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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 Hayvan pazarı 

kurulması konusunun gündemin 2. maddesi olarak görüşülmesine geçildi. 
 
Önergede “İlçemizin turizmle birlikte en önemli geçim kaynaklarından biriside tarım ve 

hayvancılıktır.Konaklama tesislerimizin toplam yatak sayısı dikkate alındığında tarım ve 
hayvancılık ürünlerine ne kadar talep olduğu ortadadır. 

 
Özellikle canlı hayvan alım ve satımlarında arz ve talebin buluşmasını sağlayacak bir 

hayvan pazarımızın olmaması ilçemiz için bir eksikliktir. 
 
Bu eksikliğin giderilmesi ve hayvan yetiştiricili ğiyle, tüketicilerin bir araya getirilmesi 

amacıyla ilçemizde bir hayvan pazarının kurulmasını talep etmekteyiz.   
 
Belediye meclisimizde önergemizin gündeme alınarak görüşülmesini saygılarımızla arz 

ederiz.”denilmektedir. 
 
Meclis Başkanı, “Mevcut hayvan pazarı olarak kullandığımız yer şu anda Üniversite alanı, 

Spor Kompleksi alanı dolayısıyla orada uzun vadede bir hayvan pazarı taşıyabilmemiz mümkün 
değil.İmarda bunun çalışmasını yaptırıyoruz.Hatta kendim son Kurban Bayramında Ankara’daki 
hayvan pazarına gittim, gördüm çok bir güzel sistem oturtmuşlar.Belediye çadırlarını kurmuş, 
insanlara seyyar kafeteryalar kurmuş, hayvanlar için kullanabilecekleri seyyar ağıllar oluşturulmuş, 
onu da geldiğim zaman arkadaşlarımızla paylaştık.Sizin önerilerinizle biraz daha hızlandırırız. 
Bununla ilgili kullanabileceğimiz bir yer araştırıyoruz.Sıkıntı vermeyecek bir yeri ilk fırsatta 
çalışmalarımız içerisine alacağız.Bu farklı bir sektör.Manavgat’ın istediğimiz yerinde 
konuşlandıramayacağımız geri hizmete atamayacağımız bir konu.Hizmete geçireceğimiz yerin 
arazi konumu son derece önemli, hem kentten uzak olmaması, hem de yerleşik hayatla turizm’e 
zarar vermemesi adına çok doğru bir yer seçmemiz gerekir.Bununla ilgili İmara bir talimat 
verelim.En kısa zamanda uygun bir yer bulunsun.”dedi.   

 
Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. 
 
Meclis üyesi Haydar ÜNAL söz aldı.”Serik pazarındaki olduğu gibi Manavgat’a da bir 

Pazar kurulmasını, bu pazarın ulusal bir Pazar olmasını, Türkiye çapında sözü edilen bir Pazar 
yapılmasını söyledi.” 

 
Meclis Başkanı, Belediyenin programları dahilinde en kısa sürede Hayvan Pazarı yapılması 

oylamaya sundu.Yapılan oylama sonucunda; İmara uygun bir yer bulunarak Manavgat’a hayvan 
pazarı yapılmasına, karardan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Sağlık İşleri Müdürlüğüne ve Zabıta 
Müdürlüğüne suret verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
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