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BELEDİYE  MECL İS  KARARI  
 

Tarihi: 02.07.2010                                            Konu: Gayrı Sıhhi İşyerlerinin, halk sağlığına 
Sayısı : 2010/8-5                                                           ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerinin  
                                                                                       faaliyet yerlerine taşınmaları için süre 
                                                                                       uzatımı. 
                                                                                                                                                                                                                                            

Manavgat Belediye Meclisi; 02.07.2010 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Meclis 
toplantı salonunda Meclis Başkanı İbrahim HALİMOĞLU, üyelerden; İzzet Şeker, İbrahim 
Yaşar, Yusuf Sönmez, Abdullah Uğur, Sema Ecevitoğlu, Erşan Özden, Nuray Kara, Ramazan 
Taş, Hasan Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Osman Tümbül, Niyazi Ünal, Ahmet 
Şahin, Hakan Akar, Ahmet Ali Erol, Derya Kaya, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz, 
Sevdal Murat Atay ve Halil Gubaş’ın iştirakiyle olağan toplandı.Gündeme ilave edilen  
konuların görüşülmesine başlandı. 

  
Gündeme ilave edilen 5. maddenin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı; 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin ( o ) fıkrası gereği Gayrı Sıhhi İşyerlerinin Halk 
Sağlığına ve Çevreye etkisi olan diğer işyerlerine kentin hangi noktasında faaliyet göstereceği 
konusu ile ilgili 05.01.2010 tarih ve 2010/1-10 sayılı karar alınmıştı. 

 
Meclis Başkanı konu ile ilgili Belediye Meclis Üyelerinden; Hasan Şekerlisoy, Hasan 

Öğrekçi, Osman Tümbül, İzzet Şeker, Nuray Kara, Yusuf Sönmez, Bülent Özgüven ve Erşan 
Özden’in vermiş oldukları önergeyi okuttu. Önerge;  “Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih 
ve 2010/1-10 sayılı “Gayrı Sıhhi İşyerlerinin, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 
işyerlerinin faaliyet yerleri” konusundaki kararının işyeri sahiplerinin isteği doğrultusunda ve 
taşınma için süre kazanmaları açısından düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

 
Şöyleki;  
 
Sözü edilen kararın 1. maddesinin 2. fıkrasındaki yer alan Oto Yıkama ve Halı 

Yıkama yerlerinin faaliyet yerleri arasına “Sanayi Sitesi” ibaresinin eklenmesi, 
 
Dördüncü maddedeki işyerlerine taşınmaları için verilen sürenin “31.12.2010” tarihine 

kadar uzatılmasına ve verilen süre sonunda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına veya 
Belediyenin uygun göreceği yerleşim alanı dışında bir yere taşınması” ibaresinin eklenmesi,   

 
Beşinci maddedeki işyerlerinin faaliyet yerleri arasına “Sanayi Sitesi” ibaresinin 

eklenmesinin ve 31.12.2010 tarihine kadar sürenin uzatılması gerekliliği olduğu görüldü.   
 
Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. 
 
Meclis Üyesi Halil Gubaş söz aldı.Şimdiye kadar kaç adet işyeri mühürlendiğini ve 

mühürlenmeyen yerlerin olup olmadığını sordu. 
 
Meclis Başkanı, sayısını tam olarak şu anda vermeyeceklerini, daha sonra kendilerine 

bilgi vereceklerini söyledi.       
 
Meclis Üyesi Ahmet Ali Erol söz aldı. Taşınacak yerlerin altyapısının olup olmadığını 

sordu.Bir komisyon kurularak bir çalışma yapılmasını talep etti. 
  

-/- 
 
 



 
Tarihi:  02.07.2010                                                                                      Sayfa: 2 
Sayısı : 2010/8-5 
 

Meclis Başkanı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Meclis Üyesi Osman Tümbül 
söz aldı.Kavaklı Mahallesinin pilot bölge olarak kabul edildiğini, şehrin girişinde bulunan 
oduncuların kötü bir görüntü teşkil ettiğini söyledi. 

 
Meclis Üyesi Mahmut Öz söz aldı.Biz belediye olarak komisyon kurulup yer 

gösterilmesine karşı olmadıklarını söyledi. 
 
Meclis Üyesi Ahmet Ali Erol söz aldı.Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesini 

istedi. 
 

Meclis Üyesi Derya Kaya söz aldı.Biz İmar Komisyonu olarak meclis üyelerinin 
katkısı ile daha detaylı bir hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. 

 
Meclis Üyesi Erşan Özden söz aldı. Manavgat Merkezinin odun trafiği ile meşgul 

edilmemesini söyledi. 
 
Meclis Başkanı, Oduncuların konutlar içinde kaldığını, şikayetler olduğunu, bundan 

dolayı bir karar aldıklarını, ancak oduncuların ellerinde bulunan stoklarının harcanması için 
bir süre verilmesi gerektiğini söyledi. 

 
Meclis Başkanı konu hakkında başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu.Söz 

alan olmadı.Oylamaya sunuldu. 
 
Yapılan oylama sonucunda; Önergede belirtilen konuların önergede görüldüğü şekilde 

kabul edilmesine,toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
  

Meclis Başkanı                                                               Meclis Katipleri 
 
İbrahim HALİMOĞLU                        Hasan ŞEKERLİSOY                   Osman TÜMBÜL 


