlanmrg olarak insan
haklan temelinde kadurlarrn siyasi ve sosyal biliucinin geligtirilmesine ekonomik siyasi ve
sosyal ba5anlaruun kutlanmasrna aynknaktadrr bizler d7bu vesile ile emekleri sevgi dolu

./.. nA
LFt) | u4 \r
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yiirekleri ve fedakarl*lanyla diinyamzr giizellegtiren daha vasanabilir hale getiren insanhlm

umudwru ye$erten k"dt l.r*.;;'Dij";; Iit&"lit Giintinii kutiuyoruz her Mart aymn 14'nde

kutlanan Trp Baytamr Tiidd;;l;6;an'nOa gar;antuno himet sorunlanmn tartrgildtlt

bitime katlatanmn oauu.raiiirajli Tit*il"-tJl"rrama gitniidiir 6zellikle bu pandemi

d6neminde oldugu gibi fr., OOo"iO" iizveriyle galrgan tiim dloktorlanmrzrn sallkgilanmrzrn

Trp Bayramrn kufluyoruz ;;;iiil ;; t'if- n-a$d olarak vashhk ve vagh sa[hpt

konulannda farkrndal* Voilut "-* ryla 18-24 
-Mart 

Yaghlara Saygr Haftasr olarak

arulmal<ta ve bu tarihlerde ;rktrllkl;'tiltanadu yafrfandrzrn toplumsal -yagama 
aktif

olarak katrlmalanm rorya xdttur.i v" etono-lt haklara sahip ut ki1tty,: muhtag^ olmadan

y"i"*a** sa$amak tigi fq;; ve devlet olarak oncelikli gdrevimizdir,tl,Yg Pttt"
Sendromlular Giinudtt Down sendromu konusunda iki gey kesindir birincisi 

, 
Down

sendromunun kalnalr anne-baba delildir ve hamilelik onoesi veya srasl olan fi90r 9ey

gocuSun Down Sendromiu "ft"**" V"f agmaz ikincisi diler gocuklar gibi,Down Sendromlu

io",ril*- da kenditerine o"gt, fASifif.f.ri yetenekleri ve aEiin*ieri v3rdr1 diE3r,lgcukla gibi

onlar da farkir kigilile s"t';p 6ir birey olarak biiyUttileceklerdir Down Sendromlu bireylerin her

ya$ta ve konumda Lutgttattt t* aynmcrlk ill mUcadele ederek firsat egitlili satlamak ve

ioit.**au6 vazgegilnei yerlerini sagtamtaSurmak igin her birimiz eiimizden geleni yapmahyz

Down Sendromu bir hastahk degil 
-farkldiktu 

, 22 Mat|on{imiizdeki onemli sorunlanmrzdan

biri olan Diinya Su Gtinu diinya frkelerinin giderek biiyiiyen temiz su sorununa dikkat gekmek

igilebilir su iaynakiannrn konmmasr ve gogaltrlmasl konusunda somut adtmlar atrlmasmm

saglanmasrnda tegvik olmasr amacryla bu isme birgtin adamak anlamrnda olughrulmugtur

sOilerimi sonlandumadan dnoe Ak Parti grubum ve gahsun adura olalan meclis toplanfiman
hayrrlara vesile olrnasrnr diler dinledipiniz igin tegekktlr ederim, dedi.- 

Uye Mustafa Hazar sdz ahp, Sayrn BaSkanrm, delerli meclis iiyeleri, siyasi partilerin

delerli baSkanlan, beiediyemizir delerli btirokatlan, delerli basm mensuplan, sevgili

IrrturatpagaiUr sizleri lyi p'arti adrna suygt u. sevgiyle selamLyorum gegti[imiz ay igerisinde

katledien 13 gehidimizi rahmetle aruyor PKK'yr ve destekqilerini lanetliyoruz 25 Mart

2009'da Muhsin Yazrcro$u ve yanrndaki 6 kiqi |(3}1amannarA civannda dii'gen. suikast

gtiphesi olari bir heiikopter kazasurda hayatlarrm kaybettiler Mubsin Yaacrollu'nu "iki saniye

sonraslna garantimiz olmayan bir hayatrmrz igin finldak olmaya gerek yok" sdzleriyle yad

ediyor ve iahmetle aruyoruz, 22 Mart 2001'de Mustafa Kemal Atatiirk'itr: manevi krzt ve

Diinya'nrn ilk kadrn savE pilotu Sabiha Gdkgen h ayata gdzleint )umdu rahmetle amyoruz 18

Mart Canakkale Zaferini yad ediyor gehitlerimizi rahmet ve minnetle aruyoruz I Mart

Muhasebeciler $intint 8 Mart Dtinya Kadrdar giirxiinU ve 14 Mart Trp Bayram:ru kutluyoruz

Uskiidar Vapuru faciasr 1 Mart 1958'de iznit KOrfezi'nde Uskiidar adh vapurun ftrhnada

alabora olup krsa siirede batnasr sonucu resmi rakamlara gbre 392 vatanda;u an yagamull

yitidigi bu faciada tiim olenleri rafumetle afiyoruz 1-7 Mart Yegilay haftasrnr kutluyoruz
geqtigimlz gitnlerde Abdullah Sevimgok inovasyon merkezinde lyi Parti il Kadrn Politikalan

namnlgr talannAan diizenlenen "Toplumun Temeli Kadrn" toplanhsrnda il Ba5karurruz Sayrn

Mehmet ba5rr*, Milletvekilimiz Sayrn Hasan Subagr, Kurucular Kurulu [yemiz Sayn Musa

Ertuga!, Meclis tiyelerimiz, krymetli ilge bagkaalarunrz, il ve llge ydnetim kurulu iiyelerimizin
katrlumyla kadur ve giddet konulannrn konu5uldupu gok baganh bir toplantr yapildt

desteklerinden dolay Belediyemiz Ba5kan Yardrmcrst Sayrn Ceren $ahin'e, Kadur ve Aile

MtdiiAimilz Sayrn lcial Qakr'a ve bu baganh organizasyonu gergeklegtiren II Kadm

Politikalan Bagkanrmrz Salrn Aysel Damatollu ve ekibine tegelkilr ediyor bilgilendirici
farkrndahk yalatan toplantltanruan b birliEi igerisiade devam etnesini diliyoruz her geyin

gdnliiniizce olmasr dile$yle sideri saygr ve sevgiyle selamhyorum, dedi'
Uye Ejder Karagoz s6z ahp, Sayrn Bagkan, deperli meclis tiyeieri, siyasi partilerin

deperli temsilcileri, giizide basm mensuplan MIIP olarak gahsrm adma ve partim adrna sizleri

saygl ve sevgiyle selamlyorum grindem drgr bir konuSmanlz olmayacak sadece Gara'da gehit

diigen 13 kigi ve diin $unak'da pehit edilen 1 askerimizi rahmetle aruyoruz aziz milletimize

r/ et',M\
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bagsalhlr diliyoruz terdrti ve terdrii destekleyen destekgilerini lanetliyoruz, Muratpaga

neteaiyesinae Uugiin ahnacak kararlann ha1'uh olmasrru temenni ediyoruz, dedi'

Gtndemin 2, Maddesl
Karar No. 72

Ozii: Belediyemiz Meclisinin 05.02'2021 giinlii
olalan toplanfsnda ahnan kararlara ait
tutana$n kabulffne oy birlili ile karar verildi$
hk

Belediye Meclisiniq 05.02.2021 giidii olalan toplantsma ait tutanaEu oylemasrna
gegildi.

