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Kararın  Tarihi:  02.02.2016                            Konu:  Kız öğrencilere misafirhane amaçlı bina 
      “        Sayısı : 17                                                      kiralanmasına, kira süresinin 10 yıl olmasına,                                                          
                                                                                       sözleşmenin Tapuya şerh edilmesine karar 
                                                                                       verilerek gerekli i şlemleri yapmak ve kira  
                                                                                       sözleşmesini imzalamak üzere Belediye  
                                                                                       Başkanı’na yetki verilmesi. 
  
 Manavgat Belediye Meclisi; 02.02.2016 tarihinde Salı günü saat 14.oo’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan ÖZDEN, 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, Ömer 
ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, Ahmet ALP, Fazıl ÖZ, Salih DELİKKULAK, İbrahim ŞAŞMAZ, Cemil 
YİĞİT, Selçuk SENİRLİ, Ünsal ÇİVİLER, Tuba VURAL ÇOKAL, Hadiye İNCİ ve Hasan 
ÇETİN’in i ştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi. 
 
 Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun Kız öğrencilere 
misafirhane amaçlı bina kiralanmasına, kira süresinin 10 yıl olmasına, sözleşmenin Tapuya şerh 
edilmesine karar verilerek gerekli işlemleri yapmak ve kira sözleşmesini imzalamak üzere Belediye 
 Başkanı’na yetki verilmesi olduğunu bildirdi.  
   

Meclis Başkanı; “Manavgat ölçeğinde Yüksek Okulda okuyan Üniversite öğrencilerimiz 
için az veya çok yurtlar var ama günümüz koşullarında yeterli değil. Kredi yurtları ve özel sektörün 
yurtları var. Gözlemlediğimiz kadarıyla Fen Liselerinde ve Anadolu Liselerinde okuyan çevre 
illerden, ilçelerden ve köylerimizden gelen öğrencilerimizin de yurt sorunu vardır. Eğitimin en 
heyecanlı zamanları sahip çıkılması gereken Üniversiteye adım atacakları bu dönemde özellikle kız 
çocuklarımıza günümüz koşulların da sahip çıkmamız gerektiğine inandık. Lise ölçekli lise 
öğrencisi kızlarımıza sahip çıkmak adına ilk etapta 50-55 kişilik bir kız misafirhanesi düşüncemiz 
oldu. Emniyet Müdürlüğümüzün yanında okul bölgesine yakın olması, güvenli bir bölgede olması 
ve ulaşımda zorluk yaşamamaları anlamında tüm bu kriterleri içinde barındıran Emniyet 
Müdürlüğümüzün yanında kaba inşaat bir bina var. Binanın ekonomik boyutta ön görüşmelerini 
yaptık, pazarlıklarını bitirdik. Bununla ilgili meclis kararına ihtiyacımız var. Orayı kiralıyoruz ve 
misafirhane olarak yeniden planlamasını yaptık meclisimiz onay verdiği taktirde orayı 
kiralayacağız.    
 

Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
Yapılan oylama sonucunda; Kız öğrencilere misafirhane amaçlı bina kiralanmasına, kira 

süresinin 10 yıl olmasına, sözleşmenin Tapuya şerh edilmesine karar verilerek gerekli işlemleri 
yapmak ve kira sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, toplantıya 
katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
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