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BELEDİYE  MECL İS  KARARI  
 

Tarihi: 02.06.2010                                     Konu: Bahçelievler Mah.31L-3A paftasındaki park 
Sayısı : 2010/6-2                                                    ve oyun alanın “Temalı Park ve Gençlik   
                                                                                Merkezi” yapılması teklifi. 
                                                                                                                                                                                                                                            

Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2010 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de 
Meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; İbrahim Halimoğlu, 
İzzet Şeker, İbrahim Yaşar, Yusuf Sönmez, Abdullah Uğur, Sema Ecevitoğlu, Erşan Özden, 
Nuray Kara, Ramazan Taş, Hasan Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Osman 
Tümbül, Hakan Akar, Halil Çınar, Namık Akın, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz, 
Sevdal Murat Atay ve Halil Gubaş’ın iştirakiyle olağan toplandı.Gündemin konularının 
görüşülmesine devam edildi. 

  
Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 31L-

3A paftasındaki park ve oyun alanının 1Temalı Park ve Gençlik Merkezi” yapılması teklifi 
olduğu belirlendi. 

 
Meclis Başkanı kısa bir açıklama yaptı.Bildiğiniz gibi burası eski Cumartesi pazarı 

olarak kullanılan alan olduğunu belirtti.Burada plan tadilatı ile Gençlik Merkezi, Konferans 
Salonu ve Park yapılacağını ve Avan Projesi yapıldığını, yapılacak Konferans Salonu ve 
Gençlik Merkezi yapıları çerçevesindeki yapıları rahatsız etmeyecek şekilde gömülü olarak 
yapılacağını, tabii zeminden yaklaşık 1.50 - 2.00 metre dışarıda olacağını bunun ise çevreyi 
rahatsız etmeyeceğini, binaların üzerlerinin çimlendirilerek park yapılacağını belirtti.Bu 
konudaki İmar Komisyonu kararını okuttu.”İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 31L-3A 
paftasındaki park ve oyun alanının “Temalı Park ve Gençlik Merkezi” yapılması teklifi 
konunun ayrıntıları ile görüşülmek üzere Manavgat Belediye meclisine gönderilmesine 
oybirliği ile karar verildi.”denilmiştir. 

 
Meclis üyelerinden Mahmut ÖZ söz alarak böyle bir proje getirdiğiniz için teşekkür 

ederim dedi. ve, 
 
1) Projenin maliyeti ve süresi, 
2) İnşaat yoğunluğu ne kadar olacak,  
3) Yönetim yapısı nasıl olacak diye sorular yöneltti 

 
Meclis Başkanı soruları teker teker cevapladı. 
 
“Projenin maliyeti ile ilgili bir açıklama yapmamız mümkün değil, fakat tahmini bir 

maliyet hesabı yapıldı dedi.Projemizi kısa sürede tamamlayacağız.Yapılacak inşaatlar 
çevredeki yapıların durumu da dikkate alınarak, gömülü yapılacak ve % 10 emsal olmasına 
rağmen bu emsal bile kullanılmayacak.Yapım tamamlandıktan sonra mevzuata uygun olarak 
yönetimi sağlanacaktır.”dedi.  

 
Yapılacak proje ile ilgili tasarım meclis üyelerine gösterildi. 
 
Yapılan görüşmelerden sonra başka söz isteyen olmadığı tespit edildi.3194 Sayılı İmar 

Kanunun 8/b maddesine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli teklif imar planı teklif edildiği gibi 
onanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.     
 
Meclis Başkanı                                                         Meclis Katipleri 
 
Şükrü SÖZEN                                Hasan ŞEKERLİSOY                   Osman TÜMBÜL 