Bagkan, evet 05.02.2021 giinlU toplantl tutanaklannrn kabuliinii oylanruza sunuyorum,
kabul edenler, etneyenler oybiriigyle kabrn edilrnigtir, dedi.

Yapilan oylamada;
Belediyemiz Meciisinin 05.02.2021 glinlu olagan toplantsrnda ahnan kararlara ait

tutanaim kabuliine oy birlifi ile karar verildi.

Gtndemin 3. Maddesi
Karar No. 73

Ozii: Plan ve Bttge Komisyonu raporu
dotrultusunda, Mevsimlik Gegici ISCi Yize
Cetvelinin kabulfine oy birlig ile karar verildig
hIL

Gtjademin 3. Maddesinde yer alan ibsa:: Kaynaklan ve Egitim Miidiiriiiginrin, Belediye
\4sslfsinin 05/02/2021tarihli ve 43 sayh karan ile Plan ve Biitge Komisyonuia havale edilen
Mevsimlik Gegici i99i vizesi ile itgili ditzenlenen Komisyon raporu yaemrz ekindedir.
\onunun Belediye Meclisine havale edilmesini isteyea 22,02,i021 gtin ve !9g sayrl yazrsr ve
PIan ve Bfftge Komisyon raporu; 2l/04/zoo7 tarih ve 26500 Savrh Resmi dazete'de
I1ytI*T Kamuda Gegici I9 Pozisyonlannda Qahganlann Siirekli i99i Kadrolanna veya
sdzlegmeli Personel stafirs[ne Gegirilmeleri, cegici iggi Qalgtrrimasr'ile Bazr Kanunlarda
Degigiklik Yaprlmasr Hakisnda Kanun ile Belediye Kaaunu'nun 49. Maddesi ve 22/02/2007
tarih ,ve 26442 sayrlt Resmi Gazetede yayurlanan igigleri BakanJrg'nrn Belediye ve Bagh
Kuruluglan ile Matratli idare Birlikleri Norm Kadro ilte ve Stanaailanna lligkia Esaslar ileilgili Ydnetneligi'nin, 12.01.2008 tarih ve 267s4 sayrh Resmi Gazeteide yayurlanan
degigikli$ gergevesinde, "Belediyeler ve mahalli idare tirIklerinde kullarulaoak iegici i$
pozisyordan bu kunun ve kurulu5lar igin norm kadro standartlan cetvellerinde bilirtenen
memur norm kadro standardr toplamrrun yiizde yirmisini gegmemek iizere bulunacak sayrrun
yuvarlanmasr ve tam y esasrna g6rc hesaplanmasr sonuiu'adam / ay sayrsrna gOre meclis
tarafindan pll* olarak belirlenir. oranlann hesaplarmrasrnda sonucul tam sayr grkmamasr
dwumunda bulunan rakam ker:dinden buy'iik en yalcl tam sayrya yuvarlanarak gegici ig

!!j]!r_o1u sayrsr tespit edilir" denilrnektedir. pian ve Biitge Komisyonumuz tarafinaan-; iz-ts-
1.9/02/2027 arihlerinde saat 14.30'd4 Komisyon Bagkam Ozgiir Taylant BLDAK, Komisyon
Uyeleri AJi KUg, Giirsel GULE& prcan tvmRrget(N ve Mustafa HAZAR,m karlunlan ile
Belediyemiz toplanu salonunda toplanmrgtr. Komisyonumuz tarafurdan yaprlan gahgmalar
sonucunda; 08/04/2020 taribli ve 31093 sayrh Resmi Gazetede yaymlanan Memur'Norm
Kadro standartlan toplamrmrz i013'e yukseldilinden dolayr; Memur kadro saynrurn yo20'
si oranrnda 2o2l yt]o igerisinde.5620 sayrh l(auun geresi s ay 29 gfin sitre iie 63 (altmrg
uo adetjvlevsimlik Gegici i99i igletme ve iqtirakler-Muiurltgn,ndi, 4 dort ay sure ile c0

!!^rt) aa* Mevsimlik Gegici i99i Park ve Bahgeler Mndiirliigt,ude olmak iizere toplam
103 (yuz tig) adet Mevsimlik Gegici i99i gahghrrlmasr amacr ilJMevsimlik Gegici i99i vize
teklif cetveli hazrrlanarak ek'te sunulmugtur. Bu rffenie; Belediyemize ut zoit yth

./.. ,a I/l(fxl w x-.f,t'|' u
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verilmigtir.

Giindemin 4. Maddesi
Karar No. 74

Ozt: Kadro depigikli$ cetvellerinin kabultne
oy birliEi ile karar verildi$ hk

Giindemin 4, Maddesinde yer alan insan Kaynaklan v-e E$tim Miidiirliistiniin, Belediye

Kanununun 49. maddesi ve igigtlri Bakanh[r 
^*U*rfflanwak 

22/2/2007 t^ih 26442

.t.. (W, {W 
^{.f {\

igtutanaktoplantryakatrlaniiyelertarafindanimzaalunaaLnm;t[.19.02'2021tarihli
Plan ve Butge Komisyot nEr."* 6rgut iuyf*t BI"IDAK, BaSkan Vekili Ali KU$' Uye

a*s"r cul,bn, uustara HjAR u. "E**'Vrenrgeru't imzah komisyon raporu kaytt

alflna ahndr.---.' ni canan Keleg s6z aLp, Komisyonclan geldig gekliyle kabulii uygundur Ba5kaum,

dedi.
Uye Ozlem Gdzagan Biger sdz alp, Komisyondan geldili gekliyleuygundur' dedi'

Uye Mustafa Hazar sdz ahp, Komisyondaa geldi$ gekliyle uygundur, dedi'

Ui" bja* f*"goz soz ahp, Komisyondan eeldigi gekliyle uygundurBaqkanrm' dedi'

Ba5kan, suadaki madde-nin Kornisyondan geldipi gekliyle kabulirnu oylannza

sunuyonrm, kabul edenler, etneyenler oybirlipiyle kabul edilrnigtir, dedi.

