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BELEDĐYE  MECL ĐS  KARARI  
 
Kararın  Tarihi:  02.02.2010                         Konu: Đmar düzenlemesi çalışmaları yapılması    
       “        Sayısı: 2010/2-5                                        için komisyon oluşturulması.     
  
                                                                                                   

Manavgat Belediye Meclisi; 02.02.2010 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis 
toplantı salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Đbrahim Halimoğlu, Đzzet Şeker, 
Đbrahim Yaşar, Yusuf Sönmez, Abdullah Uğur, Erşan Özden, Nuray Kara, Ramazan Taş, 
Hasan Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Hakan Akar, Ahmet Ali Erol, Halil Çınar, 
Derya Kaya, Namık Akın, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz, Sevdal Murat Atay ve 
Halil Gubaş’ın iştirakiyle olağan toplandı.Gündeme ilave edilen konularının görüşülmesine 
başlandı.  

 
Gündeme ilave edilen 5. maddenin görüşülmesine geçildi.AK Partili Meclis üyelerinin 

vermiş olduğu önergede belirtildiği üzere; “Manavgat Đlçesi Türkiye’nin en yoğun göç alan 
yerleşim yerlerinden birisidir.Yoğun göç nedeni ile ilçemizin mevcut alt yapısının yanı sıra 
özellikle sağlık, eğitim gibi yeni kamu yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Bu konuda Hükümetimizin ilgili Bakanlıkları ile Hayırseverlerin okul ve sağlık tesisi 

gibi kamu yatırımlarının yapımı için yapmış olduğu çalışmalar yer teminindeki sıkıntı 
nedeniyle mesafe kat edememektedir. 

 
a- Bu nedenle ilçemizde mevcut imar planı içerisinde yer alan kamu tesis alanı olarak 

ayrılan tüm taşınmazların mülkiyet ve imar durumlarının tespit edilerek mevcut sorunlarının 
çözümlenip yatırım yapmaya hazır hale getirilmesi için çalışma başlatılması bu tür 
yatırımların hızlanması için fayda sağlayacaktır.Bu konuda yapılacak çalışmalar için 
komisyon oluşturularak çalışmaların başlatılmasını, tespit edilen kamu tesis alanları ve 
mülkiyet durumları ile ilgili meclise bilgi verilmesini, 

 
b- Đlçemizin hızla büyümesi göz önüne alınarak yeni imar bölgeleri tespit edilerek bu 

alanlarda Kamu Tesisi yatırımı için yer tespit edilerek büyük ölçekli okullar bölgesi ve 
üniversite alanı olarak adlandırılacak bölgelerin imar düzenlemesi ile ilgili çalışmaların 
yapılması” talep edilmektedir. 

 
Yukarıda belirtilen konular hakkında çalışmalar yapmak üzere; Đmar Komisyonu üyesi 

olan Hasan Öğrekçi, Sema Ecevitoğlu, Đzzet Şeker, Derya Kaya ve Münteha Öz’ün komisyon 
üyesi olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonunda Đmar Komisyonu 
üyelerinin çalışma yapmak üzere seçilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar 
verildi.    
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