T.C.
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI : 18108937/
KONU : Meclis toplantısı.

29/02/2016

SAYIN :

KORKUTELİ

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince,
MART/2016 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 03/03/2016 Perşembe günü saat
14:00’de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını
görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Teşriflerinizi rica ederim.
Hasan GÖKCE
Belediye Başkanı
GÜNDEM
:
1- Açılış ve yoklama, bir önceki karar özetlerinin okunması.
2- (E.İ.M-51) 6360 Sayılı yasa ile ilçemiz İmecik Mahallesinde bulunan 5439 parsele
kayıtlı eski köy binası Belediyemize devrolmuştur. İmecik mahalle muhtarının ilgi yazıda
muhtarlık binasının eski olup kendi imkanları ile yerine iki katlı, bir katına düğün salonu
ikinci katına çok amaçlı köy kahvesi , köy odası toplantı salonu gibi bina yapma talebine
ilişkin, Hukuk Komisyonun 10/02/2016 tarih ve 10 sayılı raporu ile Plan Bütçe
Komisyonun 10/02/2016 tarih ve 11 sayılı raporun görüşülmesi.
3- (K.S.İ.M-13) a) İlçemiz sınırları ve yetki alanları içinde Sporcular ve Amatör spor
kulüplerine yapılacak nakdi ve hizmet yardımı yönetmeliği
b) Korkuteli Belediye sınırları içinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dar
gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul ve engelli ailelerine bütçe imkanları dahilinde yapılacak
ayni ve nakdi sosyal yardım yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara
bağlanması hususunda Plan Bütçe Komisyonun 10/02/2016 tarih ve 12 sayılı raporun
görüşülmesi.
4- (E.İ.M-34).İlçemiz Dereköy Mahallesi 106 ada 3 parsel ile 108 ada 9 parsellerin
Belediyemize geri alınması hususunda Plan Bütçe Komisyonun 10/02/2016 tarih ve 13
sayılı raporun görüşülmesi.
5- (İ.K.M-5) Belediyemizde 2016 yılı için geçici işçi çalıştırma vizesi yoktur. Bunun için
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mah.İd.Bir.Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince en az 1 kişilik olmak üzere 2016 yılı içinde
çalıştırılması gereken geçici işci vizesinin adam/ay hesabı ile belediye meclisine
belirlenmesi hususunda Plan Bütçe Komisyonun 10/02/2016 tarih ve 14 sayılı raporun
görüşülmesi.

6- (İ.Ş.M-334) Nebiler Mahalle Muhtarı Ergül ALDEMİR'in dilekçesinde İlçenin Nebiler
Mahallesinin resmi sınır kayıtları olmadığı, bu nedenle mahalle halkının mağdur
durumda olduğu, Mahalle sınırlarının tespiti belirlenmesi hususunda; İsim
Belirleme Komisyonu’nun 15/02/2016 tarih ve 15 sayılı raporunun
görüşülmesi.

7- (İ.Ş.M-349) 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu çerçevesince ilçemize bağlanan mülga 52
adet belde ve köylerde (Yeni mahalleler) 06.10.2015 tarihinde numarataj güncelleme
çalışmaları başlatılmıştır. Gelinen aşamada 52 adet mahallemizde toplamda 1517 yeni
sokak, cadde ve bulvar isimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 5393 sayılı
belediyeler kanunun 81. maddesi gereğince 52 mahalle için belirlenen yeni sokak, cadde
ve bulvar isimleri verilmesi ve benzer sokak,cadde ve bulvar isimlerin değiştirilmesinin
Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda; İsim Belirleme
Komisyonun 15/02/2016 tarih ve 16 sayılı raporun görüşülmesi.
8- (E.İ.M-35) Belediyemiz Mahallelerinden Başpınar mahalle muhtarı mahallenin isminin
değiştirilerek yeniden eski adı olan Yeleme olması hususunda vermiş olduğu 25/01/2016
tarih ve 420 sayılı dilekçesinin meclisimizde değerlendirilmesi hususunda İsim Belirleme
Komisyonun 15/02/2016 tarih ve 17 sayılı raporun görüşülmesi.
9- (İ.Ş.M-298) İlçemiz Korkuteli Mahallesi 803 ada 3,4,5 parseller hakkında Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarih ve 1003 sayılı kararı ile konu alanından
ticari alana dönüştürülmesi uygun bulunan plan tadilatı 1 aylık yasal süre içerisinde itiraz
dilekçesi verildiğinden konun Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda İmar
Komisyonun 18/02/2016 tarih ve 18 sayılı raporun görüşülmesi.