Yaprlan oylamada;
Plan ve ilutge Komisyonu mporu do$ultusund4 Memur kadro saylsuun %20' si

orarurda 2027 yrltigerisinde s-ezo sayrtr Kanun gereli 5 ay 29 gm silre ile 63_ (altrmg iD adet

Mevsimlik cegicl iigi lglerne ve Igtirakier Mudiiriulu'nde, 4 d6rt ay slire ile 40 ftuk) adet

Mevsimlik Ceiici I# Park ve Bahgeler Miidiirlillii'nde olmak iizore toplam i03 (yiiz iig) adet

Mevsimlik ceiiol lliri olmakla birlikte, dagrlumn agaprdaki gekilde vize edilmesinin kabuliine

oy birlili ile karar verildi.

2021 Yrhnda QalDtrnlacak Gegici itqinitr
(Mevsinlik)

POZiSYONUNVAI{I

63 kiEi x (5 AY 29 Giin)

40 K$i x (a AY)

BiRiMI POASYONI.AryANI

2021 Yrhnda QaLgrrlacak Gegici Igginin
(Mevsimlik)

Adarn/Ay Miktan

Igleune ve lgtirakler
MiidiirluEii

Mevsimlik Gegici I99i 63 kigi x (5 Ay 29 Gun)

Park ve Bahgeler
MUdiirlUEti

Mevsimlik Gegioi i99i 40 Kigi x (4 Ay)
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savrh Resmt Gazete'de yayrmlanarak ytlriiriUfe h.nt* Belediye ve Ba$r Kurulu$lan ile

Mahalti ldare Birlikleri N.#il;;'fk * -Sa"Attf** -nuit 
yontttnitiEnto 0810412020

tarihli ve 31093 Sayrh R r"ti-C;;;;';n,,,1*; d:gu1ffi vaptlmasrna iliekin Yonetnelik

gersevesinde; Belediyemizde ;il-6;;k" otan eu'tJi*'Hianetleri srn:fi' Genel idare

Hizrnetler s[ufi, Sa[l* H*i.tr.rl 'rri"r, ve Teknjk Hiznetleri srrufurda bulunan memur

personelimizin dolu r<a&orailia- yapil gtEis$uo.. III Savrh Memur Dolu Kadro

Deligiklik Cefveli ile duzenlenmil oiui, yAf*iiileu! qore IV Sayrh Memur Kadro Cefveli

yeniden olugturulmugtr*. SOr*tirr"i'i.gi$*fiiin Priraiy. Meclisince.gdriigiiliip gerekli

i<arann almmasr hususunu isteyen 22.01.20rI' gpotve 599 sanh yaasr okundu'

uye canan r.rq ,or-ir,p,-Juy*-ilf; Mudftligifiiizden geldi[i gekliyle kabulu

uygundw, dedi.'"- uv, ozlem Gozagan Biger s6z alrp, Mudiirlukten geldipi qekliyle kabulii uygundur,

dedi.
Uye Mustafa Hazar sdz ahp, kabulii uygundur' dedi'

Uv. eii.. f"*goz soz ati, uizim iginde kabulu uvc*d* P.pIq*: d:S:.

s;$ka goaistilen maddenin Mi.idiirliikten geldi$ gekliyle kabuliinii oylannrza

sunuyonun, kabJ edenler, etneyenler oybirli$iyle kabul edilrnigtir, dedi'

Yaprlan oylamada;
Beiediye Kanununun 49. madclesi ve igigleri Bakanh$ tarafindg haznlanarak

22/2l2OO7 ta11h26442 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirluge k9null Belediye ve

Balh Kurulu5lan ile Mahalli idare gktikleri Norm Kadro ilke ve standartlanna Dair

YO-netrnetifh,' O8l04l2O2O tari]rli ve 31093 Sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan depigiklik

yaprimaslia iiigkin yonetmelik gergevesinde, III 
-Sayrh 

Memur Dolu Kadro De$giklik Cetveli

it" au..,t""*i' olup yaprlan igleme gore W Sayrh Mem'r Kadro Cewelinin kabuliine oy

birlifi ile karar verildi.

Gfindemin 5. Maddesi
Karar No. 75

0z[: ikinci el arag (1 adet minibtrs 16+1 veya

19+1) abnabilme'si igin Belediye Baqkam
Av.Umit IIYSAL 'a yetki verilmesine iligkin
Onerinin PIau ve Bfitge Komisyonuna havale

edilmesine oy birlifi ile karar verildi$ hk

Giindemin 5. Maddesinde yer alan Destek Hizmetleri MiidiirlU$'riniia Belediyemiz

gerek A:rtalya gerek iilkemiz gaprnda ntifus yofunlupu en bUytik ilge bolediyelerinden bir

tanesidir. Buna ba$h olarak her gegen yrl yo$[rlagarak artan hianet kapsamrmrz ve

belediyemize yaprlan taleplerdeki artrg 96z dniinde bulunduruldu$unda Destek Hizrnetleri

MUditilUgU biinyesinde y&iittilen arag sevk iglemleri kapsamrncla arag talebitre balh olarak

ihtiyag artmaldadu. Kiralama hianeti ile edinilen araglann hiznot bedelieri 96z dniinde

bulunduruidupunda Belediyemizce arag filosuna yeni kathiarda bulunulmasuun zorunlu hale

geldi[i gdriilmektedir, Ancak ii]kemiz ve diinya gaprnda yEanmakta olan covid-l9 salguu

sebebiyle gegtilimiz Belediyemiz harcamalarrnda dngdrtilemeyen artrglar meydana gelnig ve

yeni arag airnrlannda srfu kilomeue arag satm aLmuun Belediyemiz biitgesine bulunduf,umuz

dOnemin kogullanna uygun olmayan oranda yiik getirecek olmasr nedeni ile ihtiyaca binaen

yaprlacak olan 1 adet minibtis ahmuun ikinci el arag olarak gergeklegtirilmesinin ekonomik

agrdan daha makul oldupu agikardu. Buna gdre ikinci el arag (1 adet minibus 16+1 veya 19+1)

aLnabilmesi igin Belediye Bagkan"r Av.tlmit UYSAL 'a yetki verilmesi hususunda; Belediye

Meclisi'nce gerekli karann almmasuu isteyen 23.02.2021giin ve 524 saylh yazlsl okundu.

