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MANAVGAT 
BELEDİYE MECL İS KARARI 

 
Kararın Tarihi:  02.12.2020                                   Konu:  İlçemiz Emek ve Yayla Mahallerini 
Kararın Sayısı : 99                                                             birbirine bağlayan Barbaros Caddesinde  
                                                                                             yapılacak olan "Kentsel Çevre Düzenleme" 
                                                                                             projesi kapsamında işyeri tabela ve 
                                                                                             gölgeliklerin tip detay projeye göre uygun 
                                                                                             hale getirilmesi. 
 
                                                                                        

Manavgat Belediye Meclisi; 02.12.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan ÖZDEN, Ali COKŞUN, Bülent 
ÖZGÜVEN, Ayşe ÇETİN ÖNAL, Oykun BAŞAR, Mustafa CEYLAN, Mevlüt Ali SIRCAN, Mehmet 
Burak ÇEKER, Ayşe Zehra AKIN, Seval ÖZ ÖZGENÇ, Emin Turgut BARUT, Kaya ŞİRİN, Çetin 
SALTÜRK, İsmail Hakkı ÖDEVOĞLU, Nadir TÜTER, Gürsel AŞIK, Mehmet KARA, Mustafa 
UYSAL, Mustafa AKSOY, Sedat EKEN, Hasan AŞKIN, Özcan YILDIRIM, Hilmi USLU, Cemile 
AKBULUT, Ramazan ARSLAN ve Ünsal ÇİVİLER’in iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının 
görüşülmesine devam edildi. 
 
 Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun; İlçemiz Emek ve 
Yayla Mahallerini birbirine bağlayan Barbaros Caddesinde "Kentsel Çevre Düzenleme" projesi 
yapılması için projeler hazırlanmıştır. Proje kapsamında kaldırımlar yaya öncelikli hale getirilecek, yol 
kaplaması yenilecek, kentsel mobilyalar ilave edilecek, enerji havai hatları yeraltına alınarak cadde 
aydınlatmaları yenilecek ve bitkisel peyzaj çalışması yapılacaktır. Ayrıca; proje kapsamında DSİ 
kanalı üzerine menfez yapılarak cadde de trafik akışı bütünlüğü sağlanmış olacaktır. Yapılacak 
çalışmalar ile koordineli olarak işyeri tabela ve gölgeliklerin tip detay projeye uygun hale getirilmesi 
olduğunu bildirdi.  
   
  Meclis Başkanı; “İlçemiz Emek ve Yayla Mahallerini birbirine bağlayan Barbaros Caddesinde 
sokağın siluetini değiştirmek; eski atıl görüntüsünden kurtarmak ve çevredeki vatandaşların daha rahat 
bir yaşam alanına sahip olabilmesi için bu sokaklarda yol ve çevre düzenlemesi ile cephe 
rehabilitasyonu yapılması amacı ile proje çalışmaları yapılmıştır. Güzergah boyunca yol ve çevre 
düzenlemesi yapılıp, gölgeliklerin tip detay proje esaslarına bağlı kalarak yaptırılması yönünde bir 
meclis kararı almamız gerekmektedir. Alınan meclis kararından sonra kararın mülkiyet sahiplerine ve 
işletmelere tebliğ edilmesidir. Çevre düzenlemesi projesine göre işyeri tabela ve gölgelikler ek’teki 
detaylara göre yapılacaktır. Tebliğe uymayan işyerini yasanın verdiği yetki itibari ile kendimiz 
düzenliyoruz. Akabinde de %20 farkıyla mülkiyet sahibinden ve işletmeden alma yetkimiz vardır.”  
 

Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
Yapılan oylama sonucunda; Emek ve Yayla Mahallerini birbirine bağlayan Barbaros 

Caddesinde yapılacak olan "Kentsel Çevre Düzenleme" projesi kapsamında işyeri tabela ve 
gölgeliklerin tip detay projeye uygun hale getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul 
edildi. 

 
 

Meclis Başkanı                                                                     Meclis Katipleri 
 
Şükrü SÖZEN                                         Seval ÖZ ÖZGENÇ                   Ayşe Zehra AKIN          


