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Kararın  Tarihi:  03.09.2013                                      Konu:  Ulukapı Köyü Tüzel Kişili ğine ait 
       “        Sayısı: 51                                                                mevcut su abonelerinin Belediyemize 
                                                                                                 devri ve yeni abonelerin fiyat tarifesinin 
                                                                                                 görüşülmesi.  
                               

Manavgat Belediye Meclisi; 03.09.2013 tarihinde Salı günü saat 14.oo’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; İbrahim Halimoğlu, İzzet Şeker, İbrahim 
Yaşar, Abdullah Uğur, Sema Ecevitoğlu, Erşan Özden, Nuray Kara, Ramazan Taş, Hasan 
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Osman Tümbül, Nadir Okudan, Hakan Akar, Ahmet 
Ali Erol, Halil Çınar, Derya Kaya, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz ve Bünyamin Güler’in 
iştirakiyle olağan toplandı.Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.  

 
Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konu hakkında açıklama 

yapması için Mali Hizmetler Müdür Vekiline söz verdi. 
 
Mali Hizmetler Müdür Vekili; Ulukapı Köyü Muhtarı Ramazan ARSLAN’ın vermiş olduğu 

dilekçeyi okudu. Dilekçede “ Köyümüz mevcut içmesuyu yetersiz olup, bu nedenle özellikle yaz 
aylarında büyük su sıkıntıları yaşanmaktadır.Kısmen Manavgat Belediyesi Mücavir alanında 
kalmakta olan Köyümüzün su sistemi yetersiz olduğu için abone devri yapılarak belediyenizce 
köyün su ihtiyacının karşılanması hususunu bilgilerinize arz ederim.”denilmektedir. 

 
 Meclis Başkanı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konunun Avrupa Birliği 

kapsamında yürütülen Su Temim Projesi bünyesinde olduğunu, buna benzer İlçemiz Mücavir Alan 
sınırları içerisinde bulunan köy yerleşim yerleri, işletmelerin su ihtiyaçlarının belediyemiz tarafından 
karşılanacağını, bunun için adı geçen yerlerin eski abonelerinin belediyemize devrinin yapılması 
gerektiğini, yeni yapılan konut ve işletmelere yeni abone verilmesi gerektiğini söyledi. 

 
Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. 
 
Meclis Üyesi İbrahim HALİMOĞLU söz aldı.Ulukapı Köyünün İlçemize en yakın bir köy 

olduğunu, mahallemiz konumunda olduğu, diğer köylerden farklı olarak suya çok ihtiyaçlarının 
olduğunu, suya en fazla ihtiyacı olan bir köy olduğunu, mümkünü varsa düşük bir ücretle suyun 
verilmesini söyledi. 

 
Meclis Üyesi Haydar Ünal söz aldı.Ulukapı Köyü Muhtarının su deposu arsasının düşük bir 

ücretle Belediyeye verildiğini, bunun karşılığında köyün içme suyunun parasız verilmesi için bir 
protokol imzaladıklarını kendilerine söylediklerini bildirdi.  

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

olmadı. 
Meclis Başkanı; “Böyle bir protokolün olmadığını, bununla ilgili kayıtlarımızı inceleyeceğiz, 

varsa böyle bir şey gereğini yerine getiririz.” dedi. 
 
Meclis Başkanı, Yeni Büyükşehir Yasası gereği içme suyu işletmesinin Büyükşehir 

Belediyesine bağlı ASAT’a geçeceğini söyledi.Bundan dolayı böyle bir uygulama yapmamıza gerek 
kalmadığını söyledi. 

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

olmadı. 
 

-/- 
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Yapılan görüşmelerden sonra;  
 
 

ULUKAPI KÖYÜ SU TAR İFESİ 
    

 
 KONUTLAR  için 1 m3. su bedeli ( KDV.hariç ) ……………………….……     0,75 TL. 
 

TİCARETHANELER için ( KDV.hariç ) ..………………………………….     1,00 TL. 
 
 DEPOZİT 
 
 Depozitler yeni yapılacak olan Abonelerden alınacak olup, Eski abonelerden bedel 
alınmayacak, Köy Tüzel Kişili ğinin vermiş olduğu eski abonelerin son endeksinden başlayacak, yeni 
abone verilecek ücret tarifesinin uygulanmasına, tahakkukların 2 (iki) ayda bir çıkarılmasına, 
 
 Yeni alınacak abone depozitlerin aşağıdaki şekilde;    
  
     1- Konut ……………………………………………………………………         80,00 TL. 
     2- Ticari ……………………………………………………………………        120,00 TL. 
     3- İçme Suyu Bağlama………………………………………………………         54,00 TL. 
     4- Su Plaka Ücreti …………………………………………………………..         30,00 TL. 
     5- Abone Devirlerinden abone başı …………………………………………         38,00 TL. 
       
olarak belirlenmesine, ücretlere damga harcı ve KDV. İlave edilmesine, Köy Tüzel Kişili ği adına 
kayıtlı olan su abonelerinin belediyemize devrinin yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği 
ile karar verildi. 
  
 
Meclis Başkanı                                                      Meclis Katipleri 
 
Şükrü SÖZEN                                  İbrahim YAŞAR                      Sema ECEVİTOĞLU 