Uye Canan Ke1e9 sdz ahp, Sayul Bagkanrm Plan Biitge Komisyonwta sevki uygundur,

dedi.
Uye 6zlem Gdzagan Biger sdz ahp, ilgili UorrttsYonalaylesi uygundur, dedi.

q'M'6\
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Uye Mustafa Hazar sdz ahp, ilgili komisyona havalesi uygundur, dedi.
Uye Ejder Ifuragdz sOz ahp, ilgili komisyona havalesi uygundur, dedi.
BEkan, gtir[gUlen maddenin Plan Biitge Komisyonuna havalesini oylanruza

sunuyorum, kabul edenler, etneyenler oybirligiyle kabul ediLrnigtir, dedi.
Yapilan oylamada;

-- ikinci el arag (1 adet minibiis 16+1 veya 19+1) alurabilaesi igin Belediye Baqkaru
a.1,Umi1 LIYSAL 'a yetki verilmesine iligkin onerinin Plan ve Btitge komisyonuna havale
edilmesine oy birlig ile karar verildi.

Giindemin 6. Maddesi
Karar No, 76

Ozu: iletigim Psikoloji uzmanr olan, 13 kitabr
bulunan ve T[rk halkrnrn Cok sevdiff rahmetli
Dogan CUCELOGLU'nun' adrnrn, i{uratpaga
ilgemtude bir parka "Do[an CUCELOCLU
Empati Parkr" olarak verilmesine iligkin
Onerinin isim Verme Komisyonuna havale
edilmesine oy birltg ile karar verildig hk

Giindemin 6. Maddesinde yer aian park ve Bahgeler Mudiirruguniin,rrgi: sertagKILIQ'mn 23.02.202i tarih ve.5637 sayrh dilekgesi. ilgi dilekgeye istinaden vefat eden hetigim

l:.th"*:rl,f*_olarl t3 titaUr Uuiunan u" rurtiuloo- gok sevdili rahmetli DolanuuuELU(iLU'nun ad'or'. MuratpaSa ilgemizde bir parka 'Dogan cudElodr,u emfatiParl<r" olarak verilrnesi h**;d"; {onrr,i;;;9ii*Jt' or"r. Berediye Meciisine havalesiniisteyen24.02.2021 gjnve 466 ruy,t, y-,ri otrirr;;:--"-"

'.UJ: 
:TT I:1"9 s6z ahp, isim Venne Komisyonuna havalesi uygrurdur, dedi.uye uztem.cdzagan Biger siiz ahp, ilgili komisyona havaesi uygundur, dedi.

Uye Mustafa Hazar sOz ahp, havaiesi iygundur,dedi.
Uye Ejder Karagoz soz.a'i, itgili k#;;;hilesi uygundur Bagkarum, dedi.

^,^_,-,B-Tk* SjrtiS{g1.ma$a:+ itgil fo*i.yo* tuuAesini oylanruza ,*uyo*rn, f.uUufeoenler, etneyenler oybirligyie kabul edilmiptir, dedi.
Yaprlan oylamada;
Iletiqim Psikoloii uznam oran, 13 kitabr burunan ve Tiirk halkrnrn 9ok sevdigi rahmetliDolan cUCEloctunun 4ry, d"tG; i;..i"d; bir parka ,,DoSan cUcELoGLUEmpati Parkr" olarak veriLnesine liistio on"tiolo iri. v"t e Komisyonuna havale edilmesineoy biriili ile karar verildi.

g"a""rr"Z Uaadesi
Karar No. 77

Ozti: Plan Biitge Komisyon raporu ile Sosyal
Hizmetler Komisyonu raporu dolrultusunda
2017-2018 y lan arasrnda huzurevinde ficrefli
bannmry olan Osman ONAL,u saltrk
durumunun iyi oLnarL$ ve sosyo ekonomi
durumu yetersiz oldufun-ttan OSMIN 6NU,,"
ait huzurevi borcunun ..yatalak kanser hastasrolmasr nedeuiyle ibareside eklenerek,,
silin6ssiaix kabulline oybirlifi ile karar

. Gtiademin 7. Maddesinde vrr.a* stotfjt?*Tr igreri Mudiirrugin'a ,190243g9220nolu T.c kimlik numarair osman dNelrn'oi0r20z-'i^r}ri nsqgi noru'rr,nrrri vusu'/" r#4 qL,*, v
'ry 

' c"'7r' I



basvr:rusu ve 26.02.2020 trulh 324 savrh dilekeeve ::Hirff;'f.l,liilt t#Ht{":itls
ililri.iJo. unetli bannmrg.olan bahse konu vatandatmtruzur"led'--Gclisine tTytss:

ffut#f Hi#* ffi,::'q*,ff y:'&"t';'rl#:r;:,*tnyrUliH

**g#lffi #..oJffi ml!fi :pi;tr*?ffi #*H5*11'B.ii:!:6#l
f**in""re-.r*s.5. *:f lf#f3,3i'K','ffi l$ro#*i,'iirq;os:'gPte
i+*i-euDaF Kt*1l"lrenrHATu.r',rur katrr[nran'iiTa'avJ-' toltanl- slllnunda

Mustafa ffAZAR ve brcan I

tonlarulmr$hr. 201 1-2018 F'ffi;;;;-;t'*t"tut--14 ;;;e olan osman ONAL'*

o4.ot.zozt tadhli 789499 ""iti"*"s 
M*" 091:t':" tttilJtn uuittt-tonu vatandaqtn

saEhk durumunun if or-uoli u. sosyo ekonomi durum; yete$iz olduf,u Korrisyonumuzca

in-eienmig olup, 2011-20i8'"i'ri* 
-i'^ta" u'yt;'io" u*etli bannnug t]'T*9:"^

ONeL'a ait huzurevi 0""*#'iri"**i tyg* gotr"tiit"t' rotityon 'uporu 
imza altrna

alrnarak, Belediye ruecrisinil'^talairint 'u'ioLuSno' .lyoitzozt 
taritrli ?ian'ul Butct

Komisyon Barkail ozgur lb1y##tfiAK eEL:"n v'.f;'[ii{U$' gv" Gu$el GULER'

Mustafa HAZAR t, e"^ ffirfri'i{Lr'l-'i*at' Sosyal Hizmetler Komisyonu' raponu;

Belediye Meclisinin ostoztziffi;iu' +s '"v't''k"ti 
tit 6;tvqn*1Y']P]de edilen;

