
MECLiS ToP LAN T I T. A R i H i : 03 EKİM 20ı7

KARAR NO 59- GLindeınin 3.ırraddesinde ı,er alan 20l8 Mali yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.
nelediYemiz Mali Hizı'ı'ıetler Müdlirltiğü tarafından hazırlanan 

-ZOl 
a Mali yılıİtitİesinin, daha detaylı

araŞtırılıP, iırcelenıııesi iÇin Plan ve Bülçe Koınisyonuna sevk edilınesiııe ve Komiİyonun İazırlayacagı rapoida
dikkate alıııarak,20l8 Mali yılı Bütçesiniı,ı l7 Ekinı 20l7 Salı günü saat l4:00';e yapılacak olu, 

-Eki. 
uy,

Meclisinin Il. oıı.ınımunda tekrar görüşüImesine Be|ediye Meclisiınizce oYsİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NO 60- Giindeıniı'ı 4.ınaddesinde yer alan 20l8 yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesine geçildi.
. BelediYemizin ilgili biriıı'ılerince hazırlaıraı,ı 20I8 yılı Gelir Tarifesinin <İaha- detaylı araştırılıp,
iııcelennresi iÇin Plan Ve BütÇe Koınisyonuıa sevk edilınesine ve Koınisyonun hazırlayacağı raporda dikkaİe
alınarak 20 ] 8 Yı lı Gelir 1'arit'csin in, I 7 Ekim 201 7 Salı günü saat l 4:00'de yapılacak olan 

'Ekirİ 
ayı Meclisinin li.

oturuırıunda tekrar görilşıilnresine Belediye Meclisiınizce oyBiRLiĞi ile karar verildi.

.._ KARAR NO 6l- Gündenıin 5.maddesinde yer alan AIevi Kültür
edilen Keııer Merkez Mah.]4 Ada 2 parsel iize;iı)deki bodruııı katıır
görüşülmesine geçildi.

Dernekleri Kemer Şubesi adına tahsis
talısis süresiniıı uzatılması talebinin

BelediYe Meclisiııin 05.01.20l0 tarih ve 08 sayılı kararı ile Alevi Kültür Demekleri Kemer şubesi adına5 Yıllığına, 5 YılIığı 500.00.-( Beşl,iiz)Tl. kira bedeli ile tahsis edilen. 04/l l12014 tarihve l ıİsayııı Meclis kararıile l Yılllğına, 1ıllık 1.00,-(Bir)TL. bedel ile tahsis edilen. 05l0l12016 tu.lıl r" oo *y,ı, tleclis kararı ile l1'ıllığına, Yıllık 1.00,-(Biı)TL. bedel ile tahsis edilen, daha soıııa 03l0l12017 ıarih ve 06 sİy,ı, vecıi, kararı ile lYıllığına, Yıllık 1,00,-(Bir)TL, bedel ile tahsis süresi uzaılan Mıilkiyeti aeıeaiye.izİ ait Kemer MerkezMahallesi 34 ada 2 Parsel iizeri No:5 P:20 adresindekİ boJ.,,'ku,,, tahs-is kira ,ıi."lİ İı.6ı.İbıt ıarihinde sonaereceğinden, Alevi Küllür Demekleri..Kemer Şııbesinin, Belediyemiz s"şk""İ,['v;";-ına vermiş oldugu
;İ.:#İl|İffl ;e 

l2940kaYıtsaYılıdilekçesindl,işv".i"ii,tuıısisu.ki.aıuma.t.".i"i"löl,i'"ıarak 
uzatıımaiı

Konu ile ilgili rapılalı ı:örüşmeler sonucuııda: \4ü|kiyeıi Belediyemize aiı Kemer Merkez Mahallesi 34ada 2 Parsel üzeri No:5 P::o idresindeki uoarr,,r, İu,,,, Js'ıOIi2Ol8 tarihinde" ;,lilr.l !iö: ,uy,ı, BelediyeKaı'ıunıınıııı I 8/e ınaddesi gereğiııce 
_ 
lo(on) yıllıgıııa ;İ;;İ Kİu, Dernekleri Kemer şubesi adııra ta1ısis süresinin

ff:jl'}Till,tahsis 
bedelinin yıllık ı,00.-1Bir;Tİ..ır*r u"ıiı",.esine Belediye Meclisimizce oYBiRLiĞi iıe

