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Manavgat Belediye Meclisi; 04.02.2013 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de Meclis 
toplantı salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; İbrahim Halimoğlu, İzzet Şeker,  
Yusuf Sönmez,  Erşan Özden, Nuray Kara,  Hasan Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Osman Tümbül, 
Ahmet Şahin, Halil Çınar, Namık Akın, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz, Sevdal Murat 
Atay ve Bünyamin Güler’ın iştirakiyle gündem maddesi olmadan olağan toplandı. 

 
MHP’li Meclis üyelerinin vermiş olduğu önerge ile meclisce kabul edilen Pazar yerlerinin 

üzerlerinin kapatılması konusunun gündemin 1. maddesi olarak görüşülmesine başlandı. 
      
 Önergede “Manavgat yaz aylarında Türkiye’nin en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşan, kış 

aylarında ise en fazla yağış alan ilçelerinden biridir.İklim şartlarının böyle olması, özellikle açık 
alanlarda yapılan faaliyetleri olumsuz etkilemekte hatta bazen imkansız kılmaktadır.İlçemizde bu 
tür faaliyetlerin başında pazarcılık gelmekte ve geçimini bu işten temin eden esnafımız zaman 
zaman çok ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar.Bu durum Pazar yerlerimizin üzerinin 
kapatılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

 
Üzeri kapatılan Pazar yerlerimiz ayrıca çeşitli sosyal, kültürel faaliyetlere ev sahipliği 

yapacağından çok amaçlı kullanıma da uygun hale gelmiş olacaktır.Bu sebeplerle biz Pazar 
yerlerimizin öncelik sırası belirlenerek üzerlerinin kapatılmasını talep etmekteyiz. 

 
Belediye meclisimizde bu önergemizin gündeme alınarak görüşülmesini saygılarımızla arz 

ederiz.”denilmektedir. 
 
Meclis Başkanı, Manavgat’taki Pazar yerlerimizin bildiğiniz gibi sadece Pazartesi pazarı 

hariç bütün pazarlarımızda kamulaştırma sıkıntılarımız var, geçmiş dönemden bu yana bunlar 
yapılmış, fakat hiçbir yerin vatandaşa kamulaştırma bedelleri ödenmemiş, şu anda biz bütün 
pazarlarla ilgili kamulaştırma çalışmaları içerisindeyiz.Büyük bir kısmını çözdük.Şu anda 
bilmenizde yarar var.Ayda iki trilyon’un üzerinde kamulaştırma bedeli ödüyoruz.Bu paranın 
içerisinde büyük bir kısmını Pazar yerleri önemli bir yerini işgal etmektedir.Kamulaştırma 
bedelleri ödenmeden davalar neticelendirilmeden bu yerlerin üzerlerini kapatamıyoruz.Kapatırsak 
geçmişe dönük vatandaşın ecrimisil talep etme pozisyonu doğuyor.Biz bu işi mutabakatla çözmeye 
çalışıyoruz.Ailelerle bir araya geliyoruz.Geçmişe yönelik talepleri öteleyerek Pazar yerleri ile ilgili 
kamulaştırmanın % 75 bedelini ödedik, kısa zamanda neticelendirdiğimiz taktirde Pazar yerlerinin 
üstünü kapatabiliriz.  

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

olmadı.Kamulaştırma bedelleri ödenip, hukuki sıkıntıya düşmeyeceğimiz boyuta getirdikten sonra 
Pazar yerlerinin kapatılması konusunu oylamaya sundu. 

 
Yapılan oylama sonucunda; Pazar yerlerinin kamulaştırılması yapıldıktan sonra üzerlerinin 

kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.    
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