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Manavgat Belediye Meclisi; 04.10.2011 tarihinde Salı günü saat 14.00’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, Niyazi Ünal, Hakan Akar, Ahmet Ali 
Erol, Halil Çınar, Derya Kaya, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz, Sevdal Murat Atay ve Halil 
Gubaş’ın iştirakiyle toplandı.Gündeme ilave edilen konuların görüşülmesine devam edildi. 
 

Gündeme ilave edilen 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.Meclis Başkanı, MHP’li Meclis 
üyelerden; Mahmut ÖZ, Haydar ÜNAL, Murat ATAY, Münteha ÖZ ve Halil GUBAŞ’ın vermiş 
olduğu önerge meclis katibine okutuldu. 

 
Önergede; Manavgat Çayında gezinti yapmak için irili ufaklı çok sayıda (90’a yakın kayıtlı) 

tekne bulunmaktadır.Bu teknelerin sayısı kış aylarında bakıma gelen teknelerle birlikte 300-400 
arası bir rakama ulaşmaktadır.Tekneler yangına elverişli malzemelerden üretildiklerinden çıkan 
yangında kısa sürede büyük zararlar oluşturmakta, bazen tekne batmaktadır.Teknelerde çıkan 
yangına müdahale edecek Belediyemize ait mevcut bir aracımız bulunmamaktadır.Hem teknelerde 
çıkacak, hem de kıyı şeridinde bulunan mesken ve işyerlerinde çıkabilecek yangınlara müdahale 
edebilen yüzen itfaiye olarak tabir edebileceğimiz bir teknenin belediyemiz envanterine katılması 
tarafımızca arzu edilmektedir.Bu konunun gündeme alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. 

 
Meclis Başkanı, Irmakta mutlaka bir itfaiye teknesinin olması gerektiğini söyledi.Bu konu 

ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. 
 
Meclis Üyesi Ramazan TAŞ söz aldı.”Irmakta yaklaşık 450 tekne yanma riski ile karşı 

karşıyadır.Mutlaka bir çekici (Katır) alınması gerektiğini, yangın anında tekneleri çekecek bir 
çekicinin olmadığını söyledi. 

 
Meclis Üyesi Niyazi ÜNAL söz aldı.”Bir deniz ambulansının alınmasını söyledi.”  
 
Meclis Başkanı başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu.Başka söz alan olmadı. 
 
Yapılan görüşmelerden sonra; Oylamaya geçildi.Sivil Savunmadan, Dernekten ve Liman 

Başkanlığından görüş alınmasına, görüş alındıktan sonra karar alınmasına, toplantıya katılan 
üyelerin oybirliği ile karar verildi.    
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