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Kararın  Tarihi:  26.09.2014                        Konu:  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi 
      “        Sayısı : 79                                                 gereği Park-bahçe,sera,refüj ve kaldırım,havuz 
                                                                                   bakım ve tamiri; temizlik, katı atık toplama, 
                                                                                   taşıma, süpürme; kanal bakım ve temizleme, 
                                                                                   altyapı ve asfalt yapımı ve onarım aydınlatma  
                                                                                   bakım işlerinin gelecek yıllara yayılarak ihale 
                                                                                   edilmesinin görüşülmesi. 
 
 

Manavgat Belediye Meclisi; 26.09.2014 tarihinde Cuma günü saat 11.00’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, Hasan 
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Ayşe Çetin Önal, Nilsu Müzeyyen Cengizler 
Gündüz, Mustafa Yapır, Füsun Yılmaz, Abdullah Önel, Osman Sarıkaya, Ali Coşkun, Mehmet 
Hakan Süral, Hüseyin Erol, Mustafa Erkan Ersoy, Cenk Halil Bayaz, Ömer Şahin, Ahmet Güven, 
Fazıl Öz, Eda Temur Tansak, Cemil Yiğit, Demir Durar, Ünsal Çiviler, Hadiye İnci ve Hilmi 
Uslu’nun iştirakiyle olağanüstü toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi. 
 

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Üyesi Erşan Özden söz aldı.Konuya 
Fuar, panayır, festival ve Huzurevi’ninde ilave edilmesini istedi. 

 
Meclis Başkanı oylamaya sundu. Yapılan oylama sonunda gündeme ilave edilmesi oybirliği 

ile kabul edildi. 
 

 Meclis Başkanı, Konunun Park-bahçe, sera, refüj ve kaldırım, havuz bakım ve tamiri; 
temizlik, katı atık toplama, taşıma, süpürme; kanal bakım ve temizleme, makine - teçhizat bakım ve 
onarım işleri, altyapı ve asfalt yapımı ve onarım işleri, aydınlatma bakım işleri, fuar, panayır, 
festival, huzurevi hizmetlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi kapsamında 3 (Üç) 
yıl süre ile ihale edilmesi için yetki verilmesi olduğu görüldü.  

 
Meclis Başkanı konu hakkında açıklamalarda bulundu. ”Belediyede belediye meclisinin, 

belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organların kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz 
bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-
teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; 
sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine 
ili şkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik 
sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; 
toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli 
idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü 
şahıslara gördürülebilir.“ denildiğinden konunun ihale edilerek yaptırılması gerektiğini söyledi.   

 
Meclis Başkanı, meclis üyelerine konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. 

Söz alan olmadı.  
 

 Yapılan görüşmelerden sonra; Oylamaya geçildi. Oylama sonucunda; Park - bahçe, sera, 
refüj ve kaldırım, havuz bakım ve tamiri; temizlik, katı atık toplama, taşıma, süpürme; kanal bakım 
ve temizleme, makine - teçhizat bakım ve onarım işleri; altyapı ve asfalt yapımı ve onarım,  
 

 
-/- 
 



 
Kararın Tarihi:  26.09.2014                                                                               Sayfa: 2 
       “      Sayısı : 79 
 
 
 
aydınlatma bakım işleri, fuar, panayır, festival, huzurevi hizmetlerinin 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’nun 67. maddesi kapsamında 2015 yılı yılbaşından geçerli olmak üzere 3 (Üç) yıl süre ile 
ihale edilmesi için yetki verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                  Meclis Katibi 
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