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Kararın Tarihi:  02.06.2021                                             Konu: Side'nin tarihi kentsel dokusunu  
Kararın Sayısı : 66                          ve insanların doğa ile etkileşimini  
                                                                                                       sağlamak amacıyla bitkisel proje                                                                                             
                                                                                                       tasarımı uygulaması.  
 
 
  Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14.oo’de Meclis toplantı 
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan ÖZDEN, Ali COŞKUN, 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, Mehmet 
DOĞAN, Çetin SALTÜRK, İsmail Hakkı ÖDEVOĞLU, Gürsel AŞIK, Yusuf KARAMANCI, Şaban 
İNCİ, Mustafa UYSAL, Mustafa AKSOY, Sedat EKEN, Hilmi USLU, Cemile AKBULUT,  Ramazan 
ARSLAN ve Ünsal ÇİVİLER’in iştirakiyle 1. Birleşimin 1. Oturum toplantısına devam edildi. 
 
 Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun Side'nin tarihi 
kentsel dokusunu ve insanların doğa ile etkileşimini sağlamak amacıyla bitkisel proje tasarım 
olduğunu bildirdi.  
  

Meclis Başkanı; “Side de yapılan köklü dönüşüm sonucu “Açık Hava Müzesi” haline gelen 
bölgede, yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan sergileme alanlarının fazla olması nedeni ile yeşil 
dokunun azaldığını belirtmiştir. Bu nedenle, Side’nin tarihi kentsel dokusu, insanların doğa ile 
etkileşiminin en yoğun şekilde hissedilebilmesi amacı ile bitkisel tasarım proje çalışmaları yapılmıştır. 
Akdeniz Bitki örtüsü dokusuna uygun, rengarenk ve uzun ömürlü bitkiler ile cıvıl cıvıl bir tarihi kent 
oluşturulması hedeflenmiştir.  

 
Antik Side içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda 5 tür Begonvil kullanılacak, sokaklar 

begonvil renklerine göre tanımlı bir hale getirilecektir. Parselin durumuna göre Begonviller yollarda 
80*80 cm genişliğinde açılacak çukurlara yada toprak saksılara dikilerek bina önlerine 
yerleştirilecektir. Bina cephelerinde ise plastik saksılarda ve/veya askılı saksılarda mevcut cephe renk 
ve dokusuna uygun idarenin onaylayacağı renkte, Petunya ve/veya Sardunya, dikilecektir. 
Bitkilendirme çalışmaları ekteki detaylara göre yapılacaktır. Mülkiyet sahiplerine yapılan tebligata 
göre bitkilendirme çalışmaları yapılacak, tebliğe uymayan mülklerle ilgili olarak kendimiz düzenleme 
ve mülk sahibinden alma hakkımız vardır.” 
 
 Meclis Başkanı, konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 
 
 Yapılan oylama sonunda; Side'nin tarihi kentsel dokusunu ve insanların doğa ile etkileşimini 
sağlamak amacıyla bitkisel proje tasarımının uygulanmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 
karar verildi. 
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