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Kararın  Tarihi:  03.09.2013                       Konu:  Manavgat İmar Planı Plan Hükümlerine “Yapı 
       “        Sayısı: 46                                                 Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunan   
                                                                                  mevcut yapılaşmış alanlarda engelliler-yaşlılar 
                                                                                  için bina yan ve arka bahçe mesafeleri içerisinde  
                                                                                  asgari ölçülere ve teknik şartlara uygun ilgili  
                                                                                  teknik müellifin görüşü-raporu alınmak koşulu ile  
                                                                                  bina estetiğini bozmayacak şekilde Belediyesince 
                                                                                  engelli-yaşlı asansörü yapımına izin  verilir.” 
                                                                                  Hükmünün eklenmesi hususunun görüşülmesi. 
                                         

Manavgat Belediye Meclisi; 03.09.2013 tarihinde Salı günü saat 14.oo’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; İbrahim Halimoğlu, İzzet Şeker, İbrahim 
Yaşar, Abdullah Uğur, Sema Ecevitoğlu, Erşan Özden, Nuray Kara, Ramazan Taş, Hasan 
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Osman Tümbül, Nadir Okudan, Hakan Akar, Ahmet 
Ali Erol, Halil Çınar, Derya Kaya, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz ve Bünyamin Güler’in 
iştirakiyle olağan toplandı.Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.  

 
Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Manavgat İmar Planı Plan Hükümlerine 

“Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunan mevcut yapılaşmış alanlarda, engelliler-
yaşlılar için bina yan ve arka bahçe mesafeleri içerisinde asgari ölçülere ve teknik şartlara uygun 
ilgili teknik müellifin görüşü-raporu alınmak koşulu ile bina estetiğini bozmayacak şekilde 
Belediyesince engelli-yaşlı asansörü yapımına izin  verilir.” Hükmünün eklenmesi hususunun 
görüşülmesi olduğu anlaşıldı. 

 
Meclis Başkanı, konuyu açıkladıktan sonra, İmar Komisyonu Raporunu okuttu.Raporun konu 

için uygun görüldüğü anlaşıldı. 
 
Meclis Başkanı konu ile açıklama yapması için İmar ve Şehircilik Müdürü Vekiline söz 

verdi.İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili konu ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. 
 
Meclis Başkanı konu ile ilgili söz isteyen olup olmadığını sordu. 
 
Meclis Üyesi Ahmet Ali EROL söz aldı.Konu ile ilgili olarak “Söz konusu Asansörün sadece 

Yaşlı – Engelliler için değil de herkes için uygulanabilirliğini.” Sordu.  
 
 İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili; Söz konusu asansörün, engelli-yaşlıların günlük 
yaşamlarının kolaylaştırılabilmesi için kullanılmasına izin verilebileceği, diğer vatandaşlar için ise 
yapı yaklaşma mesafesi içerisinde kalmasından ötürü, mevzuata aykırı olacağını anlattı. 
 
 Meclis Başkanı konuyu oylamaya sundu.Yapılan görüşmelerden sonra; Manavgat İmar Planı 
Plan Hükümlerine “Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunan mevcut yapılaşmış 
alanlarda, engelliler-yaşlılar için bina yan ve arka bahçe mesafeleri içerisinde asgari ölçülere ve 
teknik şartlara uygun ilgili teknik müellifin görüşü-raporu alınmak koşulu ile bina estetiğini 
bozmayacak şekilde Belediyesince engelli-yaşlı asansörü yapımına izin  verilir.”Hükmünün 
eklenmesi hususunun onanmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  
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