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BELEDİYE  MECL İS  KARARI 

 
Kararın  Tarihi:  04.08.2015                            Konu:  02.07.2009 tarih ve 2009/7-5 sayılı Meclis  
      “        Sayısı : 99                                                      Kararı ve 02.09.2009/9-7 sayılı Meclis Kararı 
                                                                                       ile Manavgat Liman Başkanlığı’na yapılan  
                                                                                       10 yıllık tahsisin iptali konusunda Encümene  
                                                                                       yetki verilmesi. 
                                                                                  
 Manavgat Belediye Meclisi; 04.08.2015 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı 
Salonunda Meclis Başkanı Erşan ÖZDEN, üyelerden; Oytun Eylem DOĞMUŞ, Hasan 
ŞEKERLİSOY, Bülent ÖZGÜVEN, Abdulhalim DEMİRAL, Aydın ÖZ, Ayşe ÇETİN ÖNAL, 
Nilsu Müzeyyen CENGİZLER GÜNDÜZ, Mustafa YAPIR, Füsun YILMAZ, Abdullah ÖNEL, 
Osman SARIKAYA, Ali COŞKUN, Mehmet Hakan SÜRAL, Hüseyin EROL, Cenk Halil BAYAZ, 
Ömer ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, Fazıl ÖZ, Salih DELİKKULAK, İbrahim ŞAŞMAZ, Cemil YİĞİT, 
Demir DURAR, Selçuk SENİRLİ, Ünsal ÇİVİLER, Tuba VURAL ÇOKAL, Hadiye İNCİ, Hasan 
ÇETİN ve Hilmi USLU’nun iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam 
edildi. 
 Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. 02.07.2009 tarih ve 2009/7-5 sayılı Meclis 
Kararı ve 02.09.2009/9-7 sayılı Meclis Kararı ile Manavgat Liman Başkanlığı’na yapılan 10 (On) 
yıllık tahsisin iptali konusunda Encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesi olduğu görüldü.  
  
 Meclis Başkanı, açıklama yapması için Emlak ve İstimlak Müdürüne söz verdi. 
 
 Emlak ve İstimlak Müdürü; Burası mevcut çevre yolu altındaki Liman Başkanlığı’nın 
bulunduğu yer fakat burada bizim ırmak kenarı düzenlememizden kaynaklı olarak bu yapıyı 
kaldırmamız gerekiyor. Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendinde kamu yararı olması 
durumunda tahsislerin iptal edilebileceği yönünde bir hüküm bulunduğundan konu meclise gündem 
maddesi olarak getirildi. Burası 2009 yılında 4 yıllığına Liman Başkanlığına verilmiş ama şuanda 
tamamen işlemini yürütmüyor. Kamu yararına eski balıkhaneye kadar yapılmış olan ırmak kenarı 
düzenlememiz çevre yolu köprüsüne kadar devam edecektir dedi.. 
 
 Meclis Üyesi Ünsal ÇİVİLER; Biz Liman Başkanlığının kapatılmasına karşıyız. Bu 
durumda Liman Başkanlığı nereye gidecek.  
 
 Emlak ve İstimlak Müdürü; Liman Başkanlığı Gelir İdaresinin bütçesinde olduğundan, bu 
tahsisten sonra muhtemelen idaremizde bununla ilgili tedbir alacaktır. 
 
 Meclis Üyesi Hasan ÇETİN; Şu anda Manavgat Liman Başkanlığına kayıtlı 870 tane araç 
vardır. Bu araçlar Özel Yatlar, Jetler, Motor Botlardır. Bu araçların tamamı her yıl vize oluyor, 
bunlarında aynı araçlarımız ve arabalarımız gibi plakaları var. Bu araçların işlemleri için Alanya 
veya Antalya’ya gitmek durumundayız. Antalya’ya gittiğimizde 1 gün içerisinde müracaatımızı 
yapıyor, çalışanlar uygunsa buraya getiriyoruz yoksa 2-3 gün sonraya randevu veriyorlar. İki üç gün 
sonra gittiğimizde bir yoğunluk ve aksilik yoksa buraya kendi araçlarımızla getirip işlemlerimizi 
yaptırıp tekrar getirdiğimiz görevliyi Antalya’ya götürüyoruz. Bu bir zaman ve ekonomi kaybıdır. 
Yaptığım araştırmalarda daha önceki partilerin meclis üyelerinin bu yerin Liman Başkanlığına 10 
(On) yıllığına tahsisi için evet oyu verdiği görülmüştür. Mevcutta 870 aracımız olup vize işlemleri 
için bekleyen 30 aracımız bulunmaktadır. 2-3 ay sonra bine yakın araç olacaktır. İl olma yolunda 
belediyemiz ve bizler hepimiz çalışma yapıyoruz. Alanya ile yarışırken sizin Manavgat’ta neyiniz 
var derken bir Liman Başkanlığımız var orayı da kapattık mı diyeceksiniz. Liman Başkanlığımız 
yeterli değildir ama işlerimiz de aksamamaktadır. Eğer oradaki fiziki şartlar gerçekten yürüyüş  
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alanını bozacaksa Liman Başkanlığı’na daha önceki meclis üyesi arkadaşlarımızın yaptığı gibi 
oybirliği ile yeni bir yer tahsisi yaparak bu yeri iptal edelim. Burada kamu yararı, insanların yararı, 
ticaretin yararı vardır. Bu karara katılmıyorum, çok ciddi yanlış bir karardır ama tahsis yapıldıktan 
sonra orayı kaldırabiliriz. 
 
 Meclis Başkanı; Sözlerinize katılıyorum, Liman Başkanlığı kapansın demiyoruz. Sadece o 
bölgede çalışmalarımız olduğu için onun önünü açıyoruz. Zaten orada fiili bir yapı yok sonuçta 
prefabrik bir yapı var. 
 
 Meclis Üyesi Hasan ÇETİN; Biz bu çalışmayı gelin beraber yapalım. Liman Başkanlığı’na 
bir yer tahsis edelim yine 10 (On) yıllığına kararını alalım. Sizin buradaki fiziki yapınız şehrin 
görüntüsüne uygun değil, sizi şuraya alalım diyelim burada bir kamu zararı oluşmasın. Bir evrak 
için Antalya’ya gidip gelmek işletmecinin üç gününü alır. Elimizdeki hizmeti buradan atıp sonra 
aramaya gitmeyelim. Sanki bu konu kişiselleştirilmi ş gibi bir izlenim alıyorum. Devlet işlerinde 
kine yer yoktur dedi. 
 
 Meclis Üyesi Ömer ŞAHİN; Meclisin aldığı karara saygılıyım ama Manavgat için doğru ve 
hayırlı bir karar olmadığını söyledi. 
 
 Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
 Yapılan oylama sonunda; 02.07.2009 tarih ve 2009/7-5 sayılı Meclis Kararı ve 
02.09.2009/9-7 sayılı Meclis Kararı ile Manavgat Liman Başkanlığı’na yapılan 10 (On) yıllık 
tahsisin iptali konusunda Encümene yetki verilmesine, toplantıya katılan AKP ve MHP’li meclis 
üyelerinin red oyuna karşı, CHP’li meclis üyelerinin oyçokluğu ile karar verildi. 
 
 
Meclis Başkanı                                                               Meclis Katipleri 
 
Erşan ÖZDEN                                                 Hasan ÇETİN                  Abdullah ÖNEL                               
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