,u,.o,u,nŞffi#S*lolLf''' 6,maddesinde yer alan Alevi Kültür Dernekleri Kemer şubesinin arsa tahsisi
Alevi Kültiir Derııekleri Kenıer Şubesinin Belediyemiz Başkanlık Makamına vermiş olduğu 25/09/2017larih vc l]9jq ka1 ıı salılı ol:|:il'!,. F;;9;;;;" aı.,;-,.i",,a.i,.,,"'',jr.JiJ,i", yapabiıecekıeriCenıevi_i|ıtiyaçlarının giderilınesi için arsa tahsisi tul"p 

"aİl,rişİi..5J9J salılı Beledirc Kanununuıı l8/e ınaddeiinde "T)ş,r,o, ıııul 
.ulımıno. .\ulıtıımo. ıaka.sınu. ıahsisine,ıııh.ıis Şakliııin ıleğiŞıirilıııt'siııt''"Y' 

''i'"i İİ)İİrİr,, o"İ}" hizıııeıinıle ihıiyaç duyulmanıası halinde tahsisin
İ:,İİ':!i::;,i;:';,,':,|.,:!l,i;;r,/:;!;11;*x:::;:";!,:x';;:;';:,i, 8"r,,","r ıcayaıyıa lunıo, iu,na" sınırüı ayn:i

Konu ile ilgili Meclisinı izce YaP'ıun go'.ıişrr"i", sonucunda;. K9le|de yaşayan Atevi vatandaşlarımızınibadeılerini YaPabilecekleri cen,ıevi.ilitiyaçlarİr,; İ";jİ;;;l;;acıyIa Alevi ruit,ı. b".,r"l-rc.i Kemer şubesininta,ep ehniş olduğu arsa ta,,,i,ı-to.,i.unı,; ffi;-;;;;l; "lllr:*l,r. 
in."ı"r.".i-iiir"i.u. ror;.yonrnugönderilmesinin uygun olduğııııa s"ı"aij" ıvi".ıiJ,rır." öthıtrıcl ile karar verildi

"u.,n"nffiffi*ffi,*:ii"İ'J;i,,i,?;i§;il::,,,r"",J]il,*"ıner 
Arslanbucak Mah.275 ada 3 parseldeki

Keıner Milli Eınlak M iidiirlüğıi"ı],, :j -os.İO'İ İ ,İriİ, 
'r. 

zru, sayılı yazısında: 4706 sayılı Hazineye aitTaŞınıııaz Malların Değerlcnd irilınes'i , " «ut,ro Ö.g.İ'u.r*",., *r,,r,,r,ıda Değişiklik yapilınası HakkındaKaııuııuıı " Doğrııdan Sİıış..başlıklı O.,,ıajİ..i"l,,,."İİ*ru.,l,İ'r .ı U"na;"a., lljr'"y".İi, ıl!İnrurlr.,n, l,;.."oranı yüzde kırkı, hisse ıniktarı uygulama i,ru. p;";;;;;i;.,';çi"a" atnvJr,';il;;';;'jltin metrekareyiaşıııamak kaydırla taleote b,l,,,,u,iiisrJri;;;;"";;;;r'İ"]'üzerinden d;ğ;;;;;;Jil.İİ!l nrrrrnun r".aldığı' bu kaPsaında antalva ili, Kemer ilçesi n..i",lur..İ'İa|ıallesinde bulunan ve ssiıziıı m) hissedarıolduğumuz ]75 ada 3 Par'Jl 
""'ııaralı, 2.2?j.OO ın' y;;;j;;;;İ; ,rş,"mazdaki Hazine hissesi. hisseleri oranındalı issedar|arı ııa doğrudaıı satılacağı. buııa göre.ö, k;;.;'l;;;,;-!, ı,rii* 

'nl.r"r;"o", 
,rr,.',- düşen l0,t3ınj'Yi 7'267,J7-TL, bedel iizerindeıı *'," iırjiı...gi;;', 

',}1İİİİ*o ",r, 
gu"ı,iı ,r,,.r"*, |,ii*l'"".,,r,r,,..

l



5393 saYılı BelediYe Kaı]ununun ]8/e fıkrasında "'I'aşınnıaz ınal alımına, satımına, takasına, tahsisine,
tahsis Şeklinin değiŞt irilnıesine veya tahsisli bir ıaşınınazın kaınu lı izı,ı,ıetiııde ihtiyaç duyulmaması h6linde tahsisin
kald ırı lnras ı na: iiÇ Yıldan lazla kiralanınasına ve süresi otuz yılü geçınenı"l, laya,!la urnla. ıire.inde sınırlı ayni
hak tesisiıe karar verınek " ayırı kaıruıruıı 34ig fıkrasında "Taşınma, mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin
meclis kararlarıırı uYgulamakı süresi üç 1,ılı geçmemek üzere kiralanmasınu ku.". u".r"k,, ı,iiı.ıı.ı".l mevcuttur.