201 1-20i 8 lrrlan arasrnda ;;;ft;-;"'"tnily: lrut'ru-gAmitffi|;ffi|i
k*'i'*igfffi1-T;i"#i"Kf,;ftffi-#-'ulilir'ra-'*'r"HozAr'Komisvon
Uveleri Yrbnaz ALTLn{, s#f $iUli' fik"aati erdtiv * katrhmlan ile Beledivemiz

toplanu salonuna" ,opr*r*itu'' zori-joi s r"u*t Tus*al-t'u"*evinde 
iicretli bannmrg olan

oiman ONat'rn oo'or.'#t'*o'il'li zi!+sd *l' r*.,nirti*" uqvurusuna istinaden bahse

konu vatanda5rn sagr* ouruinunun iyi otnadrlr ut.'o'yo ltono*i dwumunun-yetersiz oidufu

il;;;;;.;*".#ui'io,:*ffi ,n'f",ffi#rlffi ffill'-:"ff li.lffil
ofu" O"Sft'f,qN 0NRt'a ait huzurevi borcunun s runesl.

imza altrna a'narak, 
"".arrlfi".flrtr- 

*u;tr" r*uf.ritt*. 23102/2021 arihli Komrsyon

Baskam r'turat ozrINeC 
"Ki*it;ft ;tao 

-u-1c1. 
f i"r" neznn' Komisvon Uveleri

yrlmaz ALTUN, serpl rJsruw, 
'Mukudd", ersov'i*"Jt komisyon raporu kayt altrna

almdt.
Uye Canan Kele$ sdz ahp' 

-Sa1rn 
BT$Y 

5:Tisyonlardan 
geler raporlara ek olarak

ilgili gahsrn osman onat,rn yu,a* ti*o., hasrast_ otrnasr nedeniyle odeyemeyecek oldusunu

da ekleverek, komisyoniar[ailef6gi 9ef<fiyfekUutii.uygundur, 
dedi r--- r^r:u4 e\rervrws' ^u,. 6o-g- stg*;z'ahp' getdili gekiiyle kabulii'uyTtd*'-1-"lt''-''

Uye Mustafa uazaiso"Jp, eUtl iifaar lers1-diverek 
kabulii uygunour' ceot'

Uye Ejder r'og*""Jolli'p' to*i'vona* eJdi$ itklivlt tizim iginae uvgundur

Barkanun'dedi 
evet onerldili wkll1le. v1ta1t'Y":1g3':*3:i:i"?l;ftibareside

eklenerek komisyondan geldi$i gekliyle -labultinu "Vf**- 
slrnuyonrm' kabul edenler'

etneyenler oybirliliyte kabul edilmigtir' dedt'

Yaprlan oylamadai 
,tler Komisyonu raporu dosultusunda

PItil BuG Komisyon raporu ile Sosyal Hiamt

20it-2018 y,tt* **,',L"" irl"rr"-a.-u!r.tfi t*;s olan-Osman- .NRL'rn saEltk

durumunun iyi okna&gr ve sosyo ekonomi d]t"*t 1:1";;oldu$undan 
OSMAN O-N'qL'a ait

huzurevi borcunun 'yatatak-tanser hastasr olmasr n"at*ytt iUtltide eklenerek" silinmesinia

kabuliine oybirlili ile karar verildi'

03.03.2021

uye ozlem Gdzaean Bieer s0 z alrp, B Tki1li*::Ith:i?* 
tiltt'ilJff ff:iUye Uziem uozagan DrQvr )v. euP' vr.lrrt*+-- - '. 

)sman Onal,rn yani burada kanser
istiyoruzil bu konuyu araSnrd:k +-l"tti ryP-:1;11l1,,t--,ranlc osman Onal ve esi emekli,istivoruz biz bu Konuyu ala'9urqK irJs r4ru 6revs vr**- 

,aJa"r" osman'onal ve egi emekli,
ir"r*tli"C*t ogr"oio"" rutiti1-d"pi$ti.TiT*:1* L. o,,,rarrra<rvnrlar ve o'ultan askerive ofullan askeri
;"kl; ;Aiarr vai artr evleri kendilerine ait ogullan ile aym

ryor1
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ticret ahyor galerici artr taksisi var artr 2020'nin ocak aynda BMW 5.20 almrg ve 5 ay dncede

-otor i*ri tunlar hala kendi iizerine g6riiniiyor yani Muratpaga ilgemizde yagayan daha

magdur insanlar var yani, dedi.
Bapkan, kegke gdrii.glilmeden 6nce sdz alsaydrmz, dedi.

rJyL Oi# C-ozaqan Biger s6z ahp, gimdi kanser hastasr olunca ne diyecelimizi

bilemedik ama bunlarrn aragtrrlmasr lazrm Kaymakamhktan edindifimiz bilgiler bdyle ve

bunda bizim igimiz szhyor yani 3 binde olsa 5 binde hakikaten gereken insanlara gitsin o para

ve bunun igin 2 kerede artr komisyon toplanrut bunada yaak tegekkiir ederiz, dedi.

Uye Ejder Karag6z s6z ahp, Sayur Baqkanrm gegen mecliste MHP olarak rakamda

zaten ciua bir rakamdl komisyona havale edilmesin direk geldi$ gibi kabul edelim dedik

edindifimiz bilgiye g6re ama Ak Partinin s6ylediklerinden yola g*arsak eler yasalar bwn
mtlsaade ediyorsa tekrar oylama yapahm bu konunun delerlendirilmesini, dedi.

Ba;kan, tekar oylama problem olabilir hani hukr:ki anlamda gilnku oyladrk ve kabul
ettik, ama hani ben idari olarak buna muhakkak miidahale ederim, dedi.

Uye Ejder Karagdz sdz ahp, te$ekkih ederiz Baqkanun, dedi.
Uye Ozlem G0zagan Biger sdz ahp, yani en aandaa bundan sonra dmek tegkil

etmemesi adrna bu tip insanlarur aragtrnlmasrru istiyoruz, dedi.
Bagka:q evet bilgi bekliyorum detayh, dedi.
Uye Canan Keleg sdz ahp, 'kegke komisyonda gdrittiliirken ilgili arkadEumz bilgi

verseymig bu konuda dedi.
BaSkan, aragtrma yapmakla mtlkelieftir bizim Soqyal Hianetler MUdllrlUlUmi1z, dedi.
Uye Ejder Karagdz sOz ahp, o zarnan eksik bir ara$trma var eler Ak Partinin

sOyledikleri gergekse, dedi,
Bagka::" neyse aydrdafinz konuyu bende gok merak ettim, dedi.

Uye Caaan Keleg sdz ahp, Saym Bagkarum 8.ve 9. Maddelerin okundu kabui edilrnesini
ve birlikte oylanmasrnr komisyondan geldi$i gekliyie kabul edilmesi uygundur, dedi.

Uye Ozlem G6zagan Biger sdz airp, 8 ve 9.maddelerin komisyondan geldipi gekliyle
kabulii uygundur, dedi.

