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Konu: Antalya-Manavgat Ulualan mevkii
Orman Yangın Üssü yapımı için plan
değişikliği hakkında görüş.

Manavgat Belediye Meclisi; 04.07.2011 tarihinde Pazartesi günü saat 14.oo’de Meclis
toplantı salonunda Meclis Başkanı Sema ECEVİTOĞLU, üyelerden; İbrahim Halimoğlu, İzzet
Şeker, İbrahim Yaşar, Yusuf Sönmez, Abdullah Uğur, Erşan Özden, Nuray Kara, Ramazan Taş,
Hasan Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Osman Tümbül, Ahmet Şahin, Hakan Akar,
Ahmet Ali Erol, Halil Çınar, Derya Kaya, Haydar Ünal, Mahmut Öz, Sevdal Murat Atay ve Halil
Gubaş’ın iştirakiyle olağan toplandı.Gündeme ilave edilen konularının görüşülmesine başlandı.
Gündeme ilave edilen 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünden gelen önergenin oybirliği ile kabul edilmesi üzerine konu gündeme alınarak
görüşüldü.
Meclis Başkanı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nün 04.07.2011 tarih ve
B.18.1.OGM.1.05.11.00.02.955/3785 sayılı yazısını meclis katibine okuttu.
“Antalya İlinin tüm ilçeleri ve bilhassa Manavgat İlçesi; Yaz aylarında orman yangınlarına
hassas ağaç türleri içermesi, ikliminin orman yangınlarına davetiye çıkarması, yazın turizmin
getirdiği yoğun nüfusuyla da ormanlarla iç içe olması gibi nedenlerle doğrudan orman ve kırsal alan
yangınlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Orman yangınları ile doğrudan mücadelelerde; helikopter ve uçaklar oldukça erken, etkili ve
verimli olup kullanılması elzem araçlar olarak kabul görülmüşlerdir.
Bu bağlamda; Türkbeleni mevkiinde konuşlanan yangın söndürme helikopteri; şehir içinde
kalkış ve inişlerde gürültü yaptığı ve tehlike arz ettiği sivil havacılık mevzuatına uygun olmadığı
vb. nedeniyle;
Ulualan mevkiinde halihazırda yer alan yangın uçaklarının kullandığı pistin yanında orman
yangınlarına müdahalede kullanılan hava vasıtalarının daimi olarak bu alanda konuşlanması
nedeniyle, uçakların ve helikopterin kullanımını gerçekleştiren personelin kullanacağı hizmet tesisi
yapımı için Side Turizm Merkezi Planı Değişikliği, Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu
hazırlanmış ve ekte sunulmuştur.
Bu raporun makamınızca incelenerek uygun muvafakat görüşünün verilmesini arz
ederim.”denilmektedir.
Meclis Başkanı konu hakkında açıklama yapması için İmar ve Şehircilik Müdür Vekiline
söz verdi.İmar ve Şehircilik Müdür Vekili; Side Turizm Merkezi sınırları içinde kalan ve plan
onama yetkisi Turizm Bakanlığına ait olan Ulualan mevkiinde mevcut uçak pistinin doğusunda
bulunan alanda uçak ve helikopter kullanımı gerçekleştiren personelin kullanacağı bir hizmet tesisi
yapılmasını öneren plan değişikliği için Belediyemizden uygun muvafakat görüşünün istendiğini
bildirdi.
Yapılan görüşmelerden sonra; plan değişikliği yapılmasının uygunluğuna,toplantıya katılan
üyelerin oybirliği ile karar verildi.
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