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Manavgat Belediye Meclisi; 05.05.2014 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de Meclis 
toplantı salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, 
Hasan Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Aydın Öz, Ayşe Çetin Önal, Nilsu 
Müzeyyen Cengizler Gündüz, Mustafa Yapır, Füsun Yılmaz, Abdullah Önel, Osman Sarıkaya, Ali 
Coşkun, Mehmet Hakan Süral, Hüseyin Erol, Mustafa Erkan Ersoy, Cenk Halil Bayaz, Ömer Şahin, 
Ahmet Güven, Ahmet Alp, Fazıl Öz, Salih Delikkulak, Eda Temur Tansak, Cemil Yiğit, Demir 
Durar, Selçuk Senirli, Ünsal Çiviler, Tuba Vural Çokal, Hadiye İnci, Hasan Çetin ve Hilmi 
Uslu’nun iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.  

 
Gündemin  4. maddesinin  görüşülmesine  geçildi.Meclis Başkanı, konu hakkında açıklama 

yapması için Zabıta Müdürü Vekiline söz verdi.Zabıta Müdürü Vekili; İlçemiz Side Mahallesinin 
yoğun ziyaretçi alması, dolayısıyla ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretlerini güvenli 
ve huzurlu geçirmeleri ve özellikle yaz aylarında oluşan trafik yoğunluğunun giderilmesi amacı ile 
Side I inci ve II inci kapı ile Side Çarşı Merkezine girecek araçların ve bu araçların giriş – çıkış 
saatlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. 
 
Meclis üyesi Salih DELİKKULAK söz aldı.”Sayın Başkanım bizim 15 senede 

yapamadığımız ı siz 15 gün içinde yaptınız.Size teşekkür ederim.”dedi. 
 
Meclis üyesi Tuba VURAL ÇOKAL söz aldı.”Sayın Başkanım Side’nin içinden çıkmakta 

zorluk çektiğini, şehir içerisinden çıkmak için tabela ve yön levhaları konulmasını istedi.” 
  
Meclis üyesi Cenk Halil BAYAZ söz aldı.”Side’nin Antalya’nın büyük bir markası 

olduğunu, çevre otellerdeki turistlerin Side’ye getirebilmek için çok büyük yollara gerek 
olmadığını, küçük yollarla Side’ye girişlerin yapılabileceğini söyledi.  

 
Meclis Başkanı, Üyelere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.Side’de yaşayan esnafa ve halka 

danışarak ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. 
  
Meclis Başkanı konu hakkında başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu.Başka söz 

alan olmadı. 
 
Yapılan görüşmelerden sonra; Belediyemiz Side Mahallesi Antik Side Yarım adasına araç 

giriş çıkışlarının;.    
  
 1- Yarım adada yaşayan ve uygun park yerleri bulunan ikamet sahiplerinin bir kroki 

üzerinde otopark yerlerinin tespit edilmesine, ikamet sahiplerinin yaz sezonu boyunca gece saat 
00:30 - 11:00 saatleri arasında 2 inci kapıdan içeri giriş yapabilmelerine, bu saatler dışında ikamet 
sahiplerinin içeri giriş yapma mecburiyetleri durumunda Antik Tiyatro önünde bulunan Karanfil 
Sokaktan giriş ve çıkış yapmalarına, 
 
 

-/- 
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2- Yarım adada ticaretle uğraşan içeride tespitleri yapılmış park yerleri bulunan esnafların 
gece 00:30 - 11:00 saatleri arasında 2 inci kapıdan yarım adaya giriş yapmalarına, bu saatler dışında 
acil durumlar hariç, hiçbir suretle Antik Tiyatro önünde bulunan yol dahil olmak üzere içeri 
alınmamalarına, 

 
3- Yarım ada içerisinde hizmet verecek toptancı ve servis araçlarının sabah saat 07:00’ den 

en geç 10:00’a kadar 2 inci kapıdan giriş yapmalarına ve aynı gün 11:00’de  2 inci kapıdan yarım 
adayı terk etmelerine; 

 
4- Side yarım adasında mülkiyeti ve mülkiyet içerisinde otoparkı olmayan vatandaşların 

gece 00:30 ile sabah 08:00 saatleri arası dışında içeri girmemesine; 
 
5- 2 inci Kapıdan araç girişinin ve çıkışının tamamen yasak olduğu saatlerde içeriye acil 

hasta ve engelli vatandaşların giriş ve çıkışlarının Antik Tiyatro önünde bulunan yoldan 
gerçekleştirilmesine; 

 
6- Yarım adanın 2 inci kapıdaki otoparkın dolması durumunda 1 inci kapıdan araçların Side 

otogarı içerisinde bulunan otoparka yönlendirilmesine; 
 
7- Side yarım adasına Ambulans, İtfaiye, Zabıta ve Güvenlik Birimlerinin, resmi araçların 

giriş ve çıkışlarının kısıtlanmaksızın hizmet vermelerine; 
 
8- Uygulamanın kontrolü ve takip edilebilirliğini sağlamak amacı ile yarım adada mülkiyet 

içinde park yeri olanlara, hizmet veren toptancı ve hizmet araçlarına, 2 inci kapı içerisinde park 
alanı bulunan esnaflara ayrı renklerde araç tanıtım kartları verilmesine; 
 

9- Side otogarı önünde bulunan 1 inci kapı ile 2 inci kapı arasında kalan yol boyu ve 
devamında Liman Caddesi ve Liman Meydanının araç parkına yasaklanmasına, Uygulamanın 
Turizm Sezonu olan 01 Nisan – 01 Aralık tarihleri arasında uygulanmasına oybirliği ile karar 
verildi.   
 
 
Meclis Başkanı                                                            Meclis Katipleri 
 
Şükrü SÖZEN                                    Eda TEMUR TANSAK                Hasan ÇETİN 
                                                                  
 

 
      

  
 