Uye Mustafa Hazar sdz ahp, komisyondan geldipi gekliyle kabulii uygundur, dedi.
Uye Ejder Karagdz sdz ahp, komisyondan geldi$ gekliyle uygundru Bagkan:m, dedi.
Bagkan, gdrUgtlen maddenin komisyondan geldili pekliyle kabuliinU oylanruza

sunuyorum, kabul edenler, ebneyenler oy birliliyle kabul edilrnigtir, dedi

Giindemin 8. Maddesi
Karar No. 78

Ozii: 9015 ada 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin

"Akaryakrt ve Servis istasyonu Alanr" olarak
planlanmasua iligkin hazrlanan 1/1000 dlqekli
uygulama imar Planr defigikligne askr sflresi
igerisinde yap an itirazm Planlema ve imar
Komisyonu raporu dofrultusunda reddine oy
birlig ile karar verildig hk

Giindemin S.Maddesiade yer alan Plan ve Proje Mtdtirl$gUnifn, Ermenek Mahallesi
i90-1a nolu imar pa.ftasmda yer alan 9015 ada 6,7,8,9,10 parsellerde Belediyemiz Meclisinin
02.09.2020 tarihli ve 202 sayit karan ile 1/1000 619ekli uygulama imar plaru yapma yetkisinin
Antalya Biiyiilqehir Belediyesine dewedildipi ve Antalya Btyiil<gehir Belediye Meclisi'nin
07.12.2020 tarihli 877 sayrh karan ile onaylanan 9015 ada 6,7,8,9,10 parsellere iligkin 1/1000
Oigekli Uygulama imar Planr de[igiklilire askr silresi igerisinde yaprlan itiraz Belediyemiz
Meclisi'nin 05.02.2021 tarihii toplanhsurda gdriigiilerek Planlama ve imar Komisyonuna havale
edilmig olup L8.02.2021tarihli komisyon raporu ekte

.t..

karara baglanmak

10
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[zere Meclise havalesini isteyen'24'02'20?'1 tarih ve 748^sayrh yaasl ve P^lanlamu'-1:itt'

Konilvolu.f apo*,s.l"fi it#;"ffi tt'i"il"o;'o'-tfr ffi 
tr";r3:3.#til'ffi 

'*:
i:*:m';*#'Sffi1,ffi'.#a'xirru.if''mruiisffi I'''"vrl'leran'e

Ermenek Mahallesi ,0,, ou???,*1il;;';ii;;d'. "Aka;tht ve slrvis Istasvonu Aiail"

planlanmasrna iti'kin haz*Ianan*iii6irti ofi"f.ff uyguiama imat plaru degilikliEi' cephe aldfr

imar yolundan yup, yu*q*ufrJ;il*il;;#;otarat< otrzeitlitnesi liaydryla defigtirilerek

onayianmtgfir. so" too*uviooo-^liCi uvgur""'a. imar Plam depigikli[ire askr sijresi

igerisinde yaprlan itiraz i"*i"*Jtt itii-'o oyluo 9*otgt gdriiSiine vanlmritu'-Konunun

sdrusdlerek t**u uugruona|;-,fq;';;;;d. ;""-*"riz'-Plariama ve imar Komisyon Ba5kart

Atrmet oztrirt<, ea$kan vekil Aircio fi"n"tg", uye Hriseyin oztas, utuk Qiftgi ve ozdemir

Manavollu imzah i<omisyon raporu kaylt altrna alrn&'

Yaprlan oYlamad4
9015 ada 6,7, 8,9, 10 parsellerin "Akaryakrt ve Servis istasyonu Alaru" olarak

planlanmasrna ilifkin hamlanan tliOOO O4etti u'gofu-u lmar Plaru defigiklipine asls siiresi

igerisinde yapilan itiraan Pfi; u. i-* Koirisyouu raporu do$ultusunda reddine oy

birli[i ile karar verildi.

Giindemin 9. Maddesi
Karar No, 79

Ozii: A-2, 0.30/0'60 yaprlagma kogullu Ko-nut

kullammh 10621 ada 13 parselin; A-2, 030/0'60

yaprlagma kogulu de$igtirilmeden, - YaPr

"ui.tut-" 
mesafelerinin giineyden ve bahdan

im. kuzeyilen 3m. ve dofudan 5.67 m' olarak

dflzenleumesine ve c'Yapr yaklagma

mesafelerine uyulacaktrr." Plan notu

eklenmesine iligkin tinerilen 1i1000 iilgekli

uygulama imar plaur def$iklitinin Planlama ve

i-1" Komisyouu raporu dolrultusunda
kabultne oy birliEi ile karar veritdigi hlt

Giindemin g.Maddesinde yer alan Plan ve Proje MUdurlUgiintin, Ermenek l4ahaiiesi

19O-4b nolu imar paftasrnda yei alan A-2, 0.30/0.60 yaprlagma kogullu Konut kullanmlt

10621 ada 13 parselin; A-2, 0'30/0.60 yapilEma koqulu defigtiriLmeden'- yapr yaklaSma

mesafelerinia gfineyden ve batrdan 5m.'kuzeyden 3m' ve doSudan 5'67 m' olarak

d.iizenlennesinJ u. ;'yup, yakla.gma mesafelerine uyulacaktu." PIan notu eklenmesine iligkin

onerilen u1000 dlgekli uygulama imar planr deeisikliEi Belediyemiz Meclisi'nin.05.02.2021

tarihli toplantrsrnAa gOrisuterek Planlama ve- lmar Komisyonuna havale _ediLnig 
olup

22.02.20;l tariSli koirisyon raporu ekte sunulmugtur. Konunun karara ba€lanmak iizere

Meclise havalesini isteyen 24.02.202L t&1h ve 747 sayrh yazlsr ve Planlama _ve 
Imar

Komisyonu Raporu; e-2, o.rolo.oo yaprlaSma kogullu Konut kuliammh 1162l ada 13

parselin; A-2, 030/0'60 yaprlagma koluiu rlefiltirilmeden, yapt yaklagma mesafelerinin

giineyden ve batrdan 5m. kuzlyden 3m. ve doludan 5.67 m. olarak diizenlenmesine ve
;,Yapr yaklapma mesafelerine uyulacaktrr.' Plan notu eklenmesiue iligkin dnerilen 1/1000

Ofqekli u'gulama imar plan degiiikligi Planlama ve imar Komisyonumuzca incelenmig, uygun

otaugu g-tirt4une vanlmghr. fi"uui gorugiilerek karara ba$anmasr igin gerepini atz ederiz'

pili;;;;i;* ro-iiyon Eult* iJ*"iOau'r., naemir vetili at ca' Menekee, IJye

HU;;6 6ztal, Un* qinii ve Ozdemir ManavoSlu imzah komisySn raporu kayrt aluna almdt.