10- (İ.Ş.M-382) İlçemiz Kiremitli Mahallesi 435 ada 15 nolu parselde 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilatının yapılması hususunda; İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 04/02/2016 tarih ve 382 sayılı yazısının görüşülmesi.
11- (İ.K.M-80) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre C-8
grubuna dahil olup bu güne kadar 15 adet Birim Müdürlüğü kurulmuştur. Talebimizde
bahsedilen yazı ve Komisyon Kararları ile Norm Kadro İlke ve Yönetmeliğine uygun
olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 48.Maddesi gereğince VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ ve ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Birimlerinin kurulması hususunda
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15/02/2016 tarih ve 80 sayılı yazısının
görüşülmesi.
12- (İ.K.M-81) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Yönetmeliğine göre düzenlenen Norm
Kadro Standartları cetvellerinin (C-8) grubunda 217 memur 109 sürekli işçi tahsis
edilmiştir. Norm Kadro Standartları cetvelline göre bugüne kadar 127 adet memur
kadrosu Belediye Meclisimizde ihdas edilmiş olup, ihdas edilen kadroların 61 adeti dolu
66 adeti boştur. Belediyemizde boş bulunan 2 adet kadro için hazırlanan belgeler talepte
sunulmuş olup, Belediye Meclisimiz tarafından iptal ve ihdasın yapılmasına ilişkin İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15/02/2016 tarih ve 81 sayılı yazısının
görüşülmesi.
13- (E.İ.M- 80) İlçemiz Kargalık Mahallesi 107 ada 10 parsel Öznur TAÇCI'ya ait olup,
yanında bulunan mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Karagalık Mahallesi 107 ada 11
parsel (83,82 m2) artık konumda bulunduğundan Öznur TAŞCI kendi parseline inşaat
yapamadığını bu nedenle belediyemize ait 107 ada 11 parseli satın almak istemektedir.
İlgili parselin satılıp satılmayacağı hususunun meclisimizde değerlendirilmesi hususunda;
Emlak İstimlak Müdürlüğünün 19/02/2016 tarih ve 80 sayılı talebin görüşülmesi..

14- (E.İ.M-89) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kiremitli Mahallesi Atatürk Caddesinde
bulunan merkez büfe ile çay ocağı için belediyemizle kiracımız Aydın ADRASAN
arasında 31.03.2018 tarihine kadar kira sözleşmesi bulunmakta olup, kiracımız ilgili
dükkanlara tadilat yapmak istediğinden dolayı 10 yıllığına kiralamak istemektedir. İlgili
talebin meclisimizde değerlendirilmesi hususunda Emlak İstimlak Müdürlüğünün
24/02/2016 tarih ve 89 sayılı yazısının görüşülmesi.
15- (İ.K.M-98) Belediyemizde 657 sayılı D.M.K. gereği çalışan memur personele yıl içinde
ki çalışma başarılarından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince
ödül ve ikramiye verilebilmesi için hazırlanan "Korkuteli Belediyesi Memur Performans
Değerlendirme ve İkramiye Yönetmeliği" taslağı ilişikte gönderilmiştir. Belediye Meclisi
tarafından incelenip değerlendirilerek onaylanması hususunda; İnsan Kaynakları
Müdürlüğünün 25/02/2016 tarih ve 98 sayılı yazısının görüşülmesi.
16- Dilek ve Temenniler
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