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Manavgat Belediye Meclisi; 04.04.2011 tarihinde Pazartesi günü saat 14.oo’de Meclis 
toplantı salonunda Meclis Başkanı İbrahim HALİMOĞLU, üyelerden; İzzet Şeker, İbrahim Yaşar, 
Yusuf Sönmez, Abdullah Uğur, Sema Ecevitoğlu, Erşan Özden, Ramazan Taş, Hasan Şekerlisoy, 
Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Osman Tümbül, Ahmet Şahin, Hakan Akar, Ahmet Ali Erol, Halil 
Çınar, Derya Kaya, Namık Akın, Haydar Ünal, Mahmut Öz ve Sevdal Murat Atay’ın iştirakiyle 
olağan toplandı.Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi. 

 
Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.Meclis Başkanı konu hakkında üyelere bilgi 

verdi. Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup; İmar Planında Belediye Sağlık Hizmetleri olarak ayrılan 
ve Maliye Bakanlığı tarafından Hastane yapılmak koşulu ile süresiz kesin tahsisi yapılan ve 
Belediyemizce de üzerine inşaatı yapılarak kaba inşaatının kargası tamamlanan yapının, 
belediyemiz ve üniversite işbirliği ile tamamlanarak işletilmesi hususunda Maliye Bakanlığından 
izin alınması konusunda Belediye Başkan vekili’ne yetki verilmesi olduğunu bildirdi. 

 
Meclis Başkanı konu hakkında meclis üyelerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. 
 
Meclis üyesi Ahmet Ali EROL söz aldı.AK Partili Meclis üyelerinin vermiş olduğu önergeyi 

okudu. 
”Gündemin 6. maddesinde belirtilen hastane inşaatı ile ilgili konu uzun süredir Manavgat 

kamuoyunda tartışılmaktadır. 
 
Yönetiminiz tarafından bugüne kadar olayın çözümüne yönelik olumlu bir adım atılamadığı 

gibi çözümü ile ilgili bir gündem de yaratılamamıştır. 
 
Aynı konu ile ilgili daha öncede İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak görüş alınmıştır.İçişleri 

Bakanlığından görüş alınırken meclisten yetki alınmamıştır. 
 
Bu gündem maddesi oluşturulurken meclisten neden yetki alınmasına gerek duyulmuştur. 
 
Gündem maddesinde belirtilen konuda hastane yapımı ve işletmesi ile ilgili bir ön protokol 

yapıldı mı? 
 
Şayet bir ön protokol yoksa içeriği ve şartları belirtilmeyen bir konuda Maliye 

Bakanlığından hangi gerekçe ve şartlarla görüş almak için yetki istenmektedir. 
 

Şayet yapılmış bir protokol var ise bu protokolün şartları ve içeriği sivil toplum örgütleri ve 
Manavgat kamuoyunda tartışıldı mı? 

 
Yönetiminiz tarafından bir protokol yapılmış ise;  
 
a) Protokolün meclis gündeminde açıklanması, 
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b) Protokol kapsamında mevcut hastane inşaatının kalan proje ve inşaat maliyeti tespit edildi 

mi ?, tespit edilen bedelin finansmanı ile ilgili açıklama yapıldı mı?, yapılmış ise bunun bedeli ve 
finansman hangi kaynaklardan sağlanacaktır.? 

 
c) Bu gündem maddesi oluşturulurken Maliye Bakanlığından olumsuz görüş alınması 

halinde; bundan sonraki süreçte hastane inşaatının akibetinin ne olacağı konusunda çalışma yapıldı 
mı?  

d) Hastane inşaatının yapımının belediye bütçesinden harcanarak tamamlanması 
düşünülüyor ise yönetiminiz tarafından seçim vaatlerinizde olmazsa olmaz projeler olarak beyan 
edip döneminizde yapımını taahhüt ettiğiniz Kapalı Pazaryeri projesi, ırmak kenarı düzenlemesi 
projesi, Türkbeleni seyir terası projesi, Titreyengöl projesi, Beach park projesi, Kum mevkii projesi, 
Kültür merkezi projesi gibi projelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili finansman hangi kaynaklardan 
sağlanacaktır. 

 
Bu soruya cevap verirken başkaca satabileceğiniz ve kaynak yaratacak değerde belediye 

arsasının kalıp kalmadığının açıklanmasını talep ediyoruz. 
 
e) Bu gündem maddesi oluşturulurken Akdeniz Üniversitesiyle işbirliği yapılacaksa hastane 

işletme şartları, ortaklık nispeti ve ortaklık payı belirlendi mi?  
 
f) Akdeniz Üniversitesi ile işbirliğinin gerçekleşmesi halinde söz verilen fakültelerin 

Manavgat’ta kurulması konusunda protokole bir madde konuldu mu?  
 
Yukarıda belirttiğimiz hususlarla ilgili kamuoyundan edindiğimiz bilgiler ışığında, AK Parti 

meclis grubumuzda yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda; Yönetiminizin yeterli ve 
kapsamlı bir çalışma yapmadığı, konunun kamuoyu gündeminden kaldırılarak zaman kazanmaya 
yönelik bir çalışma olduğu, konunun benzer şekilde daha önceki meclis toplantılarında gündeme 
alınarak yaklaşık bir yıldır Manavgat kamuoyunun gereksiz yere oyalandığı, bu gündem maddesi ile 
işin başlangıç noktasının dahi oluşturulamadığı,kanaatinde olduğumuzdan dolayı çekimser oy 
kullanıyoruz.”dedi. 

  
Meclis üyesi Mahmut ÖZ söz aldı.”Hastane inşaatının tamamlanması konusunda basında 

Manavgat’lılara hakaret derecesine varan yazılar çıktığını, basının bir bölümü Manavgat halkı bunu 
yapamaz diyor, bence Manavgat’lıya yapılan hakarettir. Biz bunu Manavgat halkının başaracağına 
inanıyoruz” dedi.  

 
Meclis üyesi Erşan ÖZDEN söz aldı.”Manavgat’ın Antalya ve Alanya’daki hastanelere 

giderken insanların yolda öldüğünü belirterek böyle olayları duyuyoruz. Bunu önlemek amacıyla 
buraya hastane yapılmalıdır.Bunu Manavgat halkı ve belediye imkanlarıyla yapılabileceğini 
söyledi.” 
 

 Meclis Başkanı; Böyle bir protokol yapmadıklarını, sadece hastane inşaatı ile ilgili 
görüşmeler yapabilmek ve bazı yapılacak olan çalışmaları protokol altına almak için yetki 
istediğini, böyle bir durumda 25 meclis üyesine danışmadan ve görüşleri alınmadan her hangi bir 
çalışma içerisinde olmayacaklarını söyledi. 
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Yapılan görüşme ve değerlendirmelerden sonra; Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup; İmar 

Planında Belediye Sağlık Hizmetleri olarak ayrılan ve Maliye Bakanlığı tarafından Hastane 
yapılmak koşulu ile süresiz kesin tahsisi yapılan ve Belediyemizce de üzerine inşaatı yapılarak kaba 
inşaatının kargası tamamlanan yapının, belediyemiz ve üniversite işbirliği ile tamamlanarak 
işletilmesi hususunda Maliye Bakanlığından izin alınması konusunda Belediye Başkan Vekili 
İbrahim HALİMOĞLU’na yetki verilmesine, AK Partili meclis üyelerin çekimser oyuna karşı 
toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. 
 
  
Meclis Başkanı                                                            Meclis Katipleri 
 
İbrahim HALİMOĞLU                        İbrahim YAŞAR               Sema ECEVİTOĞLU 