/1u, .,Lfr t \ ^ . ^././.. -l/ t)# il
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Yaprlan oylama<la;
A-2, 0.30/0.60 yaprla'gma kogullu Konut kullarunh 10621 ada 13 parselil; A'2'

0.30/0.60 yaprlagma kogulu degi*irilrneden, yapr yaklagma.mesafslerinin giineyden ve !{tdan
5m. kuzeyden 3m. ve dogudaa"5fZ -. ol*uk dtizenl"nm"sine ve "Yapr yaklagma mesafelerine

uyulacakfu." Plan notu eklenmesine iligkin onerilen 1/1000 Olgekti uygulama-.imar pla$

;Ct;tr.ltg*. ilanlama ve Imar Komisyonu raporu ctogultusunda kabulijLne oy birli$ ile karar

veriidi.

IJye Canan Keleg soz ahp, Sayrn Bagkanrm giindemin 10.ve 11. Maddelerinin okundu

kabul edihnesini birlikte oylanmasuu Planlama ve Imar Komisyonuna havalesini uygun

gdriiyoruz, dedi.- 
Uy. $zlem G6zagan Biger s6z a1p, ilgili komisyonlara havalesi uygundur 2 maddenin'

dedi.
Uye Mustafa Hazar sdz ahp, komisyonlara havalesi uygundur, dedi'
Uye Ejder Karag0z sdz ahp, ilgili komisyonlara havalesi uygundur BEkamm, dedi

Bagkan, g6ri\ilen maddenin dnerilen komisyona havalesini oylanmza sunuyonun'

kabul edenler, etrreyenler oy birliliyle kabul edihnigtir, dedi

Giindemin 10. Maddesi
Karar No. 80

Ozii: Konut kullanrmtr 5908 ada 10 parselin
Ozel Sosyal Tesis kullantmrna
ddntgtiirilnesine iligkin 1/1000 Olgekli
Uygulama lmar Planr deligiklipi konusunun
Planlama ve lmar Komisyonuna havale
edilmesine oy birli$ ile karar verildi$ hk

Giindemin 10. Maddesinde yer alan Plan ve Proje MUdUdUEilniirL Krzrlank Mahallesi
20L-1a nolu imar paftasrnda yer alan Konut kullanrmh 5908 ada 10 parseiin OzeI Sosyal Tesis
kullarumna dOniigtitriilmesine iligkin l/1000 619ekli Uygulama imar Planr deggikliSi
konusunnn inoelenerek karara baf}anmak tizere Meclise havalesini isteyen 24.02.2021 tarih ve
749 sayir yazrsr okundu.

Yaprlan oylamada;
Konut kullanrmh 5908 ada 10 parselin 0ze1 Sosyal Tesis kullanrmrna dOniigtiiriilmesine

iligkin 1/1000 iilgekli Uygulama lrnar Plau degigiklig konusunun Planlama ve imar
Komisyonuna havale edilmesine oy birlili i1e karar verildi.

Giindemin 11. Maddesi
Karar No. 81

6zt: l(spuf kullsnrmh 3655 ada 4 parrele
Iste[e Ba$r Z,emin Ticaret 1i-BZT; kuUanrmr
eklennesine iligkin 0nerilen l/1000 dlgekli
Uygulama lmar Planr defigikli$ konusuuun
Planlama ve lmar Komisyonuna havale
edilmesine oy birlifi ile karar verildili hk

Giindemin 11. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Miidihlii$iniin, Yenigiin Mahallesi
20K-3b nolu imar paftasrnda yer alan Konut kullarurnh 3655 ada 4 parsele istege Bagr Zemin
Ticaret (IBZT) kullarumr eklenmesine iligkin dnerilen 1/1000 dXFJdi Uygulama imar Plaru

.t.. n4^" r\/u4 t)44. I
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depigikli[ikonusununincelenerekkararaballanmakiizereMeclisehavalesiniisteyen
Zq.Oi.zOzt tarih ve 750 salrh yazrsr okundu'

Yaprlan oylamada;
Konut kullarumh 3655 ada 4 parseie Istele Balh Zemin Tioaret (IBZT) kullatumt

eklenmesine iiigkin oneriien tliOOO 
'otgetti Uygol*1 imar Plam degilikli[i konusunun

pi*iu*u ut im* Ko*isyon*a havale edLnesine oy birlipi ile karar verildi'

Giindemin 12. Maddesi
Karar No,82

Ozii: Mevlona Celaleddin Rumi isminin bir
parka verilmesine iligkin Onerinin Isim Verme

i(omisyonuna havale edilmesine oy birli$ ile

karar verildi$ hk

Giindemin 12. Maddesiade yer alan Meclis Uyeleri Mithas Aras ve Canan Keleg

tarafindan verilen, Mevlana Celaleddin Rumi'nin isminin Muratpaqa smulan igerisinde bir

parka veriknesini arz ederim, gijndeme aLnmasr kabul edilen dnerge.okundu'' 
Uy" Canan Kelep sOz irp, Sayrn Bagkan:m ilgili 6nergenin lsim Verme Komisyonuna

havalesi uygundur, dedi.
Uye Ozlem Gozagan Biger sdz ahp, ilgili komisyona havalesi uygundur, dedi'

Uye Mustafa Hazar sdz ahp, ilgili komisyona havalesi uygundur, dedi.

Uye Ejder Karagdz s6z ahp, ilgili komisyona havalesi uygundur BaSkanrm' dedi'

Bagkan, gdriigulen maddenin ilgili komisyona havalesini oylaruuza sunuyorum, kabul

edenler, euneyenler oy birliliyle kabul edilmigtir, dedi
Yaprlan oylamada;
Mevlana Celaleddin Rumi isminin bir parka veriLnesine iligkin dnerinin Isim Verme

Komisyonuna havale editnesine oy birligi ile karar verildi.

Bagkar" 15:00'da l0 dk ara verdi.

: 0mit IIYSAL
: Serpil USTIIN
: ZiihfE $AHIN

MECLiS BA$KANI
Dfv.{N KATTBI
DTVAN KATIBi

Gtindemin l.Macldesi gere[i yapilan yoklama sonunda; Murat Oainar, Huseyin 0zta5,
ErtuErul Unal, Deniz Filiz, Mitirat Aras, Murat $imgelq Ozgiir Giingdr, Serpil Ustiin, Ahmet
Oai:rk, Canan Keleg, Hiiseyin San, Ali Kug, Yrlmaz Altun, Ozgiir Taylant Budak, Derya
Karakog, Yusuf Ernrah Erdoldq Nuran U!ur, Zuhtii $ahnr, Ersan Dereli, Ozdemir Manavoflu.,
Ercan Merthatun, Ozlem G0zagan Biger, Matunut K:rma4 Mehrnet Ali Ba1uk, Yusuf Emre
Ernrgan, Leyla Orug, Kamil Korlanaz, Mustafa Hazar, Ufuk Qiftgi, Yavuzcan Bayatll Ejder
Karagdz'iin haar olduSu,

.. Mebmet Hacrarifollq Alican Menekte, Glinel Guler, Nafiz Ta:lr, Mukaddes Aksoy ve
Omer Yticesoy'un bulunmadrg anlagrlmakla" 03.03.202L tarihli tarihli Mart Ayr OlaSan
toplanhsr Il.Oturumu saat 15.lb'de Meclis Ba5kam llmit IfYSAL tarafindan agrldr.

