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MANAVGAT 
BELEDİYE MECL İS KARARI  

 
Kararın  Tarihi :  03.01.2017                                          Konu:  Amatör Sporu desteklemek amacı ile 
      “        Sayısı  : 09                                                                    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun         
                                                                                                      14. maddesinde belirtilen üst sınırdan     
                                                                                                      nakdi yardım yapılması. 
                                                                                                       
 

Manavgat Belediye Meclisi; 03.01.2017 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, Cenk Halil 
BAYAZ, Ömer ŞAHİN, Ahmet GÜVEN, Fazıl ÖZ, Salih DELİKKULAK, İbrahim ŞAŞMAZ, 
Cemil YİĞİT, Demir DURAR, Ünsal ÇİVİLER, Tuba VURAL ÇOKAL, Hadiye İNCİ, Hasan 
ÇETİN ve Hilmi USLU’nun iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi. 
 

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun Amatör Sporu 
desteklemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen limitler 
doğrultusunda üst sınırdan nakdi yardım yapılması olduğunu bildirdi. 

 
Meclis Başkanı; “Belediye uhdesinde merkezde başarılı bir futbol takımımız bulunmaktadır. 

Beldelerimizde bulunan futbol takımlarımız ve bu takımlarda 100’er tane çocuğumuz var. Bunların 
maçlara gidiş gelişleri, ödentileri, kıyafetleri v.s. gibi ihtiyaçları için bütçe gerekmektedir. Bahsi 
geçen giderler için kendi bünyemizde futbol kulübüne verilmek üzere nakdi yardım yapılmasını 
gündeme aldık. Ancak gelen bilgiler doğrultusunda bu ödeneğin tek kalemde aktarılmasının doğru 
olacağı, güreş hesabımızın da olduğundan güreş hesabı, futbol diye ayıramayacağımızdan tek 
kalemde alınması gerektiği, bu ödeneği futbol olarak aktardığımız zaman gelecek olan güreş 
sürecinde futbola aktarılan ödeneğe yakın bir bütçe daha aktaramayacağımızdan, tek kalemde karar 
almamız gerektiği için Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde bir limit verildiği ve bu limite göre en 
çok genel bütçenin 2016 yılı vergi gelirlerinin belediyeye tahakkuk eden kısmının binde 12 sinin  
alınabileceği, dolayısıyla biz tekrar güreş ya da başka bir spor dalı için üst sınırı aşacak şekilde yeni 
bir bütçe isteyemeyeceğimize göre yasanın öngördüğü şekilde en üst limit olarak alalım ve bunu hem 
güreşte hem futbolda hem diğer spor dallarında dengeleyelim diye düşündük.” 

  
 Meclis Başkanı konu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
 Yapılan oylama sonucunda; Amatör Sporu destekleme amacıyla Belediye Spor Kulübü 
Derneğine, Amatör Branşlara ve 2017 yılında 6. yapılacak olan Pehlivan Güreşleri hesabına 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre 2017 yılı için 2016 yılı Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde 12 si kadar nakdi yardım yapılmasına, 
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi  
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