Yukarıda aÇıklaı'ıan hususlar çerçevesinde; Antalya İli, Kemer İlçesi Arslanbucaı< vanaılesinde hissedarı(99l /2273 m') olduğuınıız 2'75 ada3 parsel nıın,ıaralı,2.İ'.-3,00 ın' ytizo-|çıımlıı taşın.azdaki hazine hissesiııden
PaYlmlza düŞen l0.13 n'' Yi 7_.267.,27 -(Yedibin ikiyüzaltmışyed i Tİ. Yirmiyedi «n.ı İİ. İ"a"ı üzerinden satınalınmasının uygun olduğuna. eğer diğer hissedarlarııı hisresin"e diişen ıniktarl satın almaması halinde tüm hazinehissesinin satııı alıııınasıırın 

1yqıg. 9ldusuna ve satış işleınleri için BeIediye Başkanına yetki veriImesine,Belediye Meclisinıizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

, .KARAB NO 64- Cündenıin 8. ınaddesinde yer alan Soır yıllarda şehit düşen ve Kemer,de ikamet edenŞehit ailelerine BelediYenin sağlayabileceği so.yaı İura,,rıar konusunda g"*rıi İlİ,İr"ı"r,", tamaınlayan p|anve Bütçe Konıisyoıtu faporuııııı] gtirlişiilııeİine geç i ldi.
Soıı yıllarda Şehit düŞeıı ve Keıner'de iku,r.t 

"d"n şelıit aileIerine Belediyenin sağIayabileceği SosyalYardıınlar koııusunu 07109/201.7 tarih ve_58 .uy,l, e"ı.Jİy..- Meclis kararında görüşülmüş ve konunun dahadetaylı araŞtırılıp inceleııınesi için Plar] ve. Biitçe r.rri.|""r'"" gt rderilmesine karar verilmişti.BelediYemiz Plan ve BütÇe Konıisyonuna sevk edilen konu ile ilgili koınisyonu.ri top|un.,ş ve alınanı,aporlar,okunarak Meclisin bilgisine sunuimuştur.
Koııu ilc ilgilı 1apılaıı. görüŞmeler sonucunda: Son yıllarda şehit düşen ve Kemer,de ikamet eden şehitaileleriııe Bclediı,enin sailaıabileceli sosyoı vora,nlio. ron'r.unau düzeııleııen 2l/0gl20l7 ve 28/09/2017 tarihliPlan ve BiitÇe Kon'is1o'ı'i raP"rlo.",nr"' ,yğ,, "l;r;;;;;;Öe Meclisiınizce oyçoKLUĞU ile karar verildi.
KARAR No 65- cündeıniıı 9.ınaddesinde yer a|an 07_ 1 0 Aralık 2017 tarihleri arasında izmir,de

il.Tl*}:T-r:ill],lil"Jİ.,fl::ilxJJ;IJi,,, n*İ,. r".,g*.i,. k"t;i;; *!İ*,".,',"'giaerıerin biitçeden
IlçeıniZ talıütımına katkı saglanınaiı anıacı ile 07-10 Aralık 20l7 tarihleri arasında izmir,de düzenlenecekolan l'raveI 1'urkeY iznıir l 1,Turlın n,,o. u. İong*.in" 

'İut,ı,,ı 
sağlanmasıı.ıa, sand kiraiama ve tanıtım

İ::İ;§]f:. Eİ1!1riE ı İi"i'j_.r,:Jio'ıeı 
giaef ıJriıııı BeIediye,ni. u,,ç",i,iJ",, 

" 
ı,,.ş,ı",ru.,nu Beıediye

KARAR No 66- Gündeıniıı l0,ınaddesinde yer alan.. Kemer Beycik Mahallesi Köy yerleşik alanısınırları içerisindeki yapılaşına koşullarıııın g,1.1lştlİ."ri'""'*".İlİi.
tseledivelniz sıııırları icerisi aeyc ik 

-vahaılesi"a. 
İ"ıjri"rrriş olan kö1 yerIeşik Alanı sınırları dahilinde

iil.:]i:,"::iJti:lll" ş..lş;[,;:,JruiJhrtillfijİİi*i;;, 
'l;i, 'HiT,;'iH, 

Komisyonuna

KARAR NO 67- Giindenıiıl I lınaddesinde yer alan Kültüf ve Turizm Bakanlığına, Aırtalya BüyükşehirBelediyesi ıaralıııdan suııu|an Kemer_282 ada l.r.]' ;;;;i;;; ''Spor Kongre ve Eğlence Merkezi'', 283 ada Jlil";ff,;H,,,İiİ"lalifiı" ve ]8j udu s,9;;;"I;.;;'iiiong." ve seğ Merke?i aıun,'i'ıçin yapııan pıan
Kiiltiir ve Turizın Bakanlığınln I 7.08.20 I 7 tarih ve 639 I l72|- 307 .02.02.0l [070l l0253]-E. l 70242 sayılıYazısı ile BelediYeınize iletiIen, Gıiney antaıya lur-#-eL,İ-.,n,r, iç..irina;;;;ü"A;;;ü;iii K"r", iıç".ininBeYdağları Sahil MilIi Parkı sııırlari d'şınd; kala;- k;sl.'l".,"" lıirı.ı" olarak Belediyenriz ;ratindan l/5000ö|Çekli Keıner ilare ve Rer izroı,,,ı_-,. i,l. Pır,,"r. 

'l7İÖÖÖ'aİr* 
li llave ve Revizyon Uygulama imar planı ileilgili iıirazlarııı ve ıaleoleri'ı değe rlend irilcrek İ,"r,rı""." lİz, içeriginde. ..a,itrıv"'Şıivtii.şehir 

BeledileBaŞlaıılığı' ııııı l8,05,]0i7 ıarih.ve-24504 ,r),l, };;,;;';;';"ı'"ı,e-;ii.ii|." pj".',]"ıı;r]i'#ir, uo, o,. or,0j nuıııaralı Parselleriıı "Soor Kongre^re Eİ;r;i.ü;;"İİ,o.ıo v."nçoı,,: kaıı.. ve 283 ada 03 numaralıffi:::];:";1$i:[l,ffi,i|;l]i-j*':rr;İİ*ş,lrş,]1", *-*.. * s..gi 
-ı,,ı..ı.ı 

Aıanı,, oıarak



Güney Antalya Turizıı^ Alan sınırı_ içerisinde yer alan ve 06.12.2016 tarihinde Kültür Ve TurizmBakanlığınca onaylaııınış o|aıı Aııtalya iı; remer iiç"rli* s"yaugıarı Sahil Milli purı.,'.r,.ıu" dışında kalankısınılarına ilişkin ı/ı000 ölçekli ilur. * n.r;r|on U;;;l;r. i;".-Pl^;;;;.
,rr.., -r;.'fjf[|,9,'":::'' 

"Trafo Alanı" nda,-zaz ulZ oİ parsel " Turizm AmaçIı spor Aıanı,, nda, 282 ada 03
- 283 ada 03 parsel ..E:0.50 Yönetinı Merkezi Aianı'. nda
- 283 ada 08 ve 09 parse| .'E:0.40 

Kongre r..".gi Ü".k.ri Alanı'' nda kalmakıa olup,

. Antal)a Biiyükşehir Belediyesi tarafından 06.12.20l'tarih onaylı l/5OO0 ölçekli Kemerllave ve RevizYon Nazıın inıar.Plaııı u. ızıooo oıç"lİİİır1-" İ" R"riryon Uygulama iınar planı üzerinde;o 282 ada 02 parselde ıaleq^ellis olduklari"Spor Kongre ve Eğlence Merkezi.. plan değişikliği ile Kültürve Turizm Bakanlığıııca l986 üılında -Aç,k ii.uıJ §por Ala-nı" olarak on;la;;; ..iurizm Amaç|ı SporAlaııı" ktıllanıınıııınl Keırıer btitününde uç.i ,ponid r-ir"İ',l,, ," 
"ı., 

, ı-,İ,,l'*'Jrrİu,.ı,c, meydan veaÇık alan kullaılıınındaki bu alanın -nç,ı'İ"nİr.ı'spor Alan" kulıu,,,n.,noun' İ]0.80 yençok:3 katkullanımlı alanIara döı'ıüŞtürülmesinin yuj,n ı,uı'i't.J r. kent.estetiği açısından uygun olmayacağına,o AYrıca' 06,12,20l6 tarih onaYlı l/l00ö tıiçekli ilave ve Revizyon Uygu|ama imai püun,, nda 283 ada 08ve 09 parselleriı.ı..Kongre ve Sergi Merke)i alun,i- olurul. pl.rl"#,İ 
"lr^,.""j-İr,'", 282 ada01,02,03 numaralı parseller üzeriııde, pla-lı laıınıas ı tale|'iaiıln -spo. K9nsry ye Eğlence Merkezi,,nin içerisindeyer alacak olan ..Koı.ıgre 

ve Eğlence Merkezi;'1.1lİ, ,,
uygulanırrasının uffi olacagına, ııırıır var olan 283 ada 08 ve 09 parsel|erin üzerinde

' "Spor Koırgre ve Eğleııce Merkezi" olarak plan değişikliği. talep edilen 282 ada01,02,03 numaralıParseller üzerinde özellikle "Eğlenc" ı,1..ı,.ri'' ı,-r-üL,rn,,,. içerisinde yer alacak o|an ticari ünitelerinYalııızca eğleııce aınaÇlı olmaya-cag,, b,, ;i;;; e"İcİkı"şı.;L""r n". i,"r;l""j n"#ıiy"t;n hem küçükesııafa hem de kenıiıı genel eko'ıo'n-ik yop,.,,," oıİrJ, yönde etki .d"..ği. 0;.i;.iil6 ıarih onaylı imar
İİXl]',::'*,;][fl,o]'"i|],spo. nıi,,i: oi.*f oü,,,.;l,: .ı,, 2si';:; "oJ'o-ui,i"i'u,.,,"ae 

ya1nızca
;;T;;".üffij:i;i: i; HltnfiijH]ii;};:l ,1]:l;,lillTJlr,.,,J"T 

.-n"1.,"g"*k." kadar ticari

kararıır Kiiltür ve Turizın Bakaıılığıııa gönderilıııesine Belediye Meclisimizce oyBiRl,iĞi iIe karar verildi.
KARAR No 68- Gündemin l2, ınaddesinde yer alan Kemer Sulama Birliği Başkanlığının 25/09/2017tanh ve 47 sa5 ılı yazısındaki sulanıa borusu 

'rl;;;,;;;;J;İsıııe geçildi.

*::*. r,:J,:r,İ,'JllX,'J;';i,,::ilii:lill#j'^1ii',iiJjı' 
", 

a' *y,ı, yazısında: son günıerde kurakıığın iıeri

,1,1ll-il.İi",İll;"§,ffi;"ğ,]ıı|i:i"d. d;i;l;i;;;;;#TH1I!iT"'Tlil:,ij:HTİlLT"İ,",l,,B,;İİ
aıairiıe.eı. ai,i;ıi'i];;j::,".]H?İl;1l"ff;i'i:,J,:fl.J;;;1|İ t,yu], uç,ıa,g,.'],:;Ö","H ,, ı,i,n,,ai!,
veren Sanayi caoje.; ti.".iuJİ zs. yıı antma i;;;;il;J'::.' ç9l'T olara.k Çamyuva vrı,ıı.rı..'l,İrrİ,
|:Y:"_'u_99l| döşeııerek Kuzdere Mahalıe.;,,a.ılrrı",""'ir;;in""'' faal olarak çalışan sondaj kryr;;;d-;;İ
]0 Aıü 200'lük PVC borura acıı oıarak ihıiyaçlarının 5ulur6u]ll1 |'akıtabilınesi için 2400 metre uzunlugunda

5j]lili:|"': ilişkiler Başlıgı aıtıııdaki 75.MalJ;;;;;;;;;,#'l,İ_.l_" 531].*I'lı Belediye Kanununun Diğer
serekl| ),ardlnıl|ı }apılınarıni ıalcpctınişıir. .. ' norunun Beledilemizce acilen alınmasını "ve

ffi [ffi ş****g**ş*r*S;',,::l"",uW

MUSTAFA GÜL
MECLiS BAŞKANI
(BtrLEDiYf, BAŞKANr)

NURDAN,{SL| BAYAR ULUKAPI
MECLİS KATiBi özceN çELiKTAS

MECLiS KATiBi


