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 Manavgat Belediye Meclisi; 05.05.2014 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, Hasan 
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Aydın Öz, 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, Ahmet Alp, Fazıl Öz, Salih Delikkulak, Cemil Yiğit, Demir Durar, Selçuk Senirli, Ünsal 
Çiviler, Tuba Vural Çokal, Hadiye İnci, Hasan Çetin ve Hilmi Uslu’nun iştirakiyle toplandı. 
Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi. 

 
Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı Side Park İnşaat Turizm 

Ticaret Limited Şirketi Ortaklarına ait tüm hisselerin bedelsiz hibe yolu ile Manavgat Belediye 
Başkanlığına devri konusunun görüşülmesi olduğunu söyledi. 

 
Meclis Başkanı, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70 inci maddesine göre Belediyelerin 

mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabileceklerini söyledi. Belediyelerimiz yasal mevzuata 
uygun şekilde şirket kurabilir. Şirketi kurarken Bakanlar Kurulu kararı oluru gerekmektedir. Bizlerde 
bu sürece takılmamak için yasanın el verdiği şekilde yasal zemini oluşturarak bedelsiz bir şirket 
devralmak üzere böyle bir girişimde bulunduk. Türkiye de birçok belediyenin % 95’e varan şirketleri 
bulunmaktadır. Belediye mevzuatının izin verdiği ölçüde bu şirketler belediyenin çıktığı ihalelere 
bile yasal boyutta bu şirketler girebilir. Önümüze gelen konu Manavgat’ta gündemde olan çekek yeri 
konusu Bakanlık nezdinde, Kooperatif nezdinde, Belediye nezdinde ve inananlar nezdinde bir 
çalışma süreci devam ediyor. Bizim oradaki iddamız bölgede yapılacak olan yatırımda hem bölge 
yatırımcıların hem Belediyemizin işleyişin, kar payının içinde olması ve yapılan araştırmalarda 
buralarda Belediyelerin şirket nezdinde buralara dahil olabileceği konusu önümüze çıktı. Yakın 
zamanda geçen sürece de sahillerimizdeki su sporları bu güne kadar Hizmet Götürme Birliği 
bünyesinde bir derneğimizin taşıdığı bir süreç vardır. Bu günde bildiğim kadarıyla yakın zamanda 
bölgede ihaleye çıkan noktaları bu derneğimiz aldı. Bizde istiyoruz ki Manavgat Belediyesi’nin de 
bu işleyişin içinde olsun, sahillere her türlü hizmeti vermeye gayret gösteren Manavgat Belediyesinin 
bu işleyişin dışında kalmasına gönlümüz razı olmaz. Önümüzdeki bu süreçte Ö.Ç.K Bölgesindeki Su 
Sporları noktasında ihaleye çıkacaktır. Sürecimizi yetiştirdiğimiz taktirde eğer uygun olursa ve 
kurum menfaati oluşursa buralarda da bu şirketimizle koşullar hazırlandığı sürece ihaleye girmeyi 
meclisimiz olur verdiği taktirde düşünüyoruz. Teknik boyutta aldığım notlara göre şirket kurulduğu 
taktirde kuruma getireceği avantajları ihtiyaç hissedilirse okuyabilirim.” dedi. 

 
Meclis Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Ömer ŞAHİN söz aldı. 
 
Meclis Üyesi Ömer ŞAHİN; borcu olmayan bir şirket mi diye sordu.  
 
Meclis Başkanı, bedelsiz borçsuz bir şirket devralıyoruz dedi. 
 
Meclis Üyesi Ömer ŞAHİN; Bunun Komisyona havale edilerek komisyon marifeti ile 

yapılmasını ve bir ay öteleme yapsak olur mu dedi. Bu konu ile ilgili daha önceden bir bilgi 
gelmediğini söyledi. 

 
 Meclis Başkanı, zamanımızın kısıtlı olduğundan komisyona havale edilmesine gerek 

olmadığını ve bir ay daha ötelenmesine gerek yok dedi.  
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Meclis Üyesi Ahmet ALP söz aldı. Borçsuz olması çok önemli mutlaka borçsuzdur. Meclis 

kararında da eğer öyle bir şey alınırsa bugün onaylanır. 
 
Cenk Halil BAYAZ; Şirket kurulmuş bir şirket mi ana sözleşmesinde değişiklik olacak mı 

dedi. 
Meclis Başkanı Mevzuat hükümlerinin aynen uygulanacağını ve hazırlandıktan sonra 

yürürlüğe girmeden gruplara bilgi verileceğini söyledi. Meclis Başkanı borcu olmamak kaydı 
eklenerek oylayabileceklerini söyledi. 

 
Meclis Başkanı başka söz alan olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
Oylamaya geçildi. Side Park İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi ortaklarına ait tüm 

hisselerin bedelsiz hibe yolu ile Manavgat Belediye Başkanlığına devri konusunda şirketin borcu 
olmamak kaydı ile devrinin yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.     

 
 
Meclis Başkanı                                                               Meclis Katipleri 
 
Şükrü SÖZEN                                           Abdullah ÖNEL                Hasan ÇETİN 
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