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BELEDİYE  MECL İS  KARARI  
 
Kararın Tarihi: 02.03.2011                                  Konu:  Yayla Mahallesi 189 ada 2 parselde İlçe 
       “      Sayısı : 17                                                            Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  
                                                                                            Anaokulu talebi için plan tadilatı.          
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Manavgat Belediye Meclisi; 02.03.2011 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’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 Ali Erol, Halil Çınar, Derya Kaya, Namık 
Akın, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz, Sevdal Murat Atay ve Halil Gubaş’ın iştirakiyle 
olağan toplandı.Gündemin konularının görüşülmesine başlandı. 
  

Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.Yayla Mahallesi 189 ada 2 parselde İlçe 
Milli E ğitim Müdürlüğü tarafından Anaokulu talebi için plan tadilatı yapılması. 

 
Meclis Başkanı konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.İlçe Milli Eğitim Müdürü benimle 

görüşerek Okul Öncesi Eğitim Tesisi (Anaokul) yapımı için Bir Trilyon lira para ayırttığını, fakat 
Anaokulu yapılacak bir alan olmadığı için yatırım için ayrılan paranın geri gideceğini, ilçemizin çok 
büyük bir ihtiyacı olan Anaokulu yaptıramayacağımızı, eğer böyle bir tesis alanı olursa yatırımın 
ilçemize geleceğini söyledi.Bu görüşmemizden sonra tesisi Manavgat’a kazandırılması için acele 
meclise konuyu getirmek için İmar Komisyonu toplantısı daha önce yapıldığından, İmar 
Komisyonu kararı alınmadan Meclis Genel Kuruluna getirdiğini, konunun meclisimizde tartışılarak 
karar alınmasını istediğini belirtti.Bende bu amaca en uygun yer olarak eski hapishane alanı olarak 
bilinen 189 ada 2 parselin alanı, konumu ve diğer mahalleler ile ortaklaşa kullanılabilecek merkezi 
olarak uygun bir yer olduğunu düşündüm.Desteğinizi beklerim dedi. 

 
Bu hususta söz alan Meclis Üyesi Ahmet Ali EROL “Önerinizi hem düşünce, hem bir 

ihtiyaç olan Resmi Kurum olarak çok olumlu buluyor ve destekliyoruz.” dedi. 
 
Bu hususta söz isteyen Belediye Avukatı ise “Mecliste görüşülüp karar alınmadan önce 

Basında çıkması meclisin kararına bir ipotektir.Aynı zamanda Eski Hapishane olan alan için 
Belediye meclisimiz PARK kararı almıştı.Buna karşı Milli Emlak Müdürlüğü plan tadilatının iptali 
için dava açmıştır.Halen devam etmektedir diye açıklama yapmıştır.” 

 
Meclis üyelerinden Halil GUBAŞ söz alarak “Belediye Avukatına teşekkür etti.Aynı 

hususları bende belirtecektim.Siz benden önce belirtmiş oldunuz teşekkür ederim.” dedi.    
 
Meclis Başkanı tekrar söz alarak bu konunun basında çıkması biraz benim de bilgim 

dahilinde olmuştur.Bu konunun gizliliği yoktur.dedi. 
 
Yapılan görüşmelerden sonra Yayla Mahallesi 189 ada 2 parselin önerildiği gibi park 

alanından “OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI” olması için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
31 M IV-b pafta nolu imar planı önerisinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca 
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile onanmasına karar verildi.   
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