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KARAR NO 7l- Gündemin 3.maddesinde yer alan Belediyemiz Sosyal Hizmet ve Yardım
Yönetmeliğinde yapılması teklif edilen değişikliğin görüşülmesine geçildi.

5393 saYı[ı Belediye Kanununun l4.maddesinin (a) bendi ile 15. maddesinin (b) bendi
hükümlerine istinaden ve Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda Belediye Meclisinin
04l04l20l7 tarih ve 25 sayılı kararı ile "I}elediyeırriz Sosyat Hizmet ve yardım yönetmeliği,,
çıkartılarak kabul edi lnıiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 3.bölümünde yer a]an 8.maddenin l.fıkasında ''Sosyal yardım
hizmeti almak üzere müracaatta bulunan muhtaç kişiler hakkrnda en az iki Kültür ve 

"s*v'uı ıiı""
Birimi görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafindan kişinin ikametgihr ve çevresi incelenereİ< Sosyal
Yardım Tespit raporu hazrrlanır'' denilmektedir.

Ancak. Sosyal Yardım Tespit raporunun hazırlanması aşamasında SağIık İşleri Müdürlüğünden
de bir Peı'sonele ihtiyaç duyulduğundan. ilgili Yöı-ıetnıelikte yer aIan 8.nıaddenin İ.f,111.u.rn,n ,, Sosyalyardım hizmeti almak üzere müracaatta buIunan muhtaç kişiler hakkrnda en az bir Kültür ve
SosYal_İŞler Müdürlüğü görevlisi, bir Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlisi ile bir Zabıta Müdürlüğügörevlisi tarafindan kişinin_ ikametgihı ve çevresi incelenerek Sosyal yardım Tespit rapoİuhgzırlanır" olarak değiştirilmes1lin uygun olduğuna.ve değiştirilmiş yeni yönetmeliğin karaiımız
ekinde bulunduğuna Belediye Mec]isimizce oYBiRLiĞİ ile karar verilii.

KARAR NO 72- Giindenrin 4. maddesiıide vcr alan Kenıer Arslanbucak Mah.Mehmet Akif ErsoyCaddcsi ile Çamarasl Caddesinin kesişin,ı noktasında buluıraı-ı parka isim verilmesi konusunungöriişiilnıesine geçiidi.
Belediyemiz sınırları içerisi Arslanbucak Mahallesi Mehmet Akif ERSoY Caddesi ile ÇamarasıCaddesiniıı kesiŞinı noktasındaki 230 ada üzerindeki parka " Murat çALIK, lıaı çaİı« ve SebahatÇALIK" isııiniıı r'erilnresinin uygun olclıığuna Belediye Meclisimizce oyBiRİİĞİ-,ü" karar verildi.

KARAR No 7J- Gündenıin 5. nıaddcsinde yer alaır_ Konya Tuzlukçu Belediye Başkanlığınınkurunruııuzdan jstemiŞ olduğu Park ve Bahçe MaIzcmcleri hibe talebinin gtı.ıı|tılnıe.inİ geçııai.
Konya 1'uzlukÇu Belediye Başkanlığıı]ı ıı kurumunıuza gondermil oliuğu 29/0912017 tarih ve77586653-320,13,0l-E,2l54 saYılı Yazısıırda: ekonomik nedenlJrden dolayı alm-a imkanı bulamadıklarıve BelediYe Park BahÇe hizmetlerinde ihıiyaçları olan 2 Takım Spor Aleti (Fi;";.). } .l.akım 

çocukoYun Grubu, 30 adet ohırma Bankt_ ve' 2Ö adet Çöp kovası maıremeleİinin İrrluı.ç, BelediyeBaşkanlığına hibe edilmesi talep edilmektedir.
koııu ile ilgili yapılan görüşmeler soııucı.ında; Belediyemiz sınırları içerisindeki parklardansöküIen ve ku]lanılır halde olan l takım Spor Aleti (Fitness), l taİım çocuk oyrn'G.;;;6 adet oturmaBankı iIe 5 adeı Çöp Kovasının Konyı. 

-luz|ukçu Belediye Başkanlıgına ıriu. .oır..inın ,ygunolduğuna Belediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile İarar veril<ji.

KARAR No 74- Gündemin 6. ıııaddesinde yer alan Açık Hava Reklam ürünlerinin (Bilboard,Raket. Megalight. otobüs durağı) kira stiresiıriı-ı u.ıirı.n,r".l tonusunun görüşülmesine geçildi.6360 saYılı "ondört iJae,aPıti\ı9|ir Belediyesi ve Yirmiyedi ilçe Kurulması ile tsazı Kanun veKanun Hükmünde KararnameIerde rieglşitıiıı yup,ı.iu,nu ouir Kanun'. kapsamında 30/03/2ol4tarilıinden itibaren Belediye sının tüni.iiçe ,,,i,.i oır,nı* s*llleııiş olup, Çamyuva, Tekirova, GöynükBelde. BelediYeleri ile UluPınar, Beycik ve ora.,t roİ 'rtizel Kişilikleri kapanarak maha1le olarakBelediyemize katılmışlardır.
6360 sayılı Kanun öncesi sınırlarımız içerindeki açık hava reklanr ürünleri (Billboard, Raket,Megalighı ve Otobiis Durakları,l işleıilnlesi iş|c;;in-iÖ' ;liüık sözleşnıe .u."ri ii.üioı 7 tarihinde,Mülga GöYnük BelediYesi sınır.ları İçiudeki uç,İ Mnu..ı.ıoİrı ürünlerinin( Billboard, Raliei. Megalight veotobiis Durakları) lO yıllık sözleşnıe stiresl ıi.oz.zolİl".Jİri.a., Mrıe"b;;;;;b.iiiiy"ri,n,.ıu.,



içindeki açık hava reklam ürünlerinin(Billboard. Raket, Megalight ve Otobüs Durakları) l0 yıllık
sözleşme süresi 3 l . l 0.20l 5 tarilıinde. Mülga Tekirova Belediyesi sınırları içindeki açık hava reklam
ürüırlerinin(Billboard, Raket. Megalight ve Otobüs Durakları) l0 yıllık sözleşme süresi 31.12.20l5
tarihinde bitmiştir. Diğer yandan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi. 10.02.2017 tarih ve l49 sayılı
kararı ile Kemer İlçesindeki sorumluluk ağına aldığı yolları belirlemiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı l8/e fikrasında "Taşınmaz
mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın
kamu hiznretinde ihtiyaç duyulmaması h6linde tahsisin kaldırılmasınaı üç yıldan fazla kiralanmasına ve
Süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" hükmü
nıeVcuttı.ır.

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesiırde: Belediyemize gelir sağlamak ve tüm Belediye
sınırlarını kapsayacak şekilde açık lıava reklarıı ürürılerine (Billboard, Raket. Megalight ve Otobüs
durakları) yeni noktalarında eklenerek tekrar bütün olarak işletilmesi işinin lO yıllığına kiraya
verilmesinin uygun olduğuna, gereken iş ve işlen-ılerde uygulanmak üzere Belediye Encümenine ve
Belediye Başkanına yetki devri yapılmasına Belediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NO 75- Giindemin 7. ınaddesinde yer alan Yeni Kemer Belediye Spor Kulübü
Derneğiniır işyeri (Ken-ıcr Merkez Mah.Barış Manço Cad.No:7 ve Kemer Yeni Mah.Dörtyol Bulvarı
No:l/l adresi) tahsis kira süı,esinin uzatılnıası talebinin görüşülmesine geçildi.

Yeni Kemer Belediye Spor Kulübü Derıreği. 25.10.20|7 tarih ve l4300 kayıt sayılı dilekçesi ile
Belediye Meclisimizin 05.05.2015 gün ve 39 savılı kararı ile Amatör Spor Kulübü Demeğine tahsis
edilen Kemer Merkez Mahallesi Barış Manço Caddesi No:7 adresindeki Sosyal Spor Tesisi (l adet çim
futbol sahası-2 adet tenis kortu ve satış ünitesi) ünitesinin tahsis(kira) süresinin süre bitim tarihi olan
05.05.2020 tarihinden itibaren en az 6 yıl daha uzatılması talebinde bulunmuştur.

Belediyeniz tasarrufunda bulunan Keıırer Merkez Mahallesi Barış Manço Caddesi No:7
adresindeki Sosyal Spor Tesisi (l adet çim fitbol sahası-2 adet tenis kortu ve satış ünitesi) , 5393 sayıtı
BelediYe Kaııunun l4lb n-ıaddesi gereğince t}elediye Meclisinin 05.05.20l5 gün ve 39 sayılı kararİ ile
Yeni Kemer Belediye Spor Kutübü Derneğine gelir sağlamaya yönelik oÜrak 5 yıllığına ve yılIık
1.000.00(Bin)-TL kira bedeli ile kiralann-ıasııra karar verilmiş ve karar gereği şartlann yerine getirilerek
]5.05-20l5 tarihinde sözleşn-ıe tanzim ve inıza edilerek yer teslimi yup,lın,şt,İ. 2017 yı]ıı dönemi tahsis
bedeli l .l40.00.-TL' dir. Kiralanan tesisin n-ıevcut lıaliyle bir yılIık stıre içerİsinde Dernek tarafından alt
kiraYa verilmenıiŞ olduğu. Mayıs 2016 döırenıiııde bir yükleııici tarafından söz konusu tesisin çim saha
bölümtine biri kaPall, diğeri açık halı sal-ıa olarak. tenis kortları aynı şekilde korunarak, satış tınitesi
önüne Çocuk oyun alanı oluşturulmak üzere. yapım maliyeti ve yıllık kira bedeli de gözetilerek 

'en 
az l0

Yıl süre ile kiralama talebinde bulunulduğu beliıtilerek, tahsis-kira süresinin sıir"e bitim tarihi olan
05.05.2020 tarihinden itibaren en az 6 yıI daha uzatı lmast talebinde bulunulmuştur.

Kemer BeIediye Spor Krıltibii Dcmeği.31.10.20l7 tarih ve l4532kayıt sayılı dilekçesi ile,
BelediYe Meclisinin 01.02.20|3 tarih ve lıl sal,ılı kararı ile Belediyemiz tasarrufunda bulunan Kemer
Yeni Mahalle Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı No: l /l Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi Kafeterya
adresindeki iŞYerinin talrsis (kira) süresiıriı,ı lt.02.20l8 tarihinde sona erecek olduğunu, turizm sezonu
hizmet süresini uzatnıak amacıyla değişiklik ve ek yatırım yapılması planlanmafta oıdugun, ,e bu
ncdenle iŞYerinin tahsis (kira) süresinin. süre bitim tarihi olan t l .02.20l 8 tarihinden itibaren l0 yıl süre
iIe uzatıIması talebinde bulunulnıuştur.

Belediyemiz tasarruftında bulunaır Kenıer Yeni Mahalle Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol BulvarıNo:l/l CumhuriYet Meydant Saat Kulesi Kal'eterya adresin<leki işyeri Belejiye M-eclisinin 01.02.2013
tarih ve l4 saYılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 14lb ve I8le maddesi gereğince, yeni Kemer
tselediYe SPor Kulübü Derneğine gelir sağlanıaya 1öırclik olarak 5 yıllığına v" yı"ılık T.ooo,oo.-1sırrlrı_.
kira bedeli ile tahsis edilnıesine karar verilnriş t,İ kuro. geregi şartlarİn yerine getirilerek l1.02.20l3
tarihinde sözleŞme ıanzim ve imza edilerek yer teslimi yapılİıyİr.20l 7 . ı, aonJ11İ İçin ı.:ız,oo.-rı_
tahsis bedeli ödenmiştir.



5393 sayılı Belediye Kanununuıı l4lb nıaddesinde gerekıiginde, sporu ıeşyik etmek
anıııcıylcı gcnÇlere spor mulzemesi \1erir. umalör .ıpor kulülılerine ayni ve nakıli yardım yapar ve gerekli
desleği sağlar. her türlü amulör spor kıırşılaşnıııları ı]iizanler. yurt içi ve yurt dışı miisabakalcırda üstün
başarı gösieren veya derece alan öğrencilere, sporcııLara, teknik yöneıicilere ve antrenörlere belediye
meclisi korarıyla ödül verebilir... .. .." hükmü ile aynı kanunun l8/e maddesinde "Taşınmaz mal alımına,
Salımına, tOkasına, lahsisine, tahsis şeklinin ıleğiştirilmesine veya tahsisli bir ıaşınmazın kamu
hizmeıinıle ihtiyaç duyulmLıması halinıle luhsisin kaldırılmasına; üç yıldan.fazla kiralanmasına ve süresi
oluz Yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinı]e sınırlı ayni hcık tesisine karar vermeE' hükmü mevcuttur.

Konu ile ilgili yapılan görüşıneler sonucunda;5393 sayılı Belediye Kanununun l4lb ve l8/e
maddeleri gereğince, Belediye Meclisimizin 05.05.20l5 gün ve 39 sayılı kararı ile Amatör Spor Kulübü
Derneğine tahsis edilen Kemer Merkez Mahallesi Barış Manço Caddesi No:7 adresindeki §osyat Spor
Tesisi (l adet Çim lutbol sahası-2 adet tenis kortu ve satış ünitesi) ünitesinin tahsis(kira) süresİnin süre
bitim tarihi olan 05.05.2020 tarihinden itibaren 6 (altı) yıl daha uzatılmasına ve tahsis(kira) bedelinin,
dal-ıa önceki tahsis(kira) bedeli üzerinden TÜiK-ÜürE oranın<la arttlrılarak belirlenmesinin uygun
olduğuna,

5393 saYıll Belediye Kanununun l4ib ve l8/e maddeleri gereğince,Belediye Meclisinin
01.02.20l3 tarih ve 'l4 sayılı kararı ile Yeni Kener Belediye Spor Kulübtİ Deİneğine adına tahsis edilenıe l110212018 tarihinde tahsis süresi sona erecek olan Belediyemiz tasarrufund-a bulunan Kemer yeni
Mahalle Dr.DerviŞ Eroğlu Dörtyol Bulvarı No:l/l Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi Kafeterya
adresindeki iŞYerinin tahsis (kira) süresjnin 6 (alü) yıl daha uzatılmasına ve tahsis(kira) bedelinin daha
önceki tahsis(kira) bedeli üzeriırden TÜİK-ÜFE oranında artlırılarak belirlenmesinin uygun olduğuna,
Belediye Meciisimizce OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

KARAR NO 76- Gündemin 8-nıaddesinde yer alan Kemer Beycik Mahallesi Köy yerleşik alanısınırları iÇerisindeki YaPıiaŞma koşullarının belirIenmesi için hazırlanan lma. komisyon, Iaporunun
görüşüImesine geçildi.

3l94 saYılı imar Kanununun 02. l 1.1 985 tarihli yönetmeliğin "Belediye ve Mücavir AlanSınırları DıŞında Planı BuIunn-ıayan Alanlarda uygrılanacai esaslarıi belirleyen z.göıiim 4.Maddesigereğiırce, AntalYa il İdare Kurulu' nun I+.OZ.İ98O tarih ve 5-494 sayılı (u.u., iı" ,.Beycik KöyüYerleŞim Aianı" sınırına karar verilnıiştir. iı idare Kurulu. Kararı lı" a"ıi.ıe.ııiş'bu- alan sınırı(Koy
I":l'Şj\ Alan ve KöY YerleŞik Alaı Civan Sınırı) içerisinde kalan taşınmazla;;, C;* ve şehircilikBakanJığı tarafından onaylanmış olan 1/l00.000 ölçekli Antalya-BurdurJsparta 

'Çevre 
Diızeni PlanıP[an Hükümleri' nin 9.1.2. madde "Kırsal Yerlelme AlanÜrı" brşı,kİ';ük;;'yıi.ti.ütikt" oırpuyguIanıııaktadır.

KöY YerleŞik AIan Slnırı ve Köy Yerleşik Alan civarı sıııırı ile ilgili o1arak yukarıda dabelirtildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakİnlığı taraflndan onaylanmış olan ı zÖo.0Oo olçekli Antalya_Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı Plan Fltıkıımleri, nin 9.1.2. madde ,,Kırsaü Yerleşme Alanları,,baŞlıkh hükmü ile belirlenmiŞ olan "E:0.50" yapılaşma koşulunun bu alanlarda uygulanması ile ilgiliolarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' 
"tı"iÇ.os)oıı iarih ve |ggg90873rc:A.0l-E.601l sayllı

Yazıları ile bildirmiŞ oldukları.. Belediyemiz sınırlan içerisinde Beycik Mahallesinde belirlenmiş olanKöY YerleŞik Alanı sınırları dahilinde yer alaır taşınnrazlar ile ilgili yaprıuşru toşuıİ*,-nın belirlenmesikonusu BelediYe Meclisinin 03l1o12017 tarih ,e 6L sayıIı kararı iİ. İ;;İG;ir;;;Jnİgona"riın,lşti..
BelediYemiz inrar Kon-ıisyonu 23l1012017 tarihinde toplanmış ," İı,r'- İo.isyon kararıokunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur.

. [ony ile ilgiti yapılan_ görüşnıeler sonucunda; Kemer Beycik Mahallesi Köy yerleşik alanısınırları iÇerisindeki yapılaşma koşullarının belirlenmesi için alınan 23/l012017 tarihli imar KomisyonuraPorunun rıYgun olduğuna ve. kararın._Aı,ıtalya I}üyiikşehir Belediyesine gcınderilmesine BelediyeMeclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.



KARAR NO 77- Gündemin 9.maddesinde yer alan Alevi Kültür Dernekleri Kemer Şubesinin arsa
tahsisi talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi,

Alevi Kültiir Dernekleri Kemer Şubesinin Belediyemiz Başkanlık Makamına vermiş olduğu
25l0912017 tarih ve 12939 kayıl sayılı dilekçesindeı Kemer'de yaşayan Alevi vatandaşların ibadetlerini
YaPabilecekleri Cemevi ihtiyaçlarını ı-ı gideriIır-ıcsi için arsa tahsisi talep edilmiştir. Konu Belediye
Meclisinin 03l10l20'l7 tarih ve 62 sayılı kararı ilc inrar Konıisyonuna gönderilmiştir.

BelediYemiz İmar Komisyon u 23/|012017 tarihinde toplanmİş ve alınan komisyon karannda
".......2410|120|4 tarihinde Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olan Arslanbucak Mahallesi l/l00O
ölÇekli Uygulama imar planında TAKS:O.15 KAS:0.45 ayrık Nizam üç kat Konut alı Tercihli Ticaret
alanında kalmakta olan Arslanbucak Mahallesinde yer atan 1.393,00 m' yüzölçümlü 430 ada 03 parselin
Alevi Kültür Dernekleri Kemer Şubesine tahsis edilmesinin uygun olacağına" karar verilmiş ,. .upo.
okunarak Meclisin bilgisine sunulmı-ıştur.

Konu ile ilgili yapılan görüşmeler soııucunda; Kemer'de yaşayan Alevi vatandaşların
ibadetlerini yapabilecekleri Cemevi ilrtiyaçlarınıır giderilmesi için Mülkiyeti Belediyemize ait Kemer
Arslanbucak Mahallesinde yer alan 1.393,00 m' yüzölçümlü 430 ada 03 parselin Alevi Kültür
Dernekleri Kemer Şubesiı'ıc 10 yıllığına yıllık.1,00.-TL. tahsis (kira) bedeli ile tahsis edilmesinin uygun
oiduğuna Belediye Meclisiııizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NO 78- Gündemin l0. maddcsine Belediye Meclis Üyelerinden Ha|it çiLENGiR,
Ranıazan ASLANCAN. Yuırus NERGiZ, Enıine CANİK ve Bayram KARAMANLAR' ın07l1ll20|,7
tarilıli önergesi sonucu a]ıııan Belediyemizin borç ve alacakları ile ilgili soru önergesinin yazılı olarak
cevaplandırılması konusunun göriişiilmesine geçi ldi.

Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halit ÇiLENGiR. Ramazan ASLANCAN, Yunus NERGİZ,
Emine CANİK ve Bayram KARAMANLAR taraflııdan Meclise sunulan aşağıdaki soru önergesinin;

" Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanunuır başr,uru siirelerinin uzatılması nedeniyle;
- Bu Kanunun yayımlandığı tarih olaır l9 Ağustos 20l6 tarihi itibariyle kanun kapsamındaki

alacak tutarı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı)ne kadardır?
- Kanunun yayınılandığı tarih olan 19 Ağustos 20l6 itibariyle bu Kanun kapsamındaki borç

sayısı nedir?
- Bu Kanun kapsamında borçlarını yapıIandıran nriikellef sayısı (her bir alacak türü

ayrı ayrı) nedir2
itibariyle

- Bu Kanun kapsanıında yapılandırılan borç nıiktarı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) tutarı
nedir?

3l Mayıs 20l7 tarihi itibariyle ödenen taksit (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) tutarı
nedir?

-Kanun kapsamında Belediye ve İştirakleriııin A.B.B., ASAT
SGK ve diğer kurumlara olan borç tutarı (her biri ayrı ayrı) nedir?

- Yapılandırma sonrası borç tutarı (her biri ayrı ayrı) nedir?
- Her bir kurumun ayrı ayrı şu ana kadar taksit ödemesi nedir?''

yazılı olarak cevaplandırılması istenmektedir.

Genel Müdürlüğü, Vergi Dairesi,

Konu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin borç ve alacakları ile ilgi|i Meclise
sunulan so_ru önergesinin yazılı olarak cevaplaııdırı lııasının uygun olduğıına Belediye Meclisimizce
OYBİRLİĞİ ilc karar verildi.

KARAR NO 79- Gündemin l l. maddesine Belediye Meclis Üyelerinden Halit çİLENGiR,
Ranıazan ASLANCAN, Yunus NERGiZ, Emine CANİK ve Bayram KARAMANLAR'ın 0711l/20l7
tarihli önergesi sonucu alınan Kemer Göynük Mahallesi imar planında yer alan sahil yollarının şimdiyekadar neden açılmadığı ile ilgili soru önergesinin yazılı olarak cevaplandırılması konusunun
göriişülmesine geçildi.



Belediyemiz Meclis Üyeleriı-ıden Haliı Çİ].ENGİR, Ramazan ASLANCAN, Yunus NERGİZ,
Emine CANİK ve Bayram KARAMANLA[i. tarafından Meclise sunulan O7l|ll2017 tarihli soru
önergesinde; " daha önceki Meclis Toplantılarında yazılı olarak verilen soru önergesine istinaden,
Kemer Göynük Mahallesinin imar planında yer alan sahil yollarının bir türlü açılmadığı görülmektedir.
Söz konusu yolların neden açılamadığının, eğer açılacaksa ne zaman açılacağı konusunda tarih verilmesi
ve konunun yazılı olarak cevaplandırılması ll istenmektedir.

Konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Kemer Göynük Mahallesi imar
Planında yer alan sahil yollarıırın şimdiye kadar neden açılnıadığı ile ilgili soru önergesinin yazılı olarak
cevaplandırılmasının uygun olduğuna Belediye Meclisiırrizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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