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BELEDİYE  MECL İS  KARARI 
 
 

Kararın  Tarihi :  02.06.2016                                       Konu:  Belediyemiz yetki sınırları içerisinde 
      “        Sayısı  : 114                                                               kent estetiğini sağlamak amacıyla                                                                                                    
                                                                                                   özel mülkiyete yerleştirilecek olan 
                                                                                                   ATM cihazlarının İmar Kanunu’nun  
                                                                                                   21. maddesi kapsamında yerlerinin ve  
                                                                                                   şeklinin belirlenmesi hususunda  
                                                                                                   belediyeden uygun görüş alınması  
                                                                                                   konusunun görüşülmesi. 
 
                                                                                      

Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2016 tarihinde Perşembe günü saat 14.oo’de Meclis 
toplantı salonunda Başkan Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, 
Hasan ŞEKERLİSOY, Bülent ÖZGÜVEN, Aydın ÖZ, Ayşe ÇETİN ÖNAL, Nilsu Müzeyyen 
CENGİZLER GÜNDÜZ, Mustafa YAPIR, Füsun YILMAZ, Abdullah ÖNEL, Osman 
SARIKAYA, Ali COŞKUN, Mehmet Hakan SÜRAL, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil 
BAYAZ, Ömer ŞAHİN, Ahmet ALP, Fazıl ÖZ, Demir DURAR, Ünsal ÇİVİLER, Tuba VURAL 
ÇOKAL, Hadiye İNCİ, Hasan ÇETİN ve Hilmi USLU’nun iştirakiyle toplandı. Gündemin 
konularının görüşülmesine devam edildi. 
 
 Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun Belediyemiz 
yetki sınırları içerisinde kent estetiğini sağlamak amacıyla özel mülkiyete yerleştirilecek olan ATM 
cihazlarının İmar Kanunu’nun 21. maddesi kapsamında yerlerinin ve şeklinin belirlenmesi 
hususunda belediyeden uygun görüş alınması olduğunu bildirdi.  
 
 Meclis Başkanı; “Manavgat içerisinde ve beldelerde devreye girince bu bağlamda korkunç 
bir karmaşa, görsel kirlilik var. Herkesin duvarlarının içinde, dışında ve ulu orta yerlerde kent 
estetiğine uymayacak şekilde farklı anlaşmalarla bu ATM’ler bankalarla mutabakata varılarak 
verilmiş. Öncelikle ilk adımımız kent estetiğimizi korumak, bölgemize değer katmaktır. Kentin 
ihtiyacı olan birçok yerinde ve turizm bölgelerinde kurguladık. Bankalara bunları verme sürecinde 
öncelikle eski ATM’lerin yerleri ve şekli uygun olmayanların kaldırılması gerekmektedir. 
Mevzuatta da yasada da bunun yeri var. Hem bankalara hem de bunu kiraya veren yerlere kısa süre 
de mevcut ATM’lerin uygun yerlere taşınmasını veya kaldırılmasını, şekillerinin de Belediyemizin 
uygun göreceği şekilde kurgulanması için tebligatlar yapılacaktır.” dedi.  
  
 Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
 Yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz yetki sınırları içerisinde kent estetiğini sağlamak 
amacıyla özel mülkiyete yerleştirilecek ATM cihazlarının İmar Kanunu'nun 21. maddesi 
kapsamında yerlerinin ve şeklinin belirlenmesi için Belediyemizden uygun görüş alınmasına; uygun 
görüş alınmadan yerleştirilenlerin olması halinde incelenerek uygun görülmemesi halinde 
kaldırılmasına; mevcut ATM’lerin incelenerek Belediyemizce uygun görülmeyenlerin 
kaldırılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
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