M# ''{
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Karar No. 83
0zt: Plan ve Bltge KomisYonu RaPoru

do$ultusundq ikinci el arag (1 adet minibfls

16i1 veya 19+1) aLnmasrna, ahnmur planlanan

aracn T cetvellerine iSlenmesinc ve gerekli

bttge onayrnm verilmesi igin Av.tmit UYSAL'a
yetki veri[nesinin kabultne oy birli$ ile karar
verildifi hlc

Giindemin 5. Maddesinde goru$ulerek Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilen

Destek Hianetleri Mudiirlii$riniin 
-yaz$]na 

iligkin, Plan ve Bitge Komisyonu Raporu;

Belediyemiz Meciisinin 03.0t.2021 tarih ve 75 sa]'rh karan iie komisyonumuza-havale edilen;

Plan ve Biitge Komisyonurnuz 03.03.2021 tarihinde Komisyon Bagkaru ,p1g_tir -laflant
BUDAK, Komisyon Bagkan Vekili Ali KU$, Komisyon uyeleri Giirsel GULER, Mustafa

HAZAR ve Ercan MERTHATL]N katrlunlan ile, Belediyemiz toplantr salonunda toplanmg

olup, Destek Hizmetleri MUdiirlUgu'nun 23.02.2021 tarih ve 524 sayh yazlsma istinaden,

ancak iilkemiz ve dtinya gaprnda yEanmakta olan Covid-l9 salgrnr sebebiyle gegtifimiz

Belediyemiz harcamaian-nda OngOrtilmeyen artrglar meydana gelmig ve yeni arag alunlannda

srfir kilometre arag satu alummn Belediyemiz biitgesine bulundulumuz ddnemin kogullanna

uygun oknayan oranda yitk getirecek olmasr nedeni ile ihtiyaca binaen yapriacak olan 1 adet

minibiis alun:nrn ikinci el arag olarak gergekiegtirilmesinin ekonomik agrdau daha makul

olduf'u agikarchr. Buna g6re ikinci el arag olarak gergeklegtiriLnesinin ekonomik agrdan daha

makul oldu$u agikardrr. Buna g6re ikinci el arag (1 adet minibix 16+1 veya 19+1) almabilmesi,

ahnrnasr planlanan aracu: T cetvellerine iglenrnesi ve gerekli biilge onaymrn verilrnesi

hususnnda; O6.Ql.2021tarihli Plan ve Biitge Komisyon BaSkanr ozgtir Taylant Budak, Baqkan

Vekili Ati Kug, Uye Gursel Giiler(T.Kauknadr), Mustafa Hazar ve Ercan Merthatun imzalt
komisyon raporu kayrt altma almah.

Uye Canan Keleg sdz ahp, Komisyondan geldi$ gekliyle kabulu uygrurdur BEkarum,
dedi.

Uye Ozlem G0zagan Biger s6z ahp, Komisyondan geldi$ gekliyle uygundur' dedi.
Uye Mistafa Hazar s6z ahp, kabulti uygundur, dedi.
Uye Ejder Karagdz sdz ahp, Komisyondan geldi$ gekliyle bizim iginde uygundur

Ba6kanm, dedi.
Baqkan, giindemin 5. maddesinin Komisyondan geldili gekliyle kabulttnu oylanruza

sunuyorum, kabul edenler, etneyenler oybirli$yle kabul edilrnigtir, dedi.

Yaprlan oyiamada;
Pian ve Biitge Komisyonu Raporu dolruitusundq Covid'l9 salgrnr sebebiyle gegtilimiz

aylarda Belediyemiz harcarralannda dngdr0lmeyen arhglar meydana gelrnig ve yeni arag

ahmlannda srfu kilomete arag saun alunuun Belediyemiz biitgesine ylik getirecek olmast

nedeni ile ihtiyaca binaen yaprlacak olan I adet minibtts alrmrnrn iki:rci el arag olarak (1 adet

minibiis 16+1 veya 19+1) ahnmasrnq alnmasr planlanan aracm T cetvellerine iglenmesine ve
gerekli butge onaynrn verilmesi igin Av.Umit UYSAJ.'a yetki verilmesinin kabuliine oy birliii
iie karar verildi.

Bagkan, bir ga$r haricen dalrlrnadan meclisimiz A::talya'murr iki gOzbebeli yeri
kamusal kullamm alau birisi Kadim AraStrma Enstitusii Narenciye, Batem'in oldu$u yer
ikincisi biittin Antaiya tarihinin en 9ok kullarulan plajr olan Bambus plajr bu iki yeri biz halka
a91k tutnak Batem'deki Botanik dokusunu korumak bitki drtiistrnu korumak gocuklanraza
bitkilerle iigili ve dolayla ilgili sevgi saygr biling agrlaiayacak bir diizenleme ile orayt
MuraBaga halkura ffitanrmrna sssllak istiyoruz yine tamamen kryr kenar gizgisi iginde kalan

ve ktyrsrndaki parsellerde de en biiyiik trissedann belediye oldu[u halkrn kullarumrna en kiigiik
bir engel olrnamasr gereken ama 6 kez istememiz e rafuenhalafipe ne yazrkki verilmeyen bu
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nedenlede kamuoyu ile paylaqmak zorunda kaldr$mrz Bambus plajulnda MuratpaSa halkrna

kazandnlmasr mavi bayrak eide etmesi ve yasalann uygulanmasuu talep ediyoruz bu her iki
galnmada tlestelinizi talep ediyorum .bu her iki galnmr da destekleyen meclis 0yelerimizin

igaret buyurmasrnr arz ediyorum kabul edenler ettreyenler, oybirlili ile kabul ediknigtir, gok

tegekktir ederim bunlarcla zapta gegsin tegekkiir ederim, dedi.

Baqkan, 2021 Nisan A1r Olalan Meclis toplantsrmn 0UO4/202l tarihinde saat 14:30'da
yaprlacalur liyelere duyuup toplatrtyr kapath. 0310312021

l)

Serpil USTTN
Divan Katibi

ziihtii $A.IdN
Divan lGtibi
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