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KARAR No 80- Gündemin 3.maddesinde yer alan Belediyemizde geçici işçi statiisünde ÇalıŞan

işçilerimize çalışma vizesi verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi." 
5620 sayılı Kanun, Kamuda Geçici İş Pozİsyonlarında Çalışanlaıın Sürekli İşçi kadrolarına veYa

Sözleşmeli Personel Statiısüne geçirilme hakkı sağlamış o[up, aynı Karrunun Geçici Madde-l'in 2.bendine göre

Sözleşmeli personel Statüsün" 
-geçmeyi 

kabul etmeyerek Belediyemİzde geçici §çi pozisyonlarında istihdam

edilmeye devam olunan Barı| Erctiment ÜNCÜ. Mitlıat ATCI ve Arzu EROĞLU için karanmız ekinde

bulunan Geçici işçi Vize Teklii Cewelinde belirtildiği üzere 20l8 yılı için l2 aylık çalışma vizesi verilmesine

Belediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR No 81- Gündemin 4. maddesinde yer alan Antalya'da ikamet eden Belediye personellerinin

tuü"bi tıroi*ıuüoi. 
"diıe,, 

serviS otobüsünün süresi dolduğundan, personel servisinin devam edip etmeyeceği,

devam etmesi halinde ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.
Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan ve Antalya'da ikamet eden Belediye personellerine

02l|2120|6 taiih ve 89 sayılı Meclis kararı ile tahsis edilen personel servisinin süresi dolduğundan, servis

araçlarının 20l 8 yılı içerisinde de tahsis edilmesi talep edilmiştir.
Konu ile ilgilİ yapılan görüşmeler sonucunda; Antalya'da ikamet eden Belediye personelleri ile İtçemiz

Kamu kurumlarındİ gorev yapan birkaç personeli Antalya'ya götüriip getirmek üzere görevlendirilen personel

servisinin Belediyemİze ait araçlarla 2018 yılı sonuna kadar devam etmesine, akaryakıt giderini karşılamak

amacıyta g"ç"n .İn" uygulanan kişi başına aylık 80.00.-(Seksen)Tl-. servis ücretinin aynen geçerliliğine, servis

ücreti;in her ayın 1s;inde maaşlardan mahsup veya haricen Belediye vemesine toplu olarak yatırılmasına

Belediye Meclisimizce OYÇOKLUĞU ile karar v€rildi.

KARAR NO 82- Gündemin 5.maddesinde yer alan Kemer Göynük Mahallesi, Çamyııva Mahallesi ve
Tekirova Mahallesinde kurulan semt pazarları için 2018 yıIı içerisinde otobüs seferlerinin devam edip
etmeyeceği, devam etmesi halinde ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 0211212016 tarih ve 90 sayılı kararı ile Kemer Göynük Mahallesinde haftanın
Cuma günleri kurulan Göynük pazarı, Çamluva Mahallesinde haftanın Çaşamba günleri kurulan Çamluva
pazarı ve Tekirova mahallesinde haftanın Cumartesi günleri kurulan Tekirova pazarı için mahalle sakinlerini
Pazarlara getirip götürmek üzere Belediyemiz otobüsleri ile sefer yapılmasına, kişi bşı ücretinin 1,50.-
Tl.olmasına karar verilmişti. Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdiırlüğü tarafından 20l8 yılı içerisinde
Be.lediYemiz otobüsleri i|e pazar seferlerinin devam edip etmeyecegi, devam etmesi halİnde ücretinin
belirlenmesi talep edilmektedir.

_. Konrı ile ilgili Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun l5lp maddesigereğince, Kemer GöYnük Mahallesi, Çamyuva Mahallesi ve Tekirova Müalleİinde kurulan semt pazarlarına
mahalle sakinlerini getiriP götiirmek üzeİe Belediyemiz araçları ile sabah-akşam o1arak otobüs seferleridüzenlenmesine, ihtiyaÇ halinde sefer sayılarlnın a-.ttırılmasına ve kişi başı ücretinin 2.00.-TL. olarakbelirlenmesine, avrıca 6360 savılı. Kanun tapsrrn,na_a ı<onu ii.'iıgiıl. nntuıyu Büyükşehir Belediye Başkanlığınabilgi ıerilmesine-Belediye Meclisimir.. OV'ninlİdi'İl.'İ#, r".ilai.

,ur,rir,affiğffiİİ:tiT,,l,.u *odesinde yer alan Yeni Kemer Belediye Spor KuIübü Derneğinin araç
Yeni Kemer Beledivi 

-Spor 
Kulübü Demeği, l6ll l/2017 tarih ve 2017/12 sayllı dilekçesinde

,?İ§f'f,r",Tİfiİ[;l|" " 
* izso plukuı, 

",u",n 
K;i;;i; İ;;;ş ," Futboı branşıarında kuııanıımak üzere tahsis

5393SayılıBelediveKanunununl4,ömaddesinde
amot'ıYla genÇlere sPo' maiz"mesi 

.v"'i,. 
o^o,a, ,pir-ii'i}iuin, oyni u, ,oui yoriir}opo|i" grrr,i a"rı"gi';f:;!,";:'!;::g:;:ff:"la3ılaıTaları ılyz"iı",. ;;;;;;'1;', r*,,ü,,, ;;;;;;;;;;;";,; başarı gösıercüıuiuıiıir,,|nuır,İiiİ:;;;ffi;;;ffi:lora, ıeknik Yöneıicilere ve unırenörlere t"ı"jar"İ*İirİ *"*rıyta aılıl

"1*ılff:: 
li'j?"ÜÇi;".f:rüŞmeler.sonucunda: 5393 Sayılı_Belediye Kanununun l4lb maddesine istinadenfenni muayene *"rl;;;;;"i;:Ialı minihjisün, aylık 350 litre

sorumluluğu kendilerine ui, o,jflT,n,n 
g.bjiyir; ;lilu€ageÇmemek şartı ile akaryakıt (ayni) yardlmr ile

.Demeğine 
bedelsiz olarak ta;;:*İl'Jl1_;i,i,6Şffill:İi:g!::şİilİ:;::.;:[x,il..ilF*tJJverildi. .-..-.s eqllmeslnln uygun o,duğuna Belediye v..i"ira."öv"i6"EUĞU ile karar



KARARNo84-Gündemin7.maddesindeyeralanMimariEstetikKomisyonukurulmasıhakkındaki
Yönetmeliğin görüşülmesine geçildi.

Belediyemizyetkı,egore,sınırlarıiçerisinde,2863sayılıKültiirveTabiatVarlıklarınıKorumaKanunu
kapsamı dışında kalan yerlerde, };.İ;;İ;" İ;;İme yeni.aç,İa"ak alanlardaki tarihi, kültiırel ve doğal yerlere

uygun kaliteli bir mimari ," driı.rll ç.rr"nin elde edilme.sinin sağlanmasl amacıyla rıitelikli mimarinin

uygulanmasını ve estetik çörü.i;;;-;i"şiı;ası için görüş bildirmek uzere 3194 sayılı imar Kanununun l"8, ve

2l.maddeleri ile planlı ı,ıanıar İŞ ir} İo""."ıĞinin 66.maddesi ve 5393 sayılı BelediYe Kanununun l5ö

maddesindeki esaslara dayanılar"ı'g"i"Jiv".i, bünlesinde M.imari Estetik Komisyonu kurulması hakkında l3

Maddeden oluşan ve kararımız "tina" 
uriunun "Mimari Estetik Komisyonu çalışma Esas ve Usullerine ilişkin"

yönetmeliğin çıku.t,ı.u.,n,n ,ygun oıauğrnu a"ı"aiye Meclisimizce oyBiRLİĞi ile karar verildi.

KARAR No 8a Gündemin 8, maddesine Belediye Meclis Üyeterinden. Halit çiLENGiR. Ramazan

ASLANCAN, Yunus NERGIZ-";"il; cnNiK in 0|lizl2o|7 tarihli önergesi sonucu alınan Belediyemiz

sınırIan içerisinde halkın kullanımın,a- uİ,İun y"şiı alan ve parkların işletilmesi ile ilgili soru önergesinin yazılı

olarak cevaplandınlması konusunun görüşülmesine ceçil_d.ı: _
Belediyemiz ınl""ıi. uv"üiİa""'H"ii, çiı_"eııciR, Ramazan ASLANCAN, yunus NERGiZ ve Emine

CANİK tarafından MecIise sunulan soru önergesinde;- -' a;;; il'esinde ıeıedÇe tarafından"yapılan yıkımlar ve düzenlemeler neticesinde, halkın kullanımına

açılan yeşil alan lar(park lar)
1) Kaç adettir?
2) Kaç tanesi işletmeci tarafından işletilmektedir?
3) İşletme hangi usul ve esaslara göre tahsis edilmiştir?
4) Buralardan ne kadar kira, ecrimisil ya da işgaliye alınmaktadır?
5) İşletme İhale Yasasına göre yapılmıyorsa, tahsis kiterleri nelerdir?
6) İmar yasalarına uygun hareket ediliyor mu?
7)İşletmelerin, çevresindeki esnafa haksız rekabet oluşturmamasına dikkat ediliyor mu?

(Mevki ve muhite göre kira bedelleri v.b. nedenler)
8) İlçemizde yerleri belirlenmiş, yıkımı yapılan ancak düzenlemesi yapılmamış veya yapılmakta

olan yeşil alanlar kaç adettir? Nelerdir?

)ukarıda belirtilen soruların yetkili birimler tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenmektedir.

Konu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde halkın kullanımına açılan
yeşil alan ve parkların işletilmesi ite ilgili Meclise sunulan soru önergesinin yazılı olarak cevaplandırılmasının
uygun olduğuna Belediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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