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ANTALYA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA RAPOR KİTABI 2017

ANTALYA KENT KONSEYİ KURUMSAL ÜYELİKLER 

Antalya Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Merkez İlçe Belediye Başkanları, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Üniversite Temsilcileri, Siyasi Partil-

erin Temsilcileri, Meslek Odaları Temsilcileri, Baro Temsilcisi, Sendikaların Temsilcileri, Vakı-

fların Temsilcileri, Derneklerin Temsilcileri, Kent Konseyi Çalışma Grupları Temsilcileri, Kent 

Konseyi Meclislerin Temsilcileri, Kent Konseyince Kabul Edilen Gönüllü Hemşehri Katılımcıları

ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 

Başkan Semanur KURT 

Başkan Vekili Tunç TARIMCI 

Genel Sekreter Şerafettin SAYAR 

Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet ÇİÇEK 

Yürütme Kurulu Üyesi Recep ESENGİL 

Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr. M.Yusuf ÖRNEK 

Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. İbrahim BAKIR 

Yürütme Kurulu Üyesi Av. Güler YILMAZ BİROL

Yürütme Kurulu Üyesi Selçuk AKILTOPU 

Yürütme Kurulu Üyesi Veysel BARUT 

Yürütme Kurulu Üyesi Nazif ALP 

Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ 

Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet MÜLAYİM

Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz Ali SAKARYA

Yürütme Kurulu Üyesi Recep ŞENGÜN 

Yürütme Kurulu Üyesi Ergin CİVAN

Yürütme Kurulu Üyesi Adnan ÖZÇELİK 

Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Arif BULUT 

Yürütme Kurulu Üyesi Derya ÜNVER 

Yürütme Kurulu Üyesi Muammer YÜKSEL 

Yürütme Kurulu Üyesi İlyas DAŞTAN 

Yürütme Kurulu Üyesi Recep YAVUZ 

Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ebru MANAVOĞLU 

Yürütme Kurulu Üyesi Av. Eylem HAS

Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet KARAVURAL 

Yürütme Kurulu Üyesi Halil GÜL
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ÇALIŞMA GRUPLARI 

Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu, Alt Yapı Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu

Sağlık Çalışma Grubu, Tarım Çalışma Grubu, Turizm Çalışma Grubu, Gençlik ve Spor Çalışma 

Grubu, Toplum Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Ekonomi Çalışma Grubu,

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Çevre Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hak-

ları Çalışma Grubu  olmak üzere toplam 13 çalışma grubu mevcuttur.

MECLİSLER 

Emekliler Meclisi, Engelliler Meclisi,Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi olmak üzere toplam 4 meclis 

hizmet vermektedir. 
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İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN MESAJI

2017 KENT KONSEYİ 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANTALYA KENT MÜZESİ

YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI

BASIN AÇIKLAMALARI

 • Antalya Kent Konseyi 20. Yıl Basın Açıklaması

 • Ali Ulvi Büyüknohutçu İle İlgili Basın Açıklaması

YÜRÜTME KURULU GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORLARI 

 • Yeni Anayasa İçin Öneriler

 • Konyaaltı Sahili Hakkında Görüş

YÜRÜTME KURULUNA YAPILAN ZİYARETLER

ANTALYA KENT KONFERANSLARI

 • Antalya’da Turizmi Yeniden Düşünmek (Prof. Dr. M. Yusuf Örnek, Antalya Bilim Ünv.  

  Yürütme Kurulu üyesi)

 • Türkiye’nin Sığınma Politikalarının Dünü, Bugünü, Yarını; (Yrd. Doç. Dr. Nermin   

  Aydemir, Antalya Bilim Üniversitesi)

ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLER ÖNERİ RAPORLARI

AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

 • Yapıların Yangından Korunması, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Raporu 

ALT YAPI ÇALIŞMA GRUBU 

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

 • Türkiye Gerçekleri ve Eğitim

 • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki Değişikliklerle İlgili Öneriler

 • Milli Eğitim Müfredat Değişikliği Değerlendirme ve Öneri Raporu 

SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

 • İmecik Köyü ve Civardaki Atıkların Değerlendirilmesi

 • Uyuşturucu ile Mücadelede Sağlık Önlemlerinin Alınması

 • Antalya’da Sentetik Uyuşturucu Tehlikesi

TARIM ÇALIŞMA GRUBU 

 • 3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılanması Hakkındaki Kanunda   

  Yapılacak Değişikliklerle” ilgili rapor

 • Yaş Sebze ve Meyvelerde Nakliye, Paketleme ve Pazarlama Sorunları, Üretici ve   

  Tüketiciye Etkileri
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TURİZM ÇALIŞMA GRUBU 

 • 2017 ITB Berlin Fuarı Değerlendirme Raporu- Türkiye-Antalya Değerlendirmesi

TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU 

 • Suriyeli Göçmenlerle İlgili Değerlendirme Raporu

 • Engellilik ve Sosyal Dışlanma; Konuşmacı: Umut Koşan

 • Kentte Yaşayan LGBTI’liler ve Sorunları

 • Kentimizde Yaşayan Evsizler Sorunu Öneri Raporu

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Öneri Raporu

 • Et İthalatı ve Tüketicinin Ucuz Ete Ulaşmasının Sürekliliğinin Sağlanması.

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU 

 • 2017 Antalya ve Türkiye Ekonomisi 

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 

 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı Görüşü

 • Antalya’da Güvenli Bir Ulaşım Sistemi ve Trafik Yapısı İçin Zaman Kaybedilmemelidir.  

  (Basın açıklaması)

 • Antalya’da Kentsel Dönüşüm Master Planı Görüşü

 • 2040 Antalya Ulaşım Ana Planı Yönetici Özet Raporu

 • 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU 

 • Antalya Hava Kalitesi Üzerine Durum Raporu ve Öneriler

 • Konyaaltı Kentsel Tasarım ve Sahil Düzenlemesi Projesi Durum Raporu ve Öneriler

 • Madenlerin Çevresel Etkileri, (Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu anısına)

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU

 • Mevlevihane ve Kesik Minare Öneri Raporu

 • Evdirhan Örneğinden Hareketle Antalya’nın Yakın Çevresinde Bulunan Han ve   

  Kervansarayların İşlevlendirilmeleri

 •  “Taş Yerinde Ağırdır” Anlayışıyla Antalya’dan Çalınan ya da Değişik Gerekçelerle 

  Yurt Dışına Götürülen Eserlere İlişkin Yapılacak İşler

 • Tarihi Eserlerimizin Korunması ve Yenilenmesi, Tarihi Eser Kaçakçılığı İle Mücadele  

  Konusunda Önerilerimiz 

 • Yörükler Hakkında Genel Bilgi

 • Türki Cumhuriyetler Film Festivali Öneri Raporu
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GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU 

 • Gençlik ve Spor - Kültür Sanat Çalışma Grupları GÜLTEKİN ÇEKİ Öneri Raporu

MECLİSLER 

EMEKLİLER MECLİSİ 

 • Yaşlılar Haftası Basın Açıklaması, 18-24 Mart

ENGELLİLER MECLİSİ 

 • 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Nedeniyle Yapılan Basın Açıklaması

 • Engelli Bireyler ve Aileleri Gündüz Sosyal Destek Merkezi Öneri Raporu

 • 3 Aralık 2017 Engelliler Günü Basın Açıklaması

KADIN MECLİSİ

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü (Basın Bildirisi)

 • Müftülüklere Nikâh Kıyma Yetkisi Veren Yasa Tasarısı İle İlgili Basın Bildirisi

 • Seks İşçileri Çalışma Raporu

 • Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

  (25 Kasım 2017 Basın Bildirisi)

 • 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi Basın Açıklama

BASINDA BİZ

ETKİNLİKLERİMİZ
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BAŞKANIN MESAJI

 Antalya Kent Konseyi 1997 yılından bu yana oluşturduğu 13 Çalışma Grubu ve 4 Meclisiy-

le çalışmalarını etkin ve aktif  biçimde sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana tüm çalışma or-

ganları belirledikleri gün ve gündemle toplanma özgünlüğü ile tespit ettikleri sorunlara çözüm 

önerilerini kapsayan raporlar hazırlamaktalar. Bu raporlar ilgili kurullarımızdan geçtikten sonra 

ilgili kurumlara sunularak, kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

 Kentimizde çok sayıda projelerimiz hayata geçmiştir. Birçoğu da ülke geneline örnek 

teşkil ederek diğer illerimizde de uygulanmaya başlamıştır. Bunlardan birisi de e-mahalle ve 

muhtarlık binalarının yapılmasıdır. 

 Ülkemizde yaklaşık 22 yıldır sürdürülmekte olan Kent Konseyi ve benzeri uygulamalar 

yaklaşık ilk 10 yıl kararnamelerle ve genelgelerle çalışmalarını sürdürmüştür. Kent Konseyi ile 

ilgili yasal ve kurumsal çerçevenin belirlendiği Belediye Kanunun 76. Maddesi ve buna bağlı 

çıkartılan yönetmelik bu yapılara karşı önyargıları ve çeşitli çekincemeleri ortadan kaldırmıştır. 

Ancak bu yasal düzenlemeyle kurulması zorunluluk olarak görülmesinden kaynaklı amaç ve 

işlevinden uzak göstermelik, ne işe yarayacağı belirsiz, belediyeye bağlı bir organ olarak kurul-

ması ve görülmesi aşılamayan dar boğazlardan birisidir.

 Antalya Kent Konseyinde esas işlev ve amacına bakıldığında yerelde ortak aklın 

oluşturulduğu, kaynaşma, dayanışma, farklılıklara tahammül etme, karşılıklı saygı çerçevesinde 

tartışma geleneğini oluşturma ve uzlaşmanın esas alındığı en geniş katılımlı demokratik plat-

form olma özelliğiyle ülkemizde sınırlı sayıda kalmaktadır. 

 Kent Konseylerinin asıl işlevlerini yerine getirmesi, toplumdaki farklı kesimler/görüşler 

arasında uzlaşmayı esas alarak ortak çıkarlar ve toplum yararı doğrultusunda aktif yurttaşlık 

ve sivil toplum ile kentli haklarının ön plana çıkarılması için özgürlükçü-çoğulcu demokratik 

katılımın yaygınlaştırılmasına bağlıdır. 

 Kent Konseyi oluşumunu sağlayan kentlerde, kendine özgü koşullar ve öncelikler ile 

esas alınan yaklaşım ve ilkelere göre, kurumsal yapılanma ve çalışma konularında farklı dene-

yimler kazanılmaktadır. Bu deneyimlerin paylaşılması, örnek uygulamalar olarak internet or-

tamında ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarıyla sağlanmaktadır. 

 Kent konseyleri birliği gibi hiyerarşik müdahaleleri çağrıştıran oluşumlar yerine, ortak 

hareket etmeyi sağlayacak şekilde işbirliği ağı benzeri oluşumlarla deneyim paylaşımının 

geliştirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kent konseyi yaklaşımı ve ilkelerine aykırı olarak, belediye-

lerin güdümünde yapılanmalar bir yana, bu oluşumların organlarına seçilenlerin, kent konsey-

leri arasında deneyim paylaşımını arka plana iterek, hatta siyasete alet ederek, temsil ettikleri 

kurumları veya kişisel yaklaşımlarını/beklentilerini ön plana çıkarmalarının önlenmesi kolay ol-

mayacaktır.

 Oysa bir kentteki kent konseyinin kurumsal gelişimi; öncelikle kendine özgü ortak 

kent kültürünün bir yansıması olarak kent konseyi bağlamında ortak kurum kültürü ön pla-

na çıkarıldığı ölçüde sağlanabilir. Bu sürecin sağlıklı işlemesi, her şeyden önce kent konseyi 

üyelerinin ve organlarının ortak hareketini kolaylaştıran kendine özgü demokratik kurumsal 

yapılanmasını esas alan tüzel kişilik sorununun çözülmesine bağlıdır. Ancak bu takdirde, örnek 

uygulamalar olarak internet ortamında ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları bağlamın-

da deneyim paylaşımı işlevsel olabilir. Bu yaklaşımla, kent konseylerinin kurumsal gelişiminde 



ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

Antalya Kent Konseyi | 2017 Yılı Çalışma Raporu 9

doğrultu tutarlılığı, uluslararası müktesebatı ve/veya iç siyaseti benimsetme aracı olmadan, 

kentlere özgü deneyimlerin paylaşımında aktif rol üstlenme kapasitelerine bağlıdır. 

 Antalya Kent Konseyi olarak, kent konseylerinin asıl işlevleri doğrultusunda kurumsal 

gelişimine yönelik deneyim paylaşımının istismar edilmesine yol açabilecek kent konseyleri 

birliği, daha da tehlikeli olan bölgesel birlikler adı altında benzeri oluşumların hem ülke men-

faatleri hem de hiyerarşik çağrışımların önlenmesi gerekçeleri dikkate alınarak bu gibi yak-

laşımlardan uzak durarak ortak duyarlılığa ve birlikte hareket etmeyi önemli bulmaktayız.

 Kuruluşumuzdan bu yana üyelerimizden ve yürütme kurulu üyelerimizden kaybettikleri-

miz oldu. 2017 yılında da geçmiş dönem Tüketici Hakları Çalışma Grubumuzun başkanlığını 

yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu eşiyle birlikte hunharca katledilmiştir. Kamu vicdanı da büyük 

yara almıştır. Aramızdan ayrılan tüm üyelerimizi rahmetle anıyoruz.

 Kent Konseyimizin çalışmalarını canla başla yürüten ve emek veren tüm üyelerimize; 

kamu kurum ve kuruluşlarımıza, derneklerimize, muhtarlarımıza, sendikalarımıza, üniversite-

lerimize, meslek odalarımıza, belediyelerimize, siyasi partilerimize, basınımıza, yürütme kuru-

lumuza, genel kurulu üyelerimize, katılımcılarımıza ve sekretaryamızda görev yapan tüm arka-

daşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

         Semanur KURT

                    Kent Konseyi Başkanı
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2017 KENT KONSEYİ

 Antalya Kent Konseyi 2017 yılı içinde 13 çalışma grubu ve 4 meclis ile çalışmalarını sürdürmüştür. 

2016 yılında çalışma ve meclislerdeki üye ve katılımcı sayısı 760 iken 2017 yılında 1006 üye ve 

katılımcı ile devam etmiştir. Kent Konseyi Genel Kurul üye sayısı ise 207 dir. 2017 yılında Kent Kon-

seyi çalışma gruplarında 65,  meclislerde 16 toplantı düzenlenmiş ve basın açıklamaları yapılmıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI 

 Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulunun aldığı karar gereği Antalya Kent Konseyi Genel Ku-

rulu 18 Ocak 2017 tarihinde Antalya Kent Müzesi ile ilgili çalışmaları paylaşmak üzere toplanmıştır. 

Antalya Kent Müzesi 

 Karain’den günümüze tarih ve kültürün birikimini taşıyan, çevresiyle birlikte 200’ün üzerinde

antik yerleşimiyle, kısacası olağanüstü doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle Antalya, bugün tartışmasız 

bir şekilde evrensel kimlik kazanmıştır. 

 Kenti oluşturan bu kimlikler Antalya’yı önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 1970’li yıl-

larda başlayan turizm hareketiyle birlikte dünyada ender görülebilecek hızda nüfusu artmış, kırk 

yıl içinde 100.000’lerden 2.300.000’leri geçmiştir. Bu kadar nüfus artışına rağmen, ülke içinden 

ve dışından gelen farklı kültürdeki insanlar bu kentte barış, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşama 

başarısını göstermişlerdir. 

 Buradan hareketle; tüm bu zenginliklerin görünürlüğü ve bilinirliği için Kent Müzesi ku-

rulması sorumluluğunun Konseyimize verilmesi ve Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Ocak 2015 

den itibaren başlatılan çalışmalar, inşaat ihalesinin tamamlanması ve inşaatların başlamasıyla 

son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. 2018 yılı sonbaharında açılması hedeflenen müzenin 

bundan sonraki aşaması, müzenin nüvesini oluşturacak, mekânları işlevine uygun dolduracak 
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çalışmalardır. Bunlar başta kalıcı sergiler, geçici sergiler, sergilere ait kataloglar, sergileri ve 

Antalya’yı anlatacak anı eşyaları ve hediyelik eşyaların üretilmesi, müze kapalı ve açık alan-

larının tefrişlerinin tamamlanmasıdır. Bu faaliyetlerle ilgili çalışmaların hazırlıklarının büyük 

kısmı Müze Yönetim Kurulu, Kurul tarafından oluşturulan Danışma Kurulu ve Çalışma Grup-

ları vasıtasıyla tamamlanmış uygulama aşamasına gelinmiştir. 

 Müzenin gününde açılması yönündeki çalışmalara aynı gayretle devam etmekteyiz.

Müzemizin her türlü ön yargılardan uzak, Antalyalılara ait olabilmesi, her kesimin katkı ve 

katılımına açık yürütülmesi, yerel seçim sonuçlarına göre şekillenmeyen, çağdaş, kurumsal-

laşmış, dünya standartları ve kalitesinde olması hedeflenmiş ve tüm çalışmalar buna göre 

planlanmıştır.

 Antalyalıların dokuz yıllık beklentisi olan Müzenin açılışının kamuoyuna deklare et-

tiğimiz tarihte ve Antalya’lılara yakışır kalitede olacağı inancındayız. Bu inancımızın ana nedeni 

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımcı yaklaşımla süreci hayata geçirmesi 

ve bizler gibi düşünmesinden kaynaklanmaktadır. 

 Diğer en önemli unsur ise “Antalya Kent Müzesi” çalışmalarının sağlıklı yürümesinde 

“kent dinamiklerine ve onların görüşlerine saygılı, şeffaf ve amatör ruhla, kentlileri dışlamayan, 

geçmiş birikimleri göz ardı etmeyen çalışma yöntemiyle sürdürülmesidir. Bu nedenle Antalya 

sadece Türkiye’nin en büyük kent müzesine sahip olmanın dışında, ilk defa en geniş katılımla 

kurulan bir kent müzesi modelini de hayata geçirmesidir.

 Antalya’lıların kentlilik bilincini daha da geliştirmeyi, Antalya’nın tarihsel, kültürel ve 

toplumsal değerlerinin unutulmamasını, binlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan Antalya’lıların 

çok kültürlü, rengârenk zenginliğini korumayı ve bu birikimi gelecek nesillere aktarabilmeyi 

istemekteyiz.

 Bu süreçte görev alan Büyükşehir Belediyesi yönetimine, Kent Müzesi yönetim kuru-

lu üyelerimize, danışma kurulumuza, mimar ve tasarımcılara, tüm çalışanlara, Kent Konseyi 

yürütme kurulumuza, üyelerimize ve Antalyalılara şükranlarımızı sunuyoruz. 

 Kurumsal kimliğiyle hedeflerinden sapmayan sürdürülebilir bir müze olabilmesi için her-

kesin katkı ve sorumluluğunun olduğu bilinciyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI

Yürütme Kurulu 2017 yılı içinde 10 toplantı yapmıştır.

Yürütme Kurulu’nun yıl içinde yaptığı toplantılarda ele aldığı gündem maddeleri şunlardır.

 • 11.01.2017 tarihinde yapılan toplantıda; 18 Ocak AKM de yapılması planlanan Kent

  Müzesi sunumunun görüşülmesi. Konyaaltı sahil projesi kapsamında olmayan deniz 

  gondolu kiralama alanı ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazısı hakkında bilgi 

  verilmesi. Kentte hava kalitesi ve sebep olan kalitesiz kömür kullanımının görüşül-

  mesi. Terör olayları, kent güvenliği, kuruluşlar arası işbirliği ve halkın bilinçlendirilmesi 

  önerisinin görüşülmesi. Yerel Yönetimlerde kadın çalışmaları (Toplum çalışma grubu

  Kadın meclisi) konuları ele alınmıştır.

 • 22.02.2017 tarihinde yapılan toplantıda; Antalya Hava Kalitesi Üzerine Durum Raporu 

  ve Öneriler, Türkî Cumhuriyetler Film Yarışması Önerisi, Milli Eğitim Müfredat Değişik-

  lik Önerisi, Antalya Yüksek İstişare Kuruluna Katılım konusunun görüşülmesi konuları 

  ele alınmıştır.

 • 21.03.2017 tarihinde yapılan toplantıda;  Suriyeli göçmenler ve çocuklarının eğitim 

  durumu raporu. (Toplum ve Eğitim Çalışma Grupları), Konyaaltı Sahil Projesi değerlen

  dirme Raporu  (Çevre Çalışma Grubu) ele alınmış ve Antalya Müzesi ziyareti 

  planlanmıştır.

 • Nisan 2017 de Yürütme Kurulu toplantısında Engelli Bireyler ve Aileleri Gündüz Sosyal 

  Destek Merkezi Öneri raporu, Antalya Kent Konseyi’nin Gençlik Spor ve Kültür Sanat 

  Çalışma Gruplarında uzun yıllar gönüllü ve özverili biçimde çalışan, devlet hizmetinde 

  iken de doğum yeri olan Antalya’ya çeşitli spor tesisleri kazandıran Gültekin Çeki’nin 

  birinci ölüm yıldönümü nedeniyle ortaklaşa bir kararla “Gültekin Çeki” adının kent 

  merkezinde bir spor kompleksine ya da bir kültür sanat merkezine verilmesi ile ilgili 

  öneri raporu değerlendirilmesi, İmar ve Planlama Çalışma Grubu tarafından Planlı 

  Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı görüşmeye açılmıştır.  

 • 26.05.2017 tarihindeki Yürütme Kurulu toplantısında; Eğitim Çalışma Grubu “Eğitim
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  de Genel Değerlendirmeler ve Etüt Merkezleri”, Konyaaltı Sahili ile İlgili Görüş, İmar 

  Planlama Çalışma Grubu “Kentsel Dönüşüm Master Planı”, Zeytinlik Alanları ile İlgili 

  Yasa Tasarısının gündem alınması, Üçgen Mahallesindeki parka-yeşil alana Otopark 

  yapılması konusunun ele alınması, Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu 

  başkanlığı yapmış üyelerimizden Ali Ulvi BÜYÜKNOHUTÇU ve eşinin öldürülmeleri ile ilgili

  her alanda duyarlılığın arttırılması konusunda görüş ve önerilerin paylaşılması, ele alınmıştır.  

 • 15.06.2017 tarihinde dönem sonu çalışmalar değerlendirilmiş, Antalya Kent Konseyinin 

  işleyişi hakkında bilgi paylaşımı, Yürütme kurulu üyeleri, dönem içinde yaptıkları 

  çalışmalar ve öneri raporları hakkında bilgi paylaşımı, çalışma usulleri hakkında 

  önerilerde bulunulmuştur.

 • 04.10.2017 tarihinde kurumlara gönderilen öneri raporu hakkında bilgilendirme

  yapılmış, yeni dönem çalışma programı oluşturulması ile ilgili öneriler alınmıştır.

 • 01.11.2017 tarihinde çalışma gruplarından gelen raporlar (Toplum Çalışma Grubu Evsizler 

  konulu, Afet ve Krizler Çalışma Grubu Yapıların Yangınlardan Korunması ve Öğrenci Yurt-

  ları konulu, Kadın Meclisi Seks İşçileri konulu ) görüşülerek değerlendirilmiştir. 

 • 12.12.2017 tarihinde Hukukta Arabuluculuk konusunda bilgi sunumu yapılmış, Büyükşe-

  hir Belediye Başkanı Sn. Menderes TÜREL’ in katılımıyla Konyaaltı ve Boğaçayı projeleri 

  hakkında bilgi sunumu yapılmıştır. 

BASIN AÇIKLAMALARI 

ANTALYA KENT KONSEYİ 20. YIL BASIN AÇIKLAMASI

(3 MART 1997-2017)

 Antalya Kent Konseyi; yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, mes-

lek kuruluşları, üniversite, mahalle muhtarları, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri-

nin yanı sıra toplumun örgütsüz kesimlerinin katılımını kolaylaştıran kurumsal yapılanmayla ken-

timizin en geniş katılımlı demokratik platformudur. Bundan 20 yıl önce Antalya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı ve Mimarlar Odası Antalya Şubesinin ortak çağrısıyla oluşturulan Kent Konseyi;

 • Kentine sahip çıkma, aktif katılım, çözümde ortaklık, anlayışı ve katılımcılarını sorum

  lu kentli kimliği ile bir araya getirmektedir.

 • Kentte birlik ve bütünlük içerisinde sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir kent ve yaşam kali

  tesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kentimizin tüm katılımcılarının zengin bilgi ve 

  birikimleriyle kentin en büyük gönüllü bankasını oluşturmaktadır.

 • Antalya Kent Konseyi olarak, bu yaklaşım ve ilkelerle hazırladığımız çok sayıda görüş ve 

  öneriler, başta belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarca hayata

  geçirilmiştir. Sonuçlarını takip etmekte, yapılan tüm çalışmalar internet sitemiz,

  yazılı yayınlarımız ve basın kanalıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

 • 3 Mart 1997 den itibaren tüm çalışmalarını kesintiye uğratmadan, demokratik usullerle, 

  kurumsallığını geliştirerek sürdürmüştür. Türkiye’de başka örneği olmayan bu 

  demokratik yapı kentimizdeki toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesi ve kendilerine 

  ait bir platform olarak görmeleri ile birlikte, farklı fikirlere saygı ve tahammül etme, 

  birbirine duyduğu güven, saygı ve sevginin bir sonucudur. 2002 yılında Johan-
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  nesburg’da yapılan Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 

  dünya ölçeğindeki “en iyi uygulama” örneği olarak gösterilmesiyle uluslar arası boyutta

  da başarısını kanıtlamıştır.

 Kent Konseyi kurumsal yapılanması ve çalışmalarında; toplumun yararı doğrultusunda 

ortak kentlilik bilinci ile kentin tüm topluluklarının, örgütlü sivil toplumun ortak sesi hem de 

oluşuma katılan kuruluşların, kişilerin veya oluşturdukları organların ortak hareketi doğrul-

tusunda çalışmalarına devam edecektir. Bu ilkeli çalışmaların yerel ve ulusal demokrasinin 

kökleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bu yaklaşımla tüm kurum ve kuruluşlarda ge-

leneksel yönetim anlayışının dışında yeni bir yönetim ahlakının kökleşmesi ve gelenekselleş-

mesi beklentilerimizdendir. 

 20 yıllık süreçde; yukarıda açıkladığımız ilkeler doğrultusunda emek veren, katkı koy-

an tüm kentliye, kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı katkının gelecek 

süreçde de devam edeceğine inanıyoruz.

ALİ ULVİ BÜYÜKNOHUTÇU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

(12.05.2017) 

 Antalya Kent Konseyi Üyesi ve uzun yıllar Tüketici Hakları Çalışma Grubu başkanlığı ya-

pan, tüketici hakları savunucusu, çevre dostu, toplumsal sorunlara duyarlı, usulsüz uygulama-

larla hukuk kuralları kapsamında mücadele eden, özellikle de taş ocakları konusunda verdiği 

mücadeleyle Antalya kamuoyunun yakından tanıdığı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyük-

nohutçu’nun Finike ilçesinde yayla evlerinde katledilişleri bizleri ve Antalya’lıları derinden 

sarsmıştır. 

 Yaşadığımız her ortamda karşılaştığımız sorunların çözümü toplumsal duyarlılığın art-

masıyla sağlanabilecektir. Bu yaklaşımla Sayın Büyüknohutçu sorumluluklarını en iyi şekilde 

yerine getirmiştir. 

 Sn. Büyüknohutçu, son yıllarda yaşamını sürdürdüğü Finike de sedir ormanlarının korun-

ması ve taş ocaklarının çevreye verdiği zararları konusunda mücadelesini azimle sürdürmek-

teydi. Tek tesellimiz onurlu mücadelesinde elde edilen kazanımların kısa sürede yok edilme-

mesi olacaktır. Bu duyarlılık tüm Antalyalılara örnek olmalıdır. 

 Antalya Kent Konseyi ve Antalya Kamuoyu olarak bu vahşi ve hunharca işlenen cinaye-

tin faillerinin ve gerçek sebeplerinin ortaya çıkartılmasını bekliyoruz. Sebebi her ne olursa 

olsun insanlar böyle hunharca katledilemez. Bu katliamı yapanları ve varsa yaptıran güçleri 

lanetliyoruz.

 Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşine Allahtan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine bu büyük 

acıya dayanma gücü diliyoruz.

YÜRÜTME KURULU GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORLARI

YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLER

 (17 Ocak 2017)

 Toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile hazırlanması ve bir uzlaşma metni olması gereken 

Anayasa Değişiklik Paketi için EVET ve HAYIR’IN dışında önerilerimiz; 

 Yüzyıla yaklaşan demokrasi deneyimimiz bizlere göstermiştir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
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ortak paydaları olabilecek temel amaç ve görevleri; 

 • Özgür ve eşit anayasal yurttaşlık ile insan hakları ve özgürlüklerine dayalı, çözüm or-

  taklığını esas alan demokratik laik sosyal hukuk devleti olmak, 

 • Hukukun üstünlüğü ile insan onurunu kayıtsız şartsız güvenceye almak, anayasal 

  demokrasiye siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik, tüm boyutlarıyla işlerlik kazandırmak, 

 • Sivil toplum ve aktif yurttaşlık ile insan hakları savunuculuğunu desteklemek, 

 • İnsani değerler, toplum yararı, sosyal adalet, farklılıkların barışçıl birlikteliği için uzlaş-

  ma ve dayanışma, özgürlükçü, çoğulcu ve eşitlikçi demokratik katılımı sağlamak,

 • Herkes için insani gelişim, refah, huzur ve mutluluğu sağlamak, devletin bağım

  sızlığını ve ülke bütünlüğünü korumayı ön plana çıkararak demokrasiyi geliştirmek 

  olmalıdır.

 21.Yüzyılın Türkiye’sinin Anayasası, demokratik laik sosyal hukuk devletinin gereği ola-

rak; hukukun üstünlüğünün, özgür ve eşit anayasal yurttaşlığın, insan hak ve özgürlükleri ile 

demokrasinin güvenceye alındığı, yönetimde keyfiliğin önlenmesi için; erkler ayrılığı, erklerin 

karşılıklı denetimi, istisnasız anayasal denetim ve bireysel başvuru hakkı, yargı bağımsızlığının 

önceliğiyle dünyaya özellikle de bölgemize örnek olacak bir metin olarak düzenlenmeli. 

 Bugün gerçek ihtiyacımız; demokrasiye siyasal, toplumsal, kültürel tüm boyutlarıyla 

işlerlik kazandırılması ve geliştirilmesidir. Bu bağlamda yetki ve sorumluluklar paylaştırılarak 

güçlü toplum-güçlü devlet esas alınmalıdır. İnsan haklarının herkes için geçerli ve erişilebi-

lir olması için; uluslararası sözleşmelerdeki kültürel haklar başta olmak üzere, insan haklarını 

kısıtlamayan, çok kültürlülük ve çoğulculuk bağlamında, farklı kültürler ve yaşam tarzlarına 

yönelik ötekileştirme ve ihlallerin önlenmesi bizlerin en önemli isteğidir. 

 Bizler milli iradeyi teşkil eden ortak değerlerimizin ayrışma/kamplaşma/çatışma gerekçe-

leri olarak karşımıza çıkartılmadığı, toplumsal uzlaşma ve dayanışma ile herkesi kucaklayan, dili 

sevgi ve barış olan bir Anayasayı hep birlikte talep ediyoruz.  

KONYAALTI SAHİLİ HAKKINDA GÖRÜŞ

 Olağanüstü manzarası, mavi bayraklı denizi, sahilinin uzunluğu ile ülkemizin ve kentimiz-

in en önemli kıyılarından birisi olan Konyaaltı Sahili bilindiği gibi uzunca bir süredir Antalya’nın 

ve Türkiye’nin gündemindedir. Gündeme gelmesinin önemli nedeni, 1980’li yıllarda yapılan sahil 

düzenlemesinin geçen süreç içerisinde değişime uğraması, bozulmalar ve yasal olmayan işgal-

lerle önemini yitirmesi ve kentlinin sahili yeterince kullanamamasıydı. Gündemde bulunmasının 

bir diğer nedeni ise 2014 yılında seçilen yeni Büyükşehir Belediyesi yönetiminin konuyu önemse-

mesi, Konyaaltı Belediyesi’nden alanı devralması ve burada ulusal boyutta bir yarışma ile yeniden 

düzenleneceğinin açıklanmasıdır.  Sn. Türel’de Konyaaltı ile ilgili düşüncelerini, yarışma sonuçlarını 

açıklarken şöyle özetlemişti: “Burada bir yaşam merkezi oluşturmak istiyoruz. Bu proje birkaç 

büfeden ibaret değil. Konyaaltı bir dünya projesi gibi Antalya’nın üzerinde yıldız gibi parlayacak”

 Antalya Kent Konseyi ’de Konyaaltı’nısürekli gündeminde tutmuş, gerek Konyaaltı Beledi-

yesi gerekse Büyükşehir Belediyesi döneminde ve özellikle yarışma sürecinde önemli katkılar-

da bulunmuştur. 2014 yılı Aralık ayında yarışma sonuçlanmış olmasına rağmen, yıkılan büfeler 

yerine eskisini aratacak “geçici büfeler” inşaa edilmiştir. Kullanım ve hizmetlerde ki aksamalar 

nedeniyle Konyaaltı imaj kaybına uğradığı gibi yarışma projesinde bulunmayan “Boğaçayı Proje-
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si-Boğaçayı Yat Limanı” gibi yeni yatırım açıklamalarıyla, eski Beach-Park dışında projenin uygu-

lanması da kentte tartışılır hale gelmiştir. 

 Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte büfelerin olduğu yerlerde yeni tesisler inşaa edil-

meye başlanmıştır. Her biri yaklaşık 150-200 m2 olan ve ekte resimleri bulunan tesisler:

  * Kalıcı nitelikte olmasıyla Konyaaltı Projesi’nden vazgeçildiği izlenimi vermektedir.

  * Özellikle Arapsuyu Deresi’nin batısında kalan tesisler, tretuvarları tamamen

   işgal etmektedir. 

  * Tesislere asılan afişlerden her birisinin ayrı firmalara kiralandığı anlaşılmaktadır. Önle-

   rindeki sahil kısımlarının da kiralandığı yine afişlerdeki ifadelerden açıktır. 

 Yapılan uygulamaların sonucunda; tretuvarların işgal edildiği, daha önce önerilen “Yöne-

tim Planı” ile tamamen çelişen bir anlayışla: onlarca firmanın herhangi bir işletme modeli olmadan 

geçmişte çok kötü örneklerini yaşadığımız şekilde açılacağı, denetim, çevre ve işgal sorunları 

yaşanabileceği ve ileride tahliyeleri oldukça güç hukuki sorunların çıkacağı görülmektedir. 

 Kentlinin bilgisi dışında yapılan bu uygulamaların gündemimize alınarak bütün boyutlarıy-

la tartışılmasını, kamuoyunun aydınlatılmasını ve ilgililerin uyarılmasını arz ederiz.

YÜRÜTME KURULUNA YAPILAN ZİYARETLER

 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Menderes TÜREL 12 Aralık 2017 tarihinde pro-

je ekibi ve danışmanları ile birlikte Boğaçayı Projesi çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşmak üzere 

Yürütme Kuruluna katılmıştır.

ANTALYA KENT KONFERANSLARI

Antalya’da Turizmi Yeniden Düşünmek; 

Prof. Dr. M. Yusuf Örnek, Antalya Bilim Üniversitesi, Yürütme Kurulu Üyesi
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 Felsefi bir sorgulamanın ana özelliği, onun köken sorularını sorması, yaşanmakta olan-

ların nedenlerini/niçinlerini sorgulayarak temellendirmeler yapmasıdır. “Turizmde yaşanmakta 

olan memnuniyetsizliğimizin kökeninde olan nedir? Sorusu felsefi bir sorudur ve adamakıllı bir 

temellendirme yapmayı gerektirir. Uzun yıllar Turizm endüstrisinde çeşitli görevler üstlenmiş 

olan Yusuf Örnek felsefeci ve akademisyen kimliğiyle Antalya’da süregelmekte olan turizmin 

en önemli yollarını sorgulayarak yeni bir değerlendirme yaptı.

 Bu soruyu sorduktan sonra memnuniyetsizliğin nedenlerini, yapılan hataları ve sorum-

lu aktörleri dile getiren Örnek, konuşmasının ilk bölümünün sonunda şu sonuca vardı: An-

talya’nın sahil şeridinde 1980’li yıllardan beri uygulanmakta olan ana turizm yaklaşımı (paradig-

ma) yeniden gözden geçirilmek zorundadır. “Çok yatak/çok döviz/çok istihdam” kategorileri üze-

rinde duran bu paradigma önyargısız, bağımsız ve bütüncül bir yaklaşımla revize edilmelidir.

 Konuşmasının ikinci bölümünde yeni paradigmanın hangi alanlarda zenginleşme geti-

receğini dile getiren Yusuf Örnek, turizm endüstrisinin, ülkenin tüm doğal ve kültürel mirasını 

korumada mükemmel bir araç haline getirilebileceğini söyledi. Bugün geçerli olan paradig-

mayı bir anlamda tersine çeviren bu yeni anlayışın hangi olası engellerle karşılaşabileceğini 

de anlattı. Yeni çerçeveye anlayışın başlıklarını ürün modelinden, yönetişim modeline; yeni 

pazarlara yönelik iletişim stratejisinden doğru anlaşılan bir sürdürülebilirliğe kadar ana hat-

larıyla dile getirdi. 

TÜRKIYE’NİN SIĞINMA POLİTİKALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI; 

Yrd. Doç. Dr. Nermin Aydemir, Antalya Bilim Üniversitesi

 Antalya Kent Konferansları dizisinin ikincisi Antalya Bilim Üniversitesinden Yrd. Doç.Dr. 

Nermin Aydemir’in konuşmacı olarak katıldığı Türkiye’nin Sığınma Politikalarının Dünü Bugünü 

Yarını başlığıyla yapıldı. 

 Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi 

Nermin Aydemir’in katıldığı Kent Konseyinde Konferans da konuşan Nermin Aydemir, “Tür-

kiye her ne kadar son dönemde Suriyeli göçü ile gündeme gelse de, modern Türk toplumu 
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göçler üzerine kurulmuş ve göçlerle şekillenmiştir” diye konuştu. Türkiye’nin göç zemini üze-

rine kurulu olduğunu ifade eden Aydemir, “Başta iltica olmak üzere göç mevzuatı ve kurumları 

açısından son derece sınırlı bir birikime sahiptir. Bu çelişkinin en temel açıklaması, bahsedilen 

göçün esasen bir yurda dönüş olması ve Türkiye’ye uyumun zaten kendiliğinden gerçekleşmiş 

olmasıdır” ifadelerinin kullandı.

 1979 İran ve 1991 Irak göçlerin durumunu değiştirirse de, Türkiye esas olarak 2011 son-

rasındaki Suriyeli göçü ile bir varış ülkesi haline geldiğinin altını çizen Antalya Bilim Üniver-

sitesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Aydemir, “Bugün resmi verilere göre üç milyon 400 binden fazla 

Suriyeli ile Türkiye dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi haline gelmiştir. Giderek içe 

kapanan Avrupa Birliği’nin kısıtlayıcı anlayışı bu durumun temel sebeplerindendir” şeklinde 

konuştu. Türkiye’nin sığınma politikalarını bir an önce almaları gerektiğini kaydeden Aydemir, 

“Türkiye’nin sığınma anlamında bir varış ülkesi olduğu bilinci göç yönetimi politikalarını büyük 

titizlikle ele almalıdır” diye konuştu.

 Yrd. Doç. Dr. Aydemir, son yıllarda Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri haline gel-

meye başlayan sığınmacılarla ilgili önemli tespitlerde bulunmanın yanı sıra, geleceğe yönelik  

son derece ciddi uyarılarda da bulundu.

 Doç. Dr. Nermin Aydemir, yaklaşık beş yıl öncesine kadar özellikle Avrupa ülkelerine gi-

den sığınmacıların geçiş güzergahı olarak kullandıkları Türkiye’nin bugün gelinen noktada 

artık transit ülke konumundan çıktığına işaret ederken, Avrupa’nın sığınmacı politikasına yöne-

lik de sert eleştirilerde bulundu. Avrupa Birliği’nin kendi normlarından ve insani yaklaşımların 

giderek uzaklaşmak olduğu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Aydemir, buna en somut örnek olarak 

Avrupa Birliği’nin İtalya donanmasının öncülüğünde yürütmekte olduğu Sınır Koruma ve Kur-

tarma Programı’nı (Mare Nostrum) ‘sığınmacıları özendiriyor’ diye 2014 yılında sonlandırmasını 

gösterdi.

 Kendi içinde sınırları kaldıran Avrupa’nın, çevresini de çok kalın duvarlarla örmekte oldu-

ğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aydemir, “Mare Nostrum sığınmacıların denizde boğulmasını, 

sığınmacı kayıplarını önlemek için başlatılmış ve güzelde işleyen bir programdı. Başladıktan 

bir yıl sonra Avrupa Birliği tarafından 2014 yılının ekim ayında sonlandırıldığını görüyoruz. Se-

bep ne biliyor musunuz; ‘Biz Akdeniz’i daha güzel hale getirdiğimiz zaman sığınmacılar daha 

fazla cesaretlenip, daha fazla göç etmeye çalışıyorlar’. Yani ölsünler ama gelmesinler. Avrupa 

Birliği’nin kendi normlarından, insani yaklaşımlardan çok fazla uzaklaştığını görüyoruz” dedi.
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ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLER ÖNERİ RAPORLARI

AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Ahmet ÇİÇEK

Başkan Yrd. Binali YAZICI

Sekreter: Şahap Engin DENİZ

 Afetler ve Kriz Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 34 üye ile çalışmalarını yürütmüş, yıl içer-

isinde 4 toplantı yapmış, bu toplantılarda Yapıların Yangından Korunması Öğrenci Yurt ve Pan-

siyonları konusu ele alınmıştır.

 

YAPILARIN YANGINDAN KORUNMASI 

ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI RAPORU

 Giriş 

 Her tür yapı, işletme, toplumsal mekânlar ve öğrenci yurt ve pansiyonlarında; çeşitli 

nedenlerle yangınlar meydana gelmekte can, mal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu 

kayıpları önlemek amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.

 Yapılarda Yangına Karşı Alınması Gereken Önlemler

 19.12.2007 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 2007/12937 sayılı “Binaların yangından ko-

runması hakkındaki yönetmelikte” belirlenen hususlar doğrultusunda yapılan incelemelerin 

yanı sıra önem arz eden konuların tespiti aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

 Her tür yapı ve binaların,  işletme ve kullanımında meydana gelecek yangınlardan, ko-

runması için ve özellikle yapıların tasarımı ve yapımı aşamalarında aşağıda belirtilen önlemler 

alınmalıdır.

 Yeni İnşa Edilecek Yapılarda

 a) Yapı içinde yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını önlemek veya belli bir 
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  süre durdurmak amacıyla yatay ve düşey yapı elemanları(yangın perdesi) ile dumanın 

  tahliyesini sağlayacak duman yönlendirme bacaları inşa edilmelidir.

 b) Kaçış yolları yapılmalı, korunmalı koridor, hol ve merdivenler inşa edilmelidir.

 c) Yangına karşı dayanımlı(dirençli) yapı bileşenleri, yapı elemanları ve yapı malzemeleri 

  kullanılmalıdır.

 d) Yapıların taşıyıcı sistemleri, yangına karşı stabil ve dayanımlı olmalıdır.

 e) Yangın algılama ve uyarı sistemleri tesis edilmelidir. 

           

 Mevcut Yapılarda

 Bilhassa öğrenci yurt ve pansiyonları dikkate alarak çıkarılan 06.05.2017 tarihli resmi 

gazetede yayınlanan 2017/10090 karar sayılı “Özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliği” 

de dikkate alınarak,

 a) Her tür yapı ve binaların,  işletme ve kullanımında meydana gelecek yangınlardan 

  korunması için taşıyıcı sitemlerin, yangına karşı stabil ve dayanımlı hale getirilmelidir.

 b) Yangına güvenli hol, çıkış kapısı ve yangın merdivenleri inşa edilmelidir.

 c) Yangın algılama ve uyarı sistemleri tesis edilmelidir.

 Yapılması Gereken Diğer Önlemler

 a) Yapı ve iskân ruhsatı veren yetkili idarelerin, Yangın Yönetmeliğine uygun olarak 

  görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

 b) Yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri Yapı Denetimi Kuruluşları yangına karşı sorumlu 

  tutulmalıdır.

 c) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendis ile yüklenici, imalatçı ve uygu-

  layıcılar sorumlu tutulmalıdır.

 d) Yapılarda: kazan daireleri, doğal gaz, LPG, elektrik tesisatları, yakıt depoları, sobalar, 

  diğer ısıtıcı ve imalatlar yangına karsı korunaklı olmalı ve gereken önlemler alınmalıdır.

 e) Yıldırım düşmelerinde oluşacak yangına karşı önlemler alınmalıdır.

 f) Ruhsatlandırmalar ve rutin denetimlerde yangınlar açısından ilgili belediyelerin,

  sağlık açısından sağlık müdürlüklerinin, emniyet ve güvenlik açısından il emniyet

  müdürlüklerinin görevli bulundurarak ruhsatlandırma ve denetimlerinin sağlanması

 g) Yangından korunma, yangını önleme ve yangından kurtarma görevlerini yapan ilgili 

  kurum ve kuruluşlar:

   g- 1) Yapılarda yangına karşı periyodik kontrolleri yapmalı.

   g- 2) Denetimleri yapmalı.

   g- 3) Acil kurtarma hizmetlerini sağlamalı.

   g- 4) Halk, yangına karşı yapılması gereken davranışları konusunda bilinçlendiril-

    melidir.

ÖĞRENCİ YURTLARI

İlimizde Barınma Hizmeti veren tür ve seviyelerine göre sayısal veriler:

(Özel Kurum olması nedeniyle 11.12.2017 tarihi itibariyle sayısal veriler e-Yurt Modülünden ve 

İlgili Yönetmelikten derlenen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştı.)
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Not: Kredi yurtlar kurumuna ait öğrenci yurtları sayılara dahil değildir.

 Ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 

öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişi-

ler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daire-

leri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Özel 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğimiz 6 Mayıs 2017 tarihinde 30058 sayılı resmi gazete-

de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Bahse konu yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansi-

yonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre 

açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı 

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen 

sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan 

ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim 

kurumları ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla 

açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daire-

lerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş 

ve işlemlerini kapsar.

 Yeni yayımlanan Yönetmelikte yeni açılması müsaade edilen Barınma Hizmeti verecek 

kurumlar;

  ** Öğrenci apartları: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla

   açılmış, bağımsız girişi bulunan bir veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşın-

   mazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan ve bağımsız her 

   dairesinde birden fazla odası bulunan kurumu, 

  ** Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim öğrencileri için 

   bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde 

   tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma 

   hizmetlerinin sunulduğu kurumu,

  ** Öğrenci stüdyo daireleri: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti ver

   mek amacıyla bir ana taşınmazın 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

ORTAOKUL

YÜKSEKÖĞRENİM

GENEL OLARAK

YURT / PANSİYON SAYISI

172

ORTA ÖĞRETİM

Yurt Sayısı Kontenjanı Barınan

Yurt Sayısı Kontenjanı Barınan

Yurt Sayısı Kontenjanı Barınan
26 2819

GENEL
KONTENJAN

1452

BARINAN ÖĞRENCİ SAYISI

14986 6018

136 11536 4440

10 631 126
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   Kanununa göre bağımsız bölümlerinde öğrencilerin barındığı ve bazı hizmetlerin 

   ortak sunulabildiği kurumu, 

  ** Öğrenci yurdu: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın 

   üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kul-

   lanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurum. 

 Kurumlara, türlerine göre aşağıda belirlenen asgari kontenjana göre kurum açma izni 

ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. 

 a) Öğrenci yurdu için en az 40 öğrenci. 

 b) Öğrenci pansiyonu için en az 30öğrenci.

 c) Öğrenci apartları için en az 10 öğrenci.

 ç) Öğrenci stüdyo daireleri için en az 10öğrenci.

 Mevcut yönetmelik çerçevesinde-Kurum açılacak binalarda özet olarak istenen bazı şartlar;

 a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık 

yerler veya alkollü içki satılan yerler ile öğrenci yurt ve pansiyonları arasında, kapıdan kapıya 

en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve te-

sislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise 

en yakını esas alınır. Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri ise meyhane, kahvehane, 

kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan ye-

rler ile aynı binada bulanamazlar. Bu bentte belirtilen mesafenin tespitinde kurum açma in-

celemesini yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. 12/3/1982 tarihli ve 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan belgeli işletmelerle kurumlar arasında 

yüz metre uzaklık şartı aranmaz. 

 b) Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.

 Barınma hizmetleri verilecek yerler hakkında kısa bilgiler:

 Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim ku-

rumları öğrencilerine öğrenci yurt ve pansiyonlarında verilir ve bu kurumlar müstakil binalarda 

açılır.

 Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlar bağımsız girişi bulunan 

bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı 

kuruma ait birden fazla binada açılabilir. 

 Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini 

sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin 

katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde 

diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

 Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hiz-

meti veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci; 

 Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonlarında 

yatakhaneler en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, Öğrenci apartı en az bir veya üç, en çok altı 

öğrenci, Öğrenci stüdyo dairesi bir veya üç öğrenci barınacak şekilde düzenlenir. 

 Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat 

güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniver-

sitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum 

yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun 
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bir örneği kurum tarafından bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir, bir 

örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza edilir. 

 Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını al-

gılayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjanının yüzden fazla olması halinde otomatik 

söndürme sisteminin bulunması zorunludur.

 Kurumların denetimleri öğretim yılı içinde en az iki kez yapılır. Kurumların denetimleri, 

mülki idare amirlerinin görevlendireceği en az iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. 

 Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesi-

satlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 

valilikçe kuruma gerekli ikaz yapılarak süre verilir. Eksikliklerin, öğrencilerin barınması esnasın-

da can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe gerekli tedbirler alınarak 

eksiklikler giderilinceye kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici olarak durdurulur. Üç 

ay içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde işlem yapılır.

 Kurumların öğrenci kontenjanları Öğrenci yurt ve pansiyonlarında; Yatakhanelerde her 

bir öğrenci için en az 12 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenir. Öğrenci yurt ve pan-

siyonlarında bir kişilik yatakhaneler, 8 m2 den küçük olamaz. 

DEĞERLENDİRME:

 Milli Eğitim Müdürlüklerinin izniyle çalışan ve sayıları belirtilen yurtlarda kontenjan ve 

doluluk oranları arasında ciddi fark gözükmektedir. Yani doluluk oranları düşüktür. Bunun 

Milli eğitim müdürlüklerince tekrar değerlendirilmesinde fayda vardır. Kapasite sebebiyle 

devamında açık kalmasında gerekli olmayan yurt var ise ruhsatı iptal edilerek kapatılmalıdır.

 Yeni Yapılacak Öğrenci Yurt ve pansiyonları:

 a) Öğrenci yurtlarının tasarımı ve yapımı: İlgili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından hazır

  lanmış belirli standart, norm ve kriterlere göre, öğrencilerin yaşam ve şartları

  na uygun olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Her tür aktivitelerin sağlanacağı me

  kânlar oluşturulmalı, konfor ve nitelik olarak yeterli olmalıdır.

 b) Her tür afet ve yangınlara karşı korunaklı olarak inşa edilmelidir.

 c) Fonksiyon değişikliği ile yurt fonksiyonu verilen binalarda 2017/10090 sayılı Özel 

  öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliği de dikkate alınarak, yurtların norm ve stan-

  dartlarına göre dizayn edilmelidir.

 Mevcut Öğrenci Yurt ve pansiyonları;

 a) Öğrencilerin yaşam ve şartlarına uygun olarak mekânsal düzenlemeler yapılmalıdır.

 b) Yurtlar her tür afetlere karşı güçlendirilmelidir. Güçlendirilmeye uygun olmayanlar 

  tahliye edilmelidir.

 c) Yangın algılama ve uyarı sistemleri tesis edilmelidir.

 Öğrenci Yurt ve Pansiyonlarının Yönetimi ve Aktiviteleri

 a) Öğrenci yurtlarının yönetimi, yönetim sertifikası bulunan en az lisans mezunu kariyerli 

  yöneticiler tarafından yönetilmeli ve denetimi teorik anlamda değil gerçek anlamda 

  ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmalıdır

 b) Yurtlarda çalışan personelde Devlet memuru olmak için aranan şartlar aranmalıdır.

 c) Çalışan görevli personelde milli güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunan yapı, oluşum 

  veya üyeliği, mensubiyeti ve irtibatı bulunmama şartları aranmalıdır. 
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 d) Öğrenci barınma hizmeti veren ve binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde 

  ahşap ve yanma özelliği olmayan malzeme kullanılmalıdır.

 e) Yangın merdiveni ve kaçış yollarının kapıları yangına dayanıklı malzemelerden yapıl-

  malı, acil çıkış kapıları içerden açılan dışarıdan açılamayan veya yangın ikazıyla otoma-

  tik olarak açılan şekilde yapılmalıdır.

 f) Kurum binalarında yangın ikaz duman ve ısıya duyarlı gaz kaçaklarını algılayan 

  sensörler , alarm sistemi veya otomatik söndürme sistemi olmalıdır.

 g) Binalarda çalışan personel ve iskan eden personel devamlı eğitimden geçirilmeli acil 

  durumlar için tahliye yolları ve toplanma yerleri gösterilmelidir.

 h) Yurtlarda gece ve gündüz yeterli rehber öğretmen, güvenlik personeli vs. yeterli ele

  man bulundurulmalıdır.

 ı) Belirli sayıda kapasiteye göre yeterli doktor, psikolog, sosyolog, gıda mühendisi, 

  tekniker veya teknisyen, sağlık memuru veya hemşire bulundurulmalıdır.

 i) Binalar engelli erişimine uygun olmalıdır.

 j) Yurtların yönetimi, denetimi ve kullanımında; ilke, görev, yetki ve sorumluluklar belir-

  lenmeli ve gereken yasak ve cezalar uygulanmalıdır. Mevcut yönetmelik hükümleri 

  kesin ve eksiksiz olarak taviz verilmeden uygulanmalıdır.

 k) Yurtlar her tür ideolojik yapılanmadan uzak tutulmalıdır. Her tür zararlı etkilerden ve 

  olumsuzluklardan arındırılmalıdır.

 l) Öğrencilerin eğitimine, gelişimine, yaratıcı yapılarına destek olma ve bilgilerinin 

  doğruluğunu sorgulamak amacıyla yurtlarda, yabancı dil özellikle İngilizce eğitimi 

  için etüt çalışmaları yapılmalıdır.

 m) 06.05.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2017/10090 karar sayılı Özel öğrenci 

  barınma hizmetleri yönetmeliği tam ve eksiksiz olarak uygulanmalıdır.

 SONUÇ

 Yapı, bina ve öğrenci yurt ve pansiyonlarında her tür afet ve yangınlara karşı gereken 

önlemler alınmalıdır. 29 Kasım 2016 günü Adana-Aladağ İlçesi Özel kız Öğrenci Yurdunda çı-

kan yangında 10 öğrenci olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu ve benzeri can kayıpları 

ve acı olaylar bir daha yaşanmamalıdır. 

 Afet ve yangınla ilgili yasa, yönetmelik, standart ve normlar teorik anlamda kalmamalı ve 

uygulanmalıdır. Öğrenci barınma hizmeti veren yerler İlgili kurumlarca periyodik olarak denet-

lenmeli ve gereken cezalar uygulanmalıdır. Ayrıca toplumda afet bilincinin oluşturulması ve 

geliştirilmesi açısından daha önce çalışma grubumuzca önerilen “Antalya Afet Eğitim Merkezi 

ve Müzesi” projesi bir an önce hayata geçirilmelidir.
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ALT YAPI ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Tunç TARIMCI

Başkan Yrd. : Fikret KÜÇÜKERCİYES

 Alt Yapı Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 28 üye ile çalışmalarını yürütmüştür. Ortak 

toplantılara katılarak Konyaaltı sahil projesi ve Boğaçayı Projesi hakkında önerilerini sun-

muşlardır.

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU 

Başkan: Mehmet MÜLAYİM

Başkan Yrd. :Rıza EZGİN

Sekreter: Ali Haydar AKSU - Nihal GÜNAY
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 Eğitim Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 15 toplantı yapmış, 85 üye ile çalışmalarını yürüt-

müştür. Ele aldığı konular: Her toplantıda bir STK’nın kendisini tanıtması, Milli Eğitim’in sun-

duğu yeni ve eski müfredatın görüşülmesi, Suriyeli göçmenlerin durumu ve çocuklarının eğit-

imi, etüt merkezlerinin durumu ve okul kitaplarının görüşülmesi, eğitimde öğretmenin rolü ve 

öğretmenlik mesleği, öğretmen okulları ve etüt merkezleri, Milli Eğitim sistemlerindeki etüt 

merkezleri, dershaneler ve temel liseler, T.B.M.M nin 97.Yılı ve Köy Enstitülerinin 77. Yılı sunum-

ları yapılması, 19 Mayıs kutlamaları ve çalışmaları değerlendirilmesi, eğitim gezilerinin planlan-

ması, TEOG sınavı ve bu yıl uygulanacak olan eğitim programlarının görüşülmesi, yeni dönem 

çalışma planı ve YGS sistemi, Modern Çağın Görgü kuralları, Atatürk’ün öngörüleri ve Görgü 

Kuralları konularını ele almıştır.

TÜRKİYE GERÇEKLERİ VE EĞİTİM

  Açıklanan resmi rakamlar ve veriler şöyle: 2015-2016 eğitim ve öğretim dönemi okul 

öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitim istatistiklerine göre, 

örgün eğitimden 17 milyon 588 bin 958 öğrenci yararlanıyor. Bu öğrencilerden 14 milyon 540 

bin 339’u resmi, 1 milyon 174 bin 409‘u özel okullarda, 1 milyon 874 bin 210´u ise açık öğretim 

kurumlarında okuyor.

 2015-2016 eğitim öğretim yılında resmi okullarda eğitim gören 14 milyon 540 bin 339 öğren-

ciden 7 milyon 100 bin 641’i (yüzde 48,8) kız, 7 milyon 439 bin 698’i (yüzde 51,2) erkek, özel okul-

larda eğitim gören 1 milyon 174 bin 409 öğrencinin 551 bin 100’ü (yüzde 46,9) kız, 623 bin 309’u 

(yüzde 53,1) erkek, açık öğretimde ise öğrencilerin 877 bin 620’i (yüzde 46,8) kız, 996 bin 590’ı 

(yüzde 53,2) ise erkeklerden oluşuyor. 

  Temel eğitim kademesinde, resmi okullarda eğitim gören 11 milyon 79 bin 517 öğrencinin 

yüzde 9,2’si (1 milyon 17 bin 436) okul öncesi, yüzde 46,3’ü (5 milyon 128 bin 664) ilkokul ve yüzde 

44,5’i (4 milyon 933 bin 417) ortaokullarda bulunuyor.

 Özel okullarda eğitim gören 701 bin 798 öğrencinin ise yüzde 27,3’ü okul öncesi, yüzde 33,1’i 

ilkokul, yüzde 39,6’si ortaokullarda okuyor.

  Özel liselerde öğrenci sayısı 472 bin 611 rakamına ulaşmış durumdadır. 

Liselerde eğitim gören 5 milyon 807 bin 643 öğrencinin 3 milyon 798 bin 897´i (yüzde 65,4) resmi 

okullarda, 1 milyon 536 bin 135’ü (yüzde 26,5) açık öğretim lisesinde, 472 bin 611’i (yüzde 8,1) özel 

okullarda okuyor.

 Ortaöğretimdeki 5 milyon 807 bin 643 öğrencinin, 3 milyon 47 bin 503’ü (yüzde 52,47) 

genel ortaöğretimde, 2 milyon 82 bin 935’i (yüzde 35,87) mesleki ve teknik orta öğretimde, 677 

bin 205’i (yüzde 11,6) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarda eğitim alıyor.

  Yaş gruplarına göre okullaşma oranları incelendiğinde, net okullaşma oranları,

5 yaş grubunda yüzde 67,17, 4-5 yaş grubunda yüzde 50,46, 3-5 yaş grubunda yüzde 39,54, 6-9 

yaş grubunda yüzde 98,81, 10-13 yaş grubunda yüzde 99,05, 14-17 yaş grubunda yüzde 85,31 olar-

ak gerçekleşmiştir. 

 Öğretmen sayısı nerdeyse 1 milyonu bulmuştur. 

 Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2014-2015 eğitim öğretim yılında 

919 bin 393 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794 oldu. 61 bin 203 okul ve kurumdaki 

öğretmenlerin 863 bin 126’sı resmi, 130 bin 868’i özel okullarda görev yapıyor.
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Öğretmenlerin yüzde 45,1’ini (447 bin 958) erkek, yüzde 54,9´unu da  (545 bin 836) kadınlar 

oluşturuyor.

 Örgün eğitimde 51 bin 622 resmi, 9 bin 581 özel olmak üzere 61 bin 203 okul ve kurum bu-

lunuyor. Resmi okullarda 553 bin 66 ve özel okullarda 98 bin 762 olmak üzere örgün eğitimde 651 

bin 828 derslik var. 2014-2015 eğitim öğretim yılında resmi ve özel okulların tamamında 589 bin 902 

derslik bulunuyordu, bu dönemde ise derslik sayısında yüzde 10,5 oranında artış gerçekleşmiştir.

  Derslik başına düşen öğrenci sayısına gelince, 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğit-

im kademeleri bazında ilköğretimde 27, ortaöğretimde 28 olan derslik başına düşen öğrenci 

sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 25, ortaöğretimde ise 23 olmuştur. 

  Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı dikkate alındığında, 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında eğitim kademeleri bazında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 18, or-

taöğretimde 14 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

ilköğretimde 16, ortaöğretimde ise 13’e gerilemiştir. 

 Bugün itibarıyla Toplam 61 bin 936 okulda, 17 milyon 532 bin 988 öğrenci öğrenim 

görmektedir. 873 bin 747 öğretmen, 562 bin 882 derslikte görev yapıyor. 

 Yurt genelinde 5 bin 430 anaokulu var. Bunlar resmi ve özel kurumlar. 1 milyon 59 bin 

495 öğrenci anaokuluna devam ederken, 25 bin 858 öğretmen anaokulunda ya da okul önc-

esinde görev yapıyor. Derslik sayısı 50 bin 466 dır. 

 Ülke çapında 28 bin 532 ilkokul var.5 milyon 574 bin 916 öğrenci ilkokula gidiyor. 243 bin 

305 derslikte 288 bin 444 öğretmen çalışıyor.    Ortaokul düzeyinde 17 bin 19 eğitim kurumu 

var. 5 milyon 478 bin 399 öğrenci 128 bin 551 derslikte 280 bin 804 öğretmen tarafından eğit-

ilmektedirler. Bu sayılara açık öğretim ortaokulları da dahil edilmiştir. 

 Ülkemizde resmi ve özel kurumlar olarak 10 bin 955 lise bulunmaktadır. Toplam 5 milyon 

420 bin 178 öğrenci liselerde eğitim görürken, bu rakamın 1 milyon 306 bin 994 ü açık liselerde 

eğitim görmektedir. Özel liselerde eğitim gören öğrencilerin sayısı 196 663 tür.  

 Lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerden 2 milyon 906 bin 291 i genel ortaöğretim 

okullarında, 2 milyon 39 bin 791 mesleki ve teknik okullarda ve 474 bin 96 sı dini eğitim veren 

İmam-Hatiplere devam etmektedirler. 

 Yaygın eğitime 8 milyon 491 bin 953 devam etmekte olup, bu hizmet 13 bin 920 kuruluş-

ta verilmektedir.   Yurt genelinde 3 bin 597 özel dershane bulunmaktadır. Bu kurumlara giden 

öğrenci sayısı 1 milyon 220 bin 435 tir. Çalışan öğretmen sayısı 47 bin 550 dir. 

 824 bin özel etüt merkezi olup, bu kurumlarda 27 bin 531 öğrenci eğitim almaktadır. Etüt 

merkezlerindeki öğretmen sayısı 1.775 kişiden ibarettir.  

 Orta öğretim kurumlarına gelince, yine yurt çapında, 3 bin 277 Anadolu Lisesi, 607 Fen 

ve Sosyal Bilimler Lisesi, 65 Spor Lisesi, 79 Güzel Sanatlar Lisesi, 1.040 özel Temel lise, 1400

Anadolu İmam-Hatip Lisesi, 2750 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 92 Mesleki ve Teknik Eğitim 

Merkezi, 785 Çok Amaçlı Anadolu Lisesi ve 325 Yatılı Bölge Okulu olduğunu göstermektedir.  

Uygulama sonucu yapılan değerlendirmeler şöyledir:  

 4+4+4 uygulaması, hiçbir olumlu işe yaramamıştır. Tersine bu kesintili sistem, 8 yıllık kes-

intisiz eğitimi 4 yılın ardından kesintiye uğratarak ülkeye en büyük kötülüğü yapmıştır. İlk dört 

yılın ardından eğitime son vermek olanaklı kılınmıştır. İkinci dört yılın ardından öğrencilerin % 

25 i (1/4 ü) okulu bırakmakta, sayıları her geçen gün artarak yaklaşım 1.5 milyon öğrenci açık 

öğretim liselerine yönelmektedirler. İnsanlar kendi çözümlerini kendileri bulmaya zorlanmak-
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tadırlar. Halbuki Milli Eğitimin görevi öğrenciyi en uzun süre ile kesintisiz eğitim olmalıdır. 

 Ülke genelinde sadece 5 olimpik yüzme havuzunun olması, 71 bin kişiye sadece 1 kütüphane 

düşmesi, 81 ilden 65 inde tek bir tiyatronun bile bulunmaması, trafik kazalarında Avrupa birincisi 

olmamız, dünya üzerinde en pahalı benzini kullanmamız, Avrupa’da en pahalı etini yememiz, ülke 

çapında suç oranının son 20 yıl içinde % 425 artması, ceza evlerinde yer kalmaması, cami sayısının 

okul sayısının iki mislinden fazla olması, polis sayısı bakımından dünyada 2. sıraya yerleşmemiz gibi 

hususlar, eğitimde nelerin yapılması gerektiğini açıkça göstermektedir. 

 Sadece sınava endeksli, işin kolayına kaçan, öğrenci nerede öğrenirse öğrensin ben 

sınavımı yapar, sorumu sorar, neticesine göre karar veririm diyen bir anlayış var. Soruları 

çaldırmadan, yalan yanlış sorular sorup, birkaçını iptal eden bir sistemimiz var.  Sınav sonuçları 

olumlu olsa, bu sisteme katlanalım diyeceğiz ama durum hiç de öyle değil. En azından 2015 

YGS sınavları öyle demiyor.  40 soruluk Fen sınavında doğru cevapların ortalama soru adeti 

3,9, 40 soru üzerinden yüzdesi sadece % 10 dur. 40 soruluk Matematik sınavında doğru ce-

vapların ortalama soru adeti 5,2, 40 soru üzerinden yüzdesi sadece % 13 tür. 40 soruluk So-

syal Bilimler sınavında doğru cevapların ortalama soru adeti 10,7, 40 soru üzerinden yüzdesi 

sadece % 27 dir. 40 soruluk Türkçe sınavında doğru cevapların ortalama soru adeti 15,8, 40 

soru üzerinden yüzdesi sadece % 40 tır. Başka ilginç hususlar da vardır bilinmesi gereken. 2 

milyon 162 bin 895 aday arasından 2017 YGS sınavında toplam 38.483 aday sınavda sıfır çek-

miştir. 1457 adayın sınavı iptal edilmiştir.  Derslere göre sınavda sıfır çekenlerin sayısı şöyledir: 

Türkçe dersinde geçen yıl (2016 yılı) 19 bin 101 kişi sıfır çekerken bu yıl (2017 yılı) bu rakam 17 bin 

278 olmuştur. Matematik dersinde geçen yıl (2016 yılı) 7 bin 891 kişi sıfır çekerken bu yıl (2017 

yılı) bu rakam 5 bin 128 olmuştur.  Fen dersinde geçen yıl (2016 yılı) 4 bin 697 kişi sıfır çekerken 

bu yıl (2017 yılı) bu rakam 4 bin 611 olmuştur.   Sosyal dersinde geçen yıl (2016 yılı) 10 bin 752 

kişi sıfır çekerken bu yıl (2017 yılı) bu rakam 12 bin 308 olmuştur.

 Sonuç olarak, yukarıda belirtilen verileri dikkatli olarak yorumlamak ve bir an önce 

tarafsız bilimsel ve çağdaş eğitimi gerçekleştirmek durumundayız. Aksi takdirde hızla mod-

ernleşen 21, yüzyılda ulus olarak çağın gerisinde kalırız.

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ ÖNERİLER

 Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Resmî Gazete´de yayımlandı.

“Millî Eğitim Bakanlığının Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin iptal kararları sonrası 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmî Gazete´de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, 

coğrafya, felsefe bilim gruplarında, özel öğretim kursları açılabilecek”.

 “Millî Eğitim Bakanlığı, Anayasa Mahkemesinin, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun´daki, 

“dershaneleri” ibaresinin yürürlükten kaldırılması, dershanelerin dönüştürülmesi ve gerek-

li dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri-

nin 1 Eylül 2015´e kadar devam edebileceğine ilişkin hükümleri iptal etmesinin ardından, Özel 

Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklik Resmî Gazete´de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi”.

 “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda geçen yıl yapılan düzenlemede oldu-
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ğu gibi yeni yönetmelikte de dershane ibaresi yer almadı. Ancak Bakanlık, bireylerin tercihleri 

doğrultusunda okul dışı eğitim alma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözüm yollarının 

üretilmesi için özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim 

kursu ve yetenek kursu başlıklarında yeni kurs tanımları getirdi. “Tanımlar” başlığı altına, bilim 

grubu, özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu, 

yetenek kursu, ders yılı ve öğretim yılı ibareleri eklendi”.

 “Bilim grubu, Bakanlıkça, lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onayla-

nan çerçeve programı doğrultusunda, özel öğretim kursları kategorisinde belirlenen gruplar 

olarak tanımlandı. Bilim gruplarını, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, 

coğrafya, felsefe (felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık) alanları oluşturdu”.

 Yayımlanan bu yönetmelik, Eğitim Gurubumuzda uzun bir çalışma ile detaylı olarak incelendi 

ve görüşler yönetmelik uygulaması başlamadan, eksikler ve öneriler maddeler halinde belirlendi.

 1. O nedenle öncelikle insanı yetiştirecek, şekillendirecek öğretmenlerin eğitimi önce

  likle ele alınıp önemsenmelidir.

 2. Mezun etmek yetmez, her yıl hizmet içi eğitim verilmeli, bilgiler güncellenmeli, yeni 

  gelişmelerden haberdar edilmelidir

 3. Öğretmenin ders dışı ekonomik sorunlarla ilgilenmesi önlenmelidir. Durumları kesin-

  likle iyileştirilmelidir. Toplum içinde saygın kılınmalıdır. Öğretmen Mustafa Kemal’in 

  yücelttiği kadar yüceltilmeli, bu 24 Kasımlarda olduğu gibi yapmacık olmamalıdır. 

  Yetiştirilen öğretmen de bu saygıyı hak etmelidir. 

 4. Toplumun kısa uzun vadede hangi branşlarda kaç öğretmene ihtiyacı olduğu 

  öngörülmeli, gereği derhal yapılmalıdır. 

 5. Üniversiteler lise düzeyi eğitim vermekten çıkartılmalı, eğitim fakülteleri önemse-

  nerek, nitelikli, çağdaş ve bilimsel eğitim verilmelidir. 

 6. Ülkede şu an itibarıyla 1998 etüt eğitim merkezi ve 1142 Özel öğretim kursu diken 

  üstünde durmaktadır. 

 8042 örgün özel öğretim kurumu içinde 2160 özel lisenin 1011 ini yani %47 sini temel 

liseler oluşturmaktadır. Durumlarını iyileştirmedikleri sürece iki yıl içinde (2018-2019 öğretim 

yılı sonunda) kapanmaları gündemdedir. 

 Bunları kapatmak yerine sıkı denetleyerek,  eğitim hizmetinde tutmaya devam et-

mek gerek. Yerine koyacak sağlam kurumlarınız olmadığı sürece çözüm olması mümkün 

görülmüyor. Herkes asli işini yaparak yeni bir atak başlatabiliriz.    

 7. Bu tip kurumlar, şu an için devletin eksiğini gediğini tamamlayan, boşluklarını dol

  duran konumdadırlar. Ne zaman devlet, yurt çapında bir eğitim hamlesi ile yurdun 

  dört bir yanında 2-5 yaş aralığındaki her çocuğu koşulları denk ana okullarında okut-

  mayı ve okullaştırmayı başarır, her bir standart sınıfın önüne anasınıfı ve branş öğret-

  menleri koyar, ne zaman yurdun dört bir yanı barış ortamı içinde güvenlikli biçimde- 

  okula kavuşur, okula gidiş gelişler sağlanır, okullar ve eğitim öğretim ortamı fiziki 

  koşullar olarak dünya standartlarına gelir, okul öğretmensiz, öğretmen öğrencisiz 

  kalmaz, verilen eğitim, sınavlarda sorulan sorularla uygun hale getirilir, okullarda kon

  tenjan toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak halde düzenlenir, sınav sonuçları tabanı 

  süpürür değil, tavanı deler hale gelir, o zaman özel kurumlara ihtiyaç olmadığı belirle

  nir, kapatılmaları ancak o zaman düşünülebilir. Bu da şu an itibarıyla en iyi planlama 
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  ve sıkı bir denetim ve uygulama ile en az yirmi-otuz yıllık bir süre demektir. 

 8. Bakanlık, eğitim alanından kendini soyutlamamaya, özel sektöre devreder görünmeye 

  çalışmamalıdır. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumları, her yaştaki 

  öğrenci ve öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen her yetişkin, kadın erkek ayırımı 

  yapılmadan dışlanmadan, bakanlığın işletimi, kontrolü ve denetimi altında olmalıdır. 

 9. Bakanlık, eğitim alanından kendini soyutlamamaya, özel sektöre devreder görünmeye 

  çalışmamalıdır. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumları, her yaştaki 

  öğrenci ve öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen her yetişkin, kadın erkek ayırımı 

  yapılmadan dışlanmadan, bakanlığın işletimi, kontrolü ve denetimi altında olmalıdır. 

 10. 4+4+4 uygulamasından derhal vazgeçilmeli, kesintisiz 12 yıl eğitim verilmeli ve bu 

  süreç zorunlu ve parasız olmalıdır. Okullar ve yöreler arasında fiziki koşullar eşitlen

  melidir. Eğitim için para harcanırken, yatırım yaparken asla taraflı davranılmamalıdır. 

 11. Özel kurumlar hangi nedenlerle başlangıçta açılıp, devreye sokulmuşlardır? Devletin 

  gücünün yetmediği, uzanamadığı yerlerde elinde olanağı olan velilerin çocukları 

  daha iyi olanaklarla okusunlar ve sınavlarda başarılı olsunlar diye. 

 12. Bu aşamada kesinlikle sosyal etkinliklere ağırlık verilmeli,, apartman okullar açtırmak 

  yerine, gerekirse insanların güçlerini birleştirerek adam gibi okullar açmalarına izin 

  verilmelidir. Gerekirse, değişik kanallar (TOKİ gibi) devreye sokularak maddi manevi 

  destek çıkılmalıdır. 

 13. Bilim, sanat, kültür ve spor hiçbir eğitim öğretim aşamasında ihmal edilmemelidir. 

 14. Okumaya ve okuduğunu anlamaya yönelik olarak Türk Dili ve Edebiyatı ister sayısal 

  (Fen Bilimleri ve Matematik), ister Sosyal Bilimler (tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, 

  mantık, Ahlak bilgisi) gibi alanlarda uygulanacak her sınavda ve her aşamada sınav 

  sistemine dahil edilmelidir. Her sınavın olmazsa olmazı Türkçe (Türk dili ve Edebiyatı) 

  olmalıdır. Bu dersten sorulacak sorular, anlamaya, düşünmeye, sorgulamaya, sonuç 

  çıkartmaya yönelik biçimde kurgulanmalıdır. 

 15. Hangi okulda ya da hangi düzeyde olursa olsun, verilecek eğitim, bilimsel temele 

  dayalı, çağdaş ve laik anlayışta olmalıdır.       

 16. Düzenlenecek kursları, öğrencilerin yetenek ve becerileri ve istekleri doğrultusunda 

  üç değil, dört hatta beş kategoride toplanmalıdır. Matematik  (Matematik ve Türkçe 

  ağırlıklı olarak belli ölçüde fizik, kimya ve biyoloji  takviyeli) Fen Bilimleri( Ağırlık fizik, 

  kimya, biyoloji ve Türkçe olmak üzere, Matematik takviyeli) Sosyal Bilimler (Tarih, 

  coğrafya, felsefe, sosyoloji, mantık, yurt bilgisi, ahlak bilgisi ve Türkçe) Yabancı dil  

  (Yabancı dil ve Türkçe başta olmak üzere tarih, coğrafya, felsefe takviyeli) Kültür, 

  sanat ve spor (Türkçe, genel kültür, sanat ve spor içerikli olmalıdır,

 17. Yabancı dil öğretimi ve üniversitelerde o dalı seçecekler için çözüm düşünülmelidir. 

 18. 9 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 687 sayılı KHK’ da ise 5580 sayılı Kanuna

  “Sosyal etkinlik merkezi” tanımı eklenmiştir. Bu tanımda sosyal etkinlik merkezinin; il 

  millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan 

  ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma

  ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğren-

  cilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek

  ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve spotif faaliyetlerin
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  yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını belirttiği ifade edilmiştir.

 19. Bu hükümlere göre belediyelerimizin ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin 

  ödev ve projeleri ile araştırma yapacağı, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve 

  sportif faaliyette bulunacağı bir merkez açmak istemesi durumunda; olacaktır.

 20.Belediyeler, okullaşmak, bilimsel eğitime yönelmek yerine daha çok yetişkin eği-

  timine ve sanata, kültüre ve meslek edindirmeye yönelik kurslara yönelmeli ve Milli 

  eğitime bağlı halka eğitimleri ile işbirliği yapmalıdırlar. Üretime dayalı, proje ağırlıklı 

  mesleki eğitime ağırlık verilmelidir. 

 21. Ulusça, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve geçmek için çok çalışılmalıdır. Görevden 

  kaçılmamalı, her fırsat değerlendirilmelidir. 

 Her şeye rağmen, iyi niyet olduğunu düşünerek, amacın, çağdaş insan, iyi insan iyi 

vatandaş yetiştirmeye yönelik olduğunu düşünerek önerilerimizi sunuyoruz

MİLLİ EĞİTİM MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ RAPORU

 Bir toplumun geleceğinin en temel belirleyicisi ile özdeş sayılan eğitim, toplumun her 

kesimini ilgilendirmesi  nedeniyle üzerinde önemle, özenle ve hassasiyetle durulması gereken 

bir konudur. Bu bağlamda eğitim ile ilgili yapılan değişikliklerde toplumun tüm kesimlerinin fikir 

ve düşüncelerinin alınması büyük bir önem taşımaktadır.

 Eğitim, işe dayalı olmalı, yetiştirilecek her birey, her koşulda üretken ve yaratıcı kılınma-

lıdır. Eğitimin her aşamasında üretime öncelik ve ağırlık verilmelidir. Tüm eğitim kurumlarını, 

eğitsel anlamda üretime dayalı birer iş alanı, laboratuar, işlik, atölye, tarla, park, ya da bahçe 

haline getirecek şekilde yapılmalıdır. Verilecek eğitimin, bireysel yetenekleri belirleyici ve 

geliştirici olması gereklidir.  Kuramsal bilgiler vermek yerine uygulamaya dayalı düzenlenmeli, 

analiz ve sentez yapma özendirilmelidir.

 Kişilikli, yurtsever ve milli bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek Türk milli eğitiminin ve 

hazırlanacak müfredatın öncelikli amacı olmalıdır.

 Eğitimde kesinlikle partiler üstü “milli” bir eğitim politikası izlenmesi gerekir.

 Her aşamada Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izi sürülmelidir. “Nutuk”  öğrenci 

seviyesine uygun hale getirilerek, okullarda okutulmalıdır.

 Eğitimin temel amacı, insanı gereğince eğiterek, sorumlu ve bilinçli yurttaş yapmaktır. 

Amaç sorgulayan insan yetiştirmek olmalıdır. Cumhuriyete ve bağımsızlığa giden yolda verilen 

mücadele ve kazanımlar müfredata konulmalıdır.

 Hazırlanacak müfredat, öğrenciye özgüven kazandırmayı, yeteneklerine güvenen bi-

rey yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Her aşamada akılcı ve bilimsel olmalıdır. Soyut kavramlara 

dayandırılmak yerine somut ve nesnel verilere dayandırılmalıdır.

 Eğitim, doğayı öğretmeli, ona zarar vermeden egemen olmayı ve kontrol etmeyi amaç 

edinmelidir. İçerik olarak, “demokratik” olmayı önermeli, öğrencilere demokrasiyi, demokratik 

alışkanlıkları bire bir öğretecek şekilde kurgulanmalıdır. Her olanağı değerlendirerek araştırıcı 

ve sorgulayıcı kuşaklar yetiştirmeyi amaç edinmelidir.

 Ahlaklı olmak, her insanın doğal kazanımı ve davranışı olmalıdır.

 Müfredat, eleyici değil, öğrenciyi yeteneği doğrultusunda başarılı kılacak bir yol izle-

melidir. Taklitçiliğe (öykünmeciliğe) prim vermek yerine, her konuda özgün ve yaratıcı ol-
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mayı özendirmelidir. Karma eğitim özendirilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. 

Felsefe, sosyoloji ve mantık gibi muhakemeye dayanan dersler mutlaka müfredata konul-

malıdır. Toplumsal gelişmenin temeli olarak kabul edilen kültürel gelişmeye katkı sağlayan 

kültürümüze, sanata ve spora yer verilmelidir. Öğrencilerin (kız ve erkek) sanat ve spor dal-

larından eşit olarak yararlanması sağlanmalıdır. Öğrenciler kitap okumaya özendirmelidir.

 Türk dili ve Edebiyatı, güzel Türkçemiz önemsenmeli ve doğru öğretilmelidir. Yabancı dil 

öğretimi, ihtiyaca göre planlanmalıdır.

 Müfredat ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, kendini iyi yetiştirmiş, donanımlı, akılcı, 

aydın ve topluma adanmış, vatanın her köşesini kendisi için kutsal bir çalışma alanı kabul et-

miş öncü kişilikli kimlikli öğretmeni yetiştirmedikçe, eğitimde bir arpa boyu yol almak mümkün 

değildir. Öğretmen eğitimde olmazsa olmaz kişidir. Müfredatı hakkınca uygulayacak kişi ancak 

iyi eğitilmiş öğretmen olabilir.

 Anaokulu, okul öncesi de dâhil olmak üzere, 3 yaşına gelmiş her çocuğa, devletin 

güvencesinde 2 yıl anaokulu, 2 yıl okul öncesi (toplam 4 yıl), 12 yıl da kesintisiz ve zorunlu eği-

tim verilmelidir.

 Müfredat, kesinlikle Tevhid-i tedrisat (Eğitim Birliği) yasasına uygun içerikte olmalıdır.

Eğitimin temel felsefesi laik anlayışa dayalı, sorgulayan, yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünce ye-

teneğine sahip insanlar yetiştirmek olmalıdır. O zaman bu coğrafyada demokrasiyi özümsemiş 

ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış mutlu insanlar olarak yaşayabiliriz. 

SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Dr. Arif BULUT

Başkan Yrd. Dr. Mehmet Ozan UZKUT

Sekreter: Dr. Müberra KILIÇ

 Sağlık Çalışma Grubu 2017yılı içinde 8 toplantı yapmış 37 üye ile çalışmalarını yürütmüş, 

Ele aldığı konular İmecik Köyündeki Atığın Sağlığa Zararları, Cerebral Palsy Engellilik ve Sosyal 

Dışlanma, Şehir Hastanesinin kentimize yararları ve sakıncaları, Sporcu Sağlığı Eğitimi Merke-

zi, Uyuşturucu ile Mücadelede Sağlık Önlemlerinin Alınması, Antalya’da Sentetik Uyuşturucu 

tehlikesi. 
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İMECİK KÖYÜ VE CİVARDAKİ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Antalya’nın İmecik köyü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık su İdaresinin döktüğü 

çamur atıklarıyla boğuşuyor. Atıklar yasalara aykırı olarak İmecik ve çevresindeki üç köydeki 

tarlalara ve su kaynaklarına yakın yerlere dökülüyor. Atıklar sebebiyle tarlalarına gireme-

yen Köylüler, hayvancılık faaliyetlerinin de tehlike altında olduğunu ifade ediyor. Hayvanların, 

atıkların oluşturduğu bataklıkta mahsur kaldığı öğrenilirken atıkları yiyen hayvanlarda hastala-

narak ölüyor. Araziden alınan numunelerin sonrasında Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette 

bulunan köylüler, konuyu mahkemeye taşıdı. Köylülerin, arazilerine dökülen atıkları görüntüle-

meye çalışırken tehdit edildiği iddia edildi.

 Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bağış, Avdan, İmecik ve Ulucak köyleri sınırlarında bulu-

nan üretim arazileri 2,5 milyon nüfuslu şehrin zehirli atıklarıyla oluşan çamurla adeta boğuluyor. 

Her gün kentin atık tesislerinden çıkan tonlarca atık, köylerin 30 bin dönüm arazisine boşaltılıyor, 

tarım alanları balçık oluyor. Köylüler zehirli atığın arazilerine atılmasına itiraz etti, bilirkişi olarak 

toprağı analiz eden TÜBİTAK, aldığı örneklerden yola çıkarak rapor hazırladı.

 Raporda “Atık olduğu yerden kaldırılmalıdır” denildi. Ayrıca, Atık Yönetmeliği’ne (AYY) 

göre tehlikeli (zehirli) atık olduğu ve Bakanlıkça belirlenen süreç uyarınca temizlenmesi gere-

ken kirlenmiş saha olduğu resmen saptandı. Ancak, ne atık taşıyan kamyonlar durduruldu ne 

de zehirli atıkların tarım ve hayvancılık yapılan arazilere atılması engellendi.

 Atık çamurlu ortamda ağır metallerin bulunma ihtimali vardır. Üretilen bu ürünlerin satıl-

ması direk halkın sağlığını tehdit etmektedir. Doğaya, hayvanlara ve köylülere karşı yapılan bu 

vahşi atık kurutma işlemlerinin derhal durdurulması, gerekli cezai işlemlerin yapılması bölgece 

kurulan köylüleri de kapsayan platform tarafından talep edilmektedir.    

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE SAĞLIK ÖNLEMLERİNİN ALINMASI

 Sağlık Çalışma Grubu, uyuşturucu ile mücadelede sağlık önlemlerinin ele alınması, madde 

bağımlılarının tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda yapılan toplantıya AMATEM, Halk Sağlığı, 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilgili dernek ve meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda kurumlardan gelen veriler ve öneriler paylaşıldı.

Sağlık Grubu Başkan Yrd.  Dr. Ozan UZKUT

 2014 uyuşturucu bağımlıları verileriyle ilgili olarak 2015 yılında konseyde yapılan top-

lantıda elde edilen verilere göre 2014 yılında Antalya’da iyileşmek için AMATEM gibi kurum-

lara yataklı ve ayakta tedavi için başvuran kişi sayısı 8 bin civarındaydı. 2017 Eylül ayı itibariyle 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki 22 yataklı eski ismiyle AMATEM yeni ismiyle

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama 

Merkezine son 8-9 ayda 6 bin 300 ayakta tedavi, 330 yataklı tedavi başvurusu yapılmıştır.

 AMBAUM’a göre,

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olan Aşır Aksu 

Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezindeki rakamlar ise 

temsilci katılamadığı için tam olarak bilinmemekte, ancak bunu bilmemekle beraber kuruma 

ayakta ve yatarak tedavi için başvuran kişi sayısı AMBAUM’a göre daha fazladır.  Aşır Aksu 30 

yataklı ve tedavi olmak isteyenlere 3ay sonrasına gün verilmekte,  Üniversitedeki AMBAUM 

ise 22 yataklı ve 15 gün sonraya sıra vermektedir. 
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 (Antalya’nın ilk ve tek, Türkiye’nin üçüncü açılan kurumu olan) Lara Anadolu Hastanesi 

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (AMATEM) ise son 9 ayda 3 bin ayakta tedavi 

yapılmış, bu hastanenin de 10 yataklı ünitesi bulunmakta. Üniversite, AMBAUM, Aşır Aksu ve 

Özel Lara Anadolu Hastanesindeki AMATEM’lerin verilerini bir araya getirdiğimizde karşımıza 

korkunç bir rakam çıkmaktadır.

  Yatarak ve ayakta uyuşturucu tedavisi olan bağımlı sayısı 2014’te bir yılda yani 12 ayda 

8 binden 2017’nin ilk 8 ayında 15 binler civarına ulaşmış. Bu korkunç bir rakamdır. Uyuşturu-

cunun toplumu nasıl sardığının göstergesidir. Rakamlarda çok ciddi bir artış söz konusudur. 

Bu rakamlar bize gösteriyor ki şu anda Antalya’da binlerce bağımlı var. Ve ne ilginçtir ki bağım-

lıların büyük çoğunluğu sentetik uyuşturucu kullanıyor. Kritik bir madde olan eroin ve kokain 

kullanımında ise azalma görülmektedir.

 Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin çok kullanılmasının sebebi ise ucuz oluşu ve 

kullanıldığı zaman yetkililerce anlaşılmasının çok zor olmasıdır. Ülkemizde sentetik uyuşturucu 

kullanımının tespitiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Bu sentetik uyuşturucu türlerin kullanımının 

tespiti sadece Ankara’da bir merkezde yapılabiliyor. Antalya’da bu tespit yapılamıyor. Tetkikle-

rin sonuçları ise 15 gün sonra çıkıyor. Bir kişi sentetik uyuşturucu kullanıp kaza yaparsa emniyet 

kazadan sonra uyuşturucu kullanımını araştırıyor ve böyle bir durumda sentetik uyuşturucu 

kullanımının varlığı ortaya çıkıyor. Ucuz ve kullanımının zor tespiti bu tür uyuşturucuları cazip 

hale getiriyor.

 Antalya’da eskiden uyuşturucu Zeytinköy denen bölgede satılıyor denirdi şimdi ise 

kentin her yerinde ve neredeyse evlere servis olacak şekilde dağıtım ağı kurulmuş. Sente-

tik narkotikler sıvı ve sprey şeklinde kullanılabiliyor. Yani bu sentetik uyuşturucular nane gibi 

herhangi bir bitkinin üzerine sıkılıyor. Şahsın üzerinde o bitki bulunsa bile uyuşturucu olduğu 

anlaşılamıyor. Birçok nargile evlerinde bunun kullanılabileceği düşünülüyor. Ayrıca örneğin 

sigaranın içine sıkılıyor. Bana gelen çocukların direkt beyanına göre okullarda bahçe duvarının 

üstünden atılarak sentetik uyuşturuculu ya da esrarlı sigara kullanılıyor. Bir uyuşturucu ve 

uyarıcı madde bağımlısı kendi çevresi, arkadaşı ve ailesi derken toplamda 70 kişiyi bağlıyor 

ve meşgul ediyor. Sadece aileden 3 kişi işi gücü bırakıp bağımlıyı takip ediyor ve bu 3 kişi 

çalışamaz hale geliyor. Bu insanların da aile ve sosyal yaşamı etkileniyor. O bağımlı ile ilgili olarak

devletin kolluk kuvveti, sağlık vb. çok sayıda personeli bu konuya yoğunlaşıyor. Uyuşturucu ile 

mücadele en büyük mücadelemiz olmalıdır.

 Uyuşturucuyla mücadeledeki en önemli konulardan biri ise bunun tedavisinin nasıl 

yapılacağıdır. Bir uyuşturucu bağımlısı hastanede bir ay yataklı tedavi görüyor. Aslında bir ay 

yeterli bir süre. Toplum bu gibi insanları dışladığı için tekrar toplum içine dönünce en ufak bir 

uyaranda, tekrar uyuşturucuya geri dönüyor. Bir çiftlik kurulmalı ve bağımlılar burada çalıştırıl-

malı, Tüm bağımlıların çalıştığı bir çiftlik olmalı. Bağımlılar bu çiftlikte hem sosyalleşebilmeli 

hem de süt üreterek, hayvan bakımı vb. şekillerde üretime katkıda bulunmalıdır. Bunlar tabi 18 

yaş üstü için geçerlidir.

 18 yaş altı bağımlılar için Gaziantep’te örnek bir kurum var. Rehabilitasyon merkezleri ku-

rulmalı, bu bağımlılara okul eğitimi kurulan bu merkezde verilmeli, psikiyatrik olarak tedavi yapıl-

malıdır. Bizim en büyük sorunumuz, bir ay süren yataklı tedaviden sonra kişinin bir uyaran so-

nucu uyuşturucuya tekrar başlamasını engellemememizdir. Uyuşturucu kullanımı virüs gibi hızla 

yayılıyor. Sentetik uyuşturucu kullanan kişiler araba kullanıyor, askere gidiyor, iş sahibi oluyor.



ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

Antalya Kent Konseyi | 2017 Yılı Çalışma Raporu 35

 Takribi 15 bin bağımlı sayısı, kurumlara başvuranlardan ibarettir. Bir de başvurmayan-

lar var. Bu kurumlara başvuranların bir bölümü de şehir dışından tedaviye geliyor. İnsan 

sirkülasyonunun yoğun olduğu Antalya’da diğer kentlerden gelenlerle beraber tahminimizce 

50 bin kadar uyuşturucu kullanan insan bulunuyor. Her biri 70 kişiyi bağlasa bu üç buçuk mil-

yon insan ediyor. Ayrıca kış mevsiminin diğer kentlere göre daha sıcak geçmesi, bağımlıları 

kentimize çekiyor. 

 Antalya Emniyet Müdürlüğü, Ağustos 2017 de uyuşturucu ile daha etkin mücadele 

vermek amacıyla “Alo Narko İhbar Hattı” nı kurdu. İhbarda bulunmak isteyen vatandaşlar 

whatsapp’tan resim, video ve ses gönderebilecekler. Antalya Emniyeti açıklamasında; 

uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifre edilmesi, daha seri bir 

şekilde suç ve suçluya ulaşabilmek amacıyla oluşturulan (0 552 155 07 07) numaralı   “Alo 

Narko İhbar Hattı” nı vatandaşların aramasını, ayrıca Whatsapp ve benzeri uygulamalardan 

resim, ses ve video da gönderebilmelerinin mümkün olabileceğini bildirdi. İhbar hattına gelen 

tüm ihbarların değerlendirileceğini belirten Emniyet, ihbarcının kimliğinin, ise kesinlikle gizli 

tutulacağını duyurdu.

 Ocak 2017 sonundaki İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısındaki konuyla ilgili 

olarak raporlardan ziyade sonuçların önemli olduğu Vali tarafından vurgulanmıştır.

 Sistem oluşturulması tedavi, takip sisteminin oluşturulması, sonuç olarak ne kadar in-

sanımızı uzaklaştırabildik, ne kadar gencimizi uzak tuttuk, bulaşan ne kadar insanımızı bu be-

ladan kurtardık ve hayatiyetini normal bir hayat olarak devam ediyor. Bu konuda sonuç alın-

masının önemli olduğu vurgulandı.

ANTALYA’DA SENTETİK UYUŞTURUCU TEHLİKESİ 

 Sağlık Çalışma Grubu, uyuşturucu ile mücadelede sağlık önlemlerinin ele alınması, 

kapsamında sentetik uyuşturucu maddenin gençleri hedef aldığını ve kişide kalıcı hasarlara yol 

açtığını bu konuda Antalya’nın da riskli şehirler arasında olduğu belirtilmiştir.

 Rusya menşeeili olan uyuşturucu maddenin ilk olarak Amerika’da ortaya çıktığını, bu hapı 

kullanan Brezilyalıların zombi ve yamyamlar gibi hareket ettiklerinin tespit edildiğini ve bağımlı 

hale gelen bu insanların çevrelerine korku saçtıklarının altı çizildi. 

 Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü etkilere 

sahip olan sentetik uyuşturucuyu kullanan kişilerin çoğunun öldüğünü, ölmeyenlerde ise kalıcı 

beyin hasarları oluştuğu ve son derece uyarıcı olan bu madde insanı çıldırtacak derecede par-

anoyaya yol açmaktadır. Zombi hapını kullananların hiç tanımadıkları insanların yüzlerini parça-

layıp yedikleri vakalarda olmaktadır. Beyinde aşırı miktarda dopamin salgılanmasını tetikleyen bir 

kimyasal zehir taşıyan maddenin yaşattığı halisünasyonlar ve paranoya durumlarının kişide üç 

dört insana saldırabilecek enerjiyi ortaya çıkardığı adeta kişiyi vahşileştirmektedir.

 Ahlaki değerleri, toplumsal kuralları tamamen devre dışı bıraktıran bir etkiye de sahip olan Flak-

ka isimli Zombi hapının psikolojik sorunlar oluşturmasının yanında kişi de kalp krizi etkisi yaratmaktadır. 

 Uyuşturucu insan olma özelliğini, “ben” durumunu yok edip, hayvani içgüdüleri ortaya 

çıkarmakta kullanım halinde kalp atışının normalden hızlı olduğu, kişinin ruh halini düzenleyen 

hormonların baskı altına alınması ile kalıcı hasarlar ve kalp yetmezliği kaynaklı ölümler olmaktadır. 

 Bonzai uyuşturucu maddesi kişiyi soyutlaştırmakta, Flakka ise kişiyi saldırgan bir hale 
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getirmektedir. 

 Flakka yutulabilir, burundan çekilebilir ya da hap şeklinde kullanılabilir. Ayrıca esrar gibi 

diğer yumuşak uyuşturucularla kombine de edilebilir. Diğer bütün uyuşturucular gibi bağımlılığa 

yol açan ölümcül bir etkiye sahiptir. Ayrıca böbrek yetmezliğine neden olabilir ve kullanıcı için 

kalıcı diyalize ihtiyaç duyulur.  

 Zombi hapı isminin verilmesi uyuşturucuya karşı merak ve ilgi uyandırma riski taşıyor. 

Son yıllarda “Zombi” filmleri dizileri, oyunları çok revaçta Flakka nın bu şekilde isimlendirilmesinin 

de pazarlama stratejisiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Daha çok gençleri hedef alıyor. Gençler 

için zombiler eğlenceli yaratıklar. Zombi hapı isminin verilmesi uyuşturucuya karşı merak ve ilgi 

uyandırma riski taşıyor. Uyuşturucunun hedef kitlesi öncelikle gençler. Bu nedenle bu konuda 

medya kuruluşlarının da bu zehirden bahsederken dikkatli olması “Zombi hapı” olarak anılmaması 

gerekir. 

TARIM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Adnan ÖZÇELİK

Başkan Yrd. Nuri ARI

Sekreter: Sakip ALTUNLU

Tarım Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 2 toplantı yapmış 24 üye ile çalışmalarını yürütmüş, 3573 

Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılanması” Hakkındaki Kanunda Yapılacak Değişik-

liklerle İlgili öneri raporu hazırlanmıştır. Yaş Sebze ve Meyvelerde Nakliye, Paketleme ve 

Pazarlama Sorunları, Üretici ve Tüketiciye Etkileri konusunu görüşmeye almıştır. 

3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILANMASI HAKKINDAKİ KANUNDA

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ RAPOR

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17 Mayıs 2017 tarihinde meclise sunduğu; Sanayi-
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nin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla, bazı kanun ve kanun hükmünde kara-

rnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun, 3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanile-

rin Aşılanması” Hakkındaki Kanunda Yapılacak Değişikliklerle ilgili Antalya Kent Konseyi Tarım 

Çalışma Grubu’nun görüşleri.

 Zeytin; bütün dinlerde ve kültürlerde, barışı, dostluk ve kardeşliği, ölümsüzlüğü, bolluk 

ve bereketi temsil eden kutsal bir ağaçtır. Rivayete göre; Zeytin ağacı gölgesinde oturan Home-

ros’un kulağına şu cümleleri fısıldamıştır: “Herkese aitim, kimseye ait değilim. Sen gelmeden 

önce buradaydım, sen gittikten sonrada burada olacağım”.Zeytin gerçekten ölümsüz bir 

ağaçtır. Zeytinin insan sağlığı ve beslenmesindeki önemi herkes tarafından bilinmektedir. 

 Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeniyle çok önem-

li bir zeytin üreticisi ülke konumundadır. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde 800 000 hek-

tar alanda 170 milyona yakın ağaç miktarıyla İspanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıradadır. Ege 

ve Marmara bölgelerinde zeytin üretimi daha düzenli ve kapalı bahçeler şeklindedir.  Akdeniz 

bölgesinde ve özellikle Antalya’nın batı ve doğu ilçelerinde ise denize yakın alandan 800 m 

yüksekliklere kadar olan yamaçlarında, delice ağırlıklı makilik ve aşılanmış zeytinlikler olarak 

önümüze çıkar.

 Ülkemizde yaklaşık 500.000 üretici aile geçimini tümüyle zeytincilikten sağlamaktadır. 

1.200.000 tarım işçisi zeytincilik dolayısıyla iş olanağı bulmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı sektörü 

bütün olarak düşünüldüğünde, 10 milyon vatandaşımız geçimini bu sektörden sağlamaktadır. 

 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılanması Hakkındaki Kanun” Zeytin 

üretimini destekleyen ve koruyan bir yasadır. Son on beş yıldır yasa defalarca değiştirilmeye 

çalışılmıştır. 2012 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı yasaya aykırı olarak çıkardığı yö-

netmelikle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına destek vermiş, ancak yönetmelik Danıştay 

tarafından iptal edilmiştir. Şimdi iptal edilen bu yönetmelik içeriği kanun değişikliği olarak 

tekrar gündeme getirilmiştir.

3573 sayılı kanunda yapılacak değişiklikler taslağı ve yasadaki mevcut madde metni

Madde 1  

Madde 1’e aşağıdaki madde eklenmiştir.

Madde 1/A- Bu Kanunda geçen;

Zeytinlik Saha: Orman sınırları dışında kalan ve bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya 

yabani zeytin bitkisinin bulunduğu alanı,

Kurul: Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nu ifade eder.

MADDE 14 Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına 

en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır. Ancak çift sürme ve nakli-

yatta kullanılan hayvanlara ağızlık takılması şartıyla müsaade edilir. 

 Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında zarar görenin şikâyeti üzerine üç aya kadar 

hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

 Çiftçi mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen tutanaklar aksi sabit olun-

caya kadar geçerlidir.

Değişiklik Taslağı; Zeytinlik sahalarda her çeşit hayvan otlatılması yasaktır. Zeytinliklerde hay-

van otlatanlara 5.000 TL idari para cezası uygulanır. 

 Çiftçi mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen tutanaklar aksi sabit olun-

caya kadar geçerlidir.
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MADDE 20 Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fab-

rikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, 

toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez

 Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri 

yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köy işleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Değişiklik Taslağı; Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede, zeytinliklerin 

bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve 

işletilemez. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

  a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,

  b) İlgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

  c) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar,

  ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri,

  d) Petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri,

  e) Hazırlanmış imar planlarına rağmen mevcut yerleşim alanlarının genişlemesine 

   engel olduğu tespit edilen sahalarda yapılacak imar planı değişimleri,

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına 

izin verilebilir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde Valiliklere devredebilir. Bu alanlarda yapılacak 

zeytinyağı fabrikaları ile 18.4.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda tanımlanan tarımsal 

işletmelerin yapımı ve işletilmesi ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine bağlıdır. 

 Birinci fıkra kapsamındaki yatırımları yapanlar bu faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre 

ve zeytin sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütmek, oluşabilecek zararı telafi etmekle ve 

kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler.

Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu; her ilde Valinin başkanlığında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ildeki üst düzey temsilcileri ile Bakanlık Araştırma Enstitüsü,  

Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri Bölümü) ve Ziraat Odalarından birer üye olmak üzere toplam 

dokuz üyeden oluşur. Kurulun sekretarya hizmetleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

tarafından yürütülür. Kurul, en az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. 

 “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu, yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirmek, zeytinlik 

sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve 

izlemenin yapılması, ülkesel ve yerel ölçekli yatırım planlarının uyumunun denetlenmesi, or-

taya çıkan olumsuzlukların belirlenmesi ve bununla ilgili sorunları giderici önlemlerin alınması 

görevlerini yerine getirir. Yatırımı talep eden kurum/kuruluş tarafından yatırım talebi ile birlikte 

yatırıma ilişkin fizibilite raporu Kurula sunulur. Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu yatırım talep-

leri ile ilgili kararlarını bir aylık süre içerisinde vermek zorundadır.

 “Zeytinlik sahalarda yapılacak yatırımlarla ilgili usul ve esaslar ile Zeytinlik Sahaları Koru-

ma Kurulunun kuruluş, çalışma, usul ve esasları Yönetmelikle belirlenir.”

 Birinci fıkrada şartlı izin verilen yatırımlara ait sahalar hariç zeytinlik sahalar daraltılamaz. 

Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı 

iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı konu uzmanı 

araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi 

kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya söken-

lere ağaç başına ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
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Değişikliklerle İlgili Görüşler

MADDE 1: 

 Dekarda 15 adet altında kültür veya yabani zeytin ağacının bulunması halinde, alanın 

zeytinlik olarak kabul edilmemesi, zeytinliklerimizin büyük bölümünün yok olmasına neden 

olacaktır. Bu da üretimimizi ciddi oranda düşürecektir. Yapılacak değişiklik bu alanların tarım 

dışına çıkarılmasına yol açacaktır. Rantın yüksek olduğu Antalya gibi yerlerde zeytinlikleri-

miz hızla yapılaşmaya ve tarım dışı uygulamalara açık hale gelecektir. Zeytincilikte rakiplerimiz 

olan İspanya ve İtalya’da dekarda 3 adet ve üzeri zeytin ağacının olduğu alanlar zeytinlik ola-

rak kabul edilmektedir.

 Yasa değişikliği ile “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu” oluşturulmaktadır. Benzer kurul; 

5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı” kanununa göre “Toprak Koruma Kurulları” adın-

da bütün illerde vardır. Ne yazık ki bu kurullar tarım alanlarının korunmasından ziyade amaç 

dışı kullanımına da onay veren kurumlar halini almışlardır. Bu kurullarda çoğu zaman “Kamu 

Yararı” konusu tarım toprakları aleyhine işletilmiştir.  

MADDE 14:

 Yürürlükteki yasanın 14. maddesinde yer alan “zeytin sahalarına en az bir kilometre 

yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır ibaresi” yeni taslakla kaldırılmıştır. Değişik-

lik taslağı ile hapis cezası da kaldırılmış, bunun yerine sadece para cezası konulmuştur. Bu 

değişiklik, zeytinliklere zarar verilmesini önlemiş olmayacaktır, hatta bu ağılların yapılmasını 

teşvik ederek zeytinliklerin daha fazla zarar görmesine sebep olacaktır. 

MADDE 20:

 Mevcut Yasadaki zeytinliklere 3 km mesafede, zeytinliklere zarar verebilecek tesislerin 

ve yatırımların kurulması kesinlikle yasaklanırken, değişiklikle bu madde esnetilmiş, oluşturu-

lan “Zeytin sahaları Koruma Kurulu” marifetiyle bu alanların zeytinlik ve tarım dışına çıkarıl-

masına olanak sağlanmıştır.

 Taslak değişiklikte öngörülen “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu” oluşumu daha önce 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunundaki Toprak Koruma Kurullarının benze-

ridir. Kurul, yine kamu ve bürokrat ağırlıklı bir oluşumdur.  

 Ayrıca taslak da yer alan kamu yararı ibaresinin çok genel ve soyut kaldığı, herhangi bir 

ölçüsü olmadığı, her türlü yatırım için ilgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınabileceği görülmek-

tedir. Bu durumda herhangi bir bakanlığın vereceği kamu yararı görüşü doğrultusunda zeytin-

lik alanlarının yok olmasının önü açılabilecektir. Hatta Bakanlık yetkisine verilmekle kalınmamış 

kamu yararı verme yetkisi Valiliklere bırakılmıştır. 

Sonuç 

 Zeytinlik Sahalarının bugüne kadar olduğu gibi yasa ile korunması esastır. Gücünü yasa-

dan almayan bir koruma anlayışının, Kurul’daki kişi ve kuruluşların inisiyatifine bırakılması doğ-

ru değildir.

 Zeytinlik alanlarının, alandaki zeytin ağacı sayısını düzenleyerek zeytinlik sahası olmak-

tan çıkarılması ve oluşturulacak kurul marifetiyle zeytinliklerde tarım dışı tesislerin kurulması-

na izin vermek bu ülke zeytinciliğine ve tarımına zarar verecektir. Bu yasa değişikliği  bu alan-

ların tarım dışına çıkarılmasını sağlayacaktır.

 Bu yasa değişikliği kabul edildiği taktirde; gerek kamu, gerekse de özel yatırımlar ile 

gelişmekte olan ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretimi olumsuz yönde etkilenecek ve 450 bin 
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ton üretim ile Dünya ikinciliği hedefinin tutturulması yolunda sorun yaşanacaktır. Sağlık faydal-

arının bilinirliğinin artması ile son dönemde tüketimi artmakta olan zeytinyağının imajı zeytinlik 

alanların yakınında yapılacak madencilik ve benzeri çevresel zararları olan faaliyetler nedeni 

ile olumsuz etkilenecek ve tüketimin azalması halinde ise toplum sağlığı zarar görecektir.

 İlgili yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ile özellikle kırsal bölgelerin istihdamına önem-

li katkı sağlayan zeytincilik zarar görecek, ülkemizin işsizlik oranı daha da artacaktır.

 Sonuç olarak; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17 Mayıs 2017 tarihinde meclise 

sunduğu; Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla, bazı kanun ve kanun 

hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları içerisinden, 3573 sayılı 

“Zeytinciliğin ıslahı ve Yabanilerin aşılanması” hakkındaki kanunun çıkarılması gerekir.

YAŞ SEBZE ve MEYVELERDE NAKLİYE, PAKETLEME ve PAZARLAMA SORUNLARI, ÜRETİCİ 

ve TÜKETİCİYE ETKİLERİ 

 Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu, 21.11.2017 tarihinde, yukarıda belirtilen konu 

içeriğini düzenleyen; 03 Ekim 2017 tarih ve 30199 sayılı “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Pera-

kende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ” ile ilgili görüş oluşturmak için konu detaylı olarak tartışılmış ve aşağıda belirtilen tespit-

ler ve öneriler not edilmiştir.

 1. Konuya esas kanun; “Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan 

  Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 11.03.2010 tarihinde 5957 

  sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Aynı kanun esas alınarak“Sebze ve Meyvelerin Toptan 

  ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esas-

  lar Hakkında Tebliğ” ise 03.10.2017 tarihinde 30199 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

 Avrupa Birliği normlarına göre hazırlanmış bu tebliğ ile Toptancı Hallerinde işlem gören 

tarımsal ürünlerin ambalajlanması, depolanması, taşınması ve perakende satışında uygulana-

cak kurallar ayrıntılı olarak tarif edilmiştir.

 2. Bu tebliğin; Çabuk bozulan yaş sebze ve meyveleri kapsayan ürünlerin tek kullanım- 

  lık ambalajların kriterlerini belirleyen 5. Madde 3. fıkrası 01.06.2018 tarihinde, Dökme 

  diye tabir edilen Bal kabağı, kavun, karpuz, patates ve kuru soğan gibi ürünlerin tekrar 

  kullanımlık ambalajlarının kriterlerini belirleyen kuralların uygulanması ile Taşıma 

  Standartlarını ve Frigo araçların kriterlerini belirleyen maddeleri 01.01.2019 tarihinde 

  yürürlüğe girecektir.

 3. Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ve uygulanması halinde paketleme, depolama ve taşı-

  madan kaynaklanan ürün kayıpları azalacaktır.

 4. Tebliğ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanmıştır. Ancak, 

  Yürütmesini Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tebliğin içeriği, Gıda Tarım ve 

  Hayvancılık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da çalışmalarını kapsamak-

  tadır. Bu nedenle yürütülmesinde bazı sorunların yaşanması kaçınılmazdır.

 5. Tek kullanımlık ambalajların yaş sebze ve meyvelerde kullanımının yürürlüğe girmesi-

  ne 6 ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen, ne üretici özelinde ne de toptancı hallerin-

  de konu ile ilgili bir hazırlık yoktur. Ürün bazında ambalajlama esasları, ambalajlama

  alt yapısı ile ilgili hiçbir hazırlık yoktur.
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 6. Bu tebliğ kriterlerinin uygulanabilmesinde en önemli tarafların başında Üretici 

  gelmektedir. Türkiye de tarımsal üretim “Küçük Aile İşletmesi” ağırlıklıdır. Üreticilerin 

  önemli alt yapı sorunları(Sera yapıları, basınçlı sulama, Zirai mücadele vb.) vardır. 

  Kontrollü üretim ve İyi Tarım Uygulamaları yetersiz, Ürün ve üretim planlaması hiç 

  yoktur. Kooperatifleşme ve Birlik oluşturma yok denecek kadar azdır. 

 7. Bazı ürünlerin üretici düzeyinde işlenmesi ve paketlenmesi gerekecektir. Küçük 

  üreticinin ambalajlama, depolama ve nakliye kriterlerini sağlayacak alt yapısı yoktur.

 8. Toptancı hallerinde de Komisyoncuların çok büyük çoğunluğunda tasnifleme, amba-

  lajlama ve depolama tesisi yoktur.

Öneriler;

 1. Her şeyden önce bu tebliğin uygulanmasından dolayı ortaya çıkacak ek maliyetlerin, 

  özellikle üreticiye yansımaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir. 

  Çünkü son yıllarda üreticiler, ailelerini geçindirecek yeterli geliri elde edemediklerin-

  den dolayı tarımdan ve üretimden uzaklaşmaktadırlar. Üretici ile tüketici arasındaki

  mesafenin ve aracıların azaltılması gerekir. 

 2. Özellikle tek kullanımlık ambalajların kullanılacağı yaş sebze ve meyvelerde tebliğin

  yürürlüğe gireceği 01.06.2018 tarihine kadar bütün hazırlıkların tamamlanması gerekir.

 3. Yaş Sebze ve meyvelerde ürünlerin her birisinin ambalaj kriterleri tarif edilmelidir. 

  Sadece palete sığacak koli ebatları tarif edilmiştir, ayrıntısı verilmemiştir. Ürünün 

  özelliklerine göre ambalajlama, depolama ve taşıma yapılmalıdır.

 4. Gerek toptancı hallerinde, gerekse üretici ölçeğinde bu tebliğin uygulama alt yapıları 

  acilen oluşturulmalıdır. Bunun için; toptancı hallerinde gerek komisyoncular 

  düzeyinde, gerekse Toptancı hal bünyesinde, kamu eliyle veya hibe desteklerle, 

  standardizasyon, paketleme ve depolama ihtiyacını karşılayacak tesisler kurulmalıdır.

 5. Bu tebliğin içeriği, uygulaması ve yürürlüğü ile ilgili olarak, üreticilerin bilinçlendiril-

  mesi amacıyla, acilen eğitim çalışmalarına başlanması gereklidir.

 6. Üreticilerin, kooperatif kurma ve birlik oluşturmaları desteklenmelidir. Örgütlen-

  menin önündeki yasal zorlukları ortadan kaldırmak için “Üretici Birlikleri Yasası” tekrar 

  gözden geçirilmelidir. Üreticilerin kooperatif veya birlik oluşturması bu tebliğin uygu-

  lanmasını çok kolaylaştıracaktır.

Sonuç

 Yaş Sebze ve meyvelerin ticaretinde, uyulması gerekli standart uygulamaları belirleyen 

bu tebliğin uygulanması ile ürünün üreticiden, tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreçte, oluşacak 

kayıpları önlemek, tüketiciye standartlara uygun ve sağlıklı ürün sunulması amaçlanmıştır. Teb-

liğin yürürlüğe girmesine 6 ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen, tebliğ de belirlenen kriterler-

in uygulanabilmesi için, gerek toptancı hallerinde, gerekse üretici düzeyinde hiçbir hazırlık ve alt 

yapı çalışması yapılmamaktadır. Bu tebliğin uygulanabilmesi; üretilen ürünün standartlarının art-

tırılması ile başarılı olacaktır. Standartları yükseltebilmek için de; Üreticinin üretim alt yapısının 

iyileştirilmesinin sağlanması zorunludur. Bu konuda üreticiye gerekli devlet desteği verilmelidir. 

 En kısa zamanda toptancı hallerinde, tebliğde belirlenen kuralların uygulanabilirliğini 

sağlamak için hazırlıklara başlanmalıdır. Yeni kuralların uygulanabilmesi için oluşacak ek mali-

yetlerin, zaten zor durumda olan üretici ve tüketiciye yansıtılmaması için tedbirler alınmalı, 

kamu desteği sağlanmalıdır.
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TURİZM ÇALIŞMA GRUBU  

Başkan: Recep YAVUZ

Başkan Yrd. Selçuk MERAL

Sekreter: Cem KARACA

 Turizm Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 3 toplantı yapmış, 60 üye ile çalışmalarını yürüt-

müştür. Turizm sektörünün temsilcilerinin katılımı ile Uluslar arası Turizm Fuarları ertesinde 

2017 sezonuna dair görüşler ve öneriler değerlendirilmiş, 2017 ITB Berlin Fuarı Türkiye-An-

talya değerlendirme raporu sunulmuştur. Ayrıca yıl