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BELEDİYE  MECLİS  KARARI 
 
Kararın  Tarihi: 02.02.2010                         Konu: Çevre yolu yonca kavşak düzenlemesi ve 
       “        Sayısı: 2010/2-6                                        Sanayi Kavşağı düzenlemesi çalışmaları 
                                                                                    yapmak için komisyon oluşturulması. 
                                                                                                    

Manavgat Belediye Meclisi; 02.02.2010 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis 
toplantı salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; İbrahim Halimoğlu, İzzet Şeker, 
İbrahim Yaşar, Yusuf Sönmez, Abdullah Uğur, Erşan Özden, Nuray Kara, Ramazan Taş, 
Hasan Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Hasan Öğrekçi, Hakan Akar, Ahmet Ali Erol, Halil Çınar, 
Derya Kaya, Namık Akın, Haydar Ünal, Münteha Öz, Mahmut Öz, Sevdal Murat Atay ve 
Halil Gubaş’ın iştirakiyle olağan toplandı.Gündeme ilave edilen konularının görüşülmesine 
devam edildi.  

 
Gündeme ilave edilen 6. maddenin görüşülmesine geçildi. AK Partili Meclis 

üyelerinin vermiş olduğu önergede belirtildiği üzere; “İlçemizin kent içi trafiğinin yoğunluğu 
ve tıkanıklığı günlük olarak hep birlikte yaşamaktayız. 

 
Çevre yolunun yapılması ilk anda kent içi trafiğini bir nebze rahatlatmıştı.Bölgemizde 

yaşanan yoğun göç ve turizm yatırımlarındaki artış, çevre yolu üzerindeki trafiğin 
yoğunlaşmasına ve kavşaklardaki bekleme süresinin uzamasına neden olmaktadır.Bu durum 
çevre yolunu kullanarak şehre giren araçların şimdilerde şehir içi yollarını daha yoğun 
kullanarak şehre girişine neden olmakta ve şehir içi trafiğinde yoğunluğa neden olmaktadır. 

 
Keza çevre yolu olarak adlandırdığımız yol güzergahı aynı zamanda kent yerleşim 

alanı içerisinde yer almakta, İlçemizin Sorgun Mahallesi, sahil bandında yer alan turizm 
belgesi, otogar ve yeni imar çalışmaları devam eden kum mevkii ile Manavgat yerleşim alanı 
ortasında kalmaktadır.   

 
Sorgun Mahallesi ve Kum mevkiinde imara açılan yeni imar bölgelerindeki yapılaşma 

ve nüfus yoğunluğunun getireceği yük ile trafik lambaları ile düzenlenen mevcut çevre yolu 
kavşak geçişleri yetersiz kalacak ve aynı zamanda şehir içi yol olarak yoğun kullanılacak 
çevre yolunda kısa sürede tıkanıklar yaşanacağı kaçınılmaz görünmektedir. 

 
Çevre yolu üzerinde şu anda yaşanan kısa bir süre sonra daha yoğun yaşamaya 

başlayacağımız trafik yükünün azaltılması için Ulaştırma Bakanlığımız tarafından planlanan 
ve yatırım programına alınan Sanayi Kavşağı olarak adlandırılan bölgede Tonca Kavşak 
Düzenlemesi yapılacaktır. 

 
Projenin hayata geçirilebilmesi için Yonca Kavşak Düzenlemesi Planında, Manavgat 

belediyesi tarafından imar çalışmaları yapılmakta olan Kum Mevkiine çıkış yolunun bir an 
evvel imar planlarının yapılıp sonuçlandırılması gerekmektedir.Ulaştırma Bakanlığı ve 
Karayolları genel Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, yapılacak plan 
çalışmalarının, Karayolları genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yonca Kavşak 
Düzenlemesi planı ile koordineli olarak hazırlanmasında sağlıklı olacağı kanaatine ulaştık.  

 
Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle Sanayi Kavşağı İmar Planı Düzenlemesinin ivedi 

olarak başlatılarak özellikle Kum Yolu çıkış ayağının düzenlenmesini öneriyoruz” dediler. 
 

-/- 
 
 



Kararın Tarihi: 02.02.2010                                                                             Sayfa: 2 
       “       Sayısı: 2010/2-6 

 
 
Bahsi geçen konular hakkında çalışmalar yapmak üzere; İmar Komisyonu üyesi olan 

Hasan Öğrekçi, Sema Ecevitoğlu, İzzet Şeker, Derya Kaya ve Münteha Öz’ün komisyon 
üyesi olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonunda İmar Komisyonu 
üyelerinin çalışma yapmak üzere seçilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar 
verildi.    

 
   

Meclis Başkanı                                                         Meclis Katipleri 
 
Şükrü SÖZEN                               Hasan ŞEKERLİSOY               Osman TÜMBÜL 
                                                                                                              (Katılmadı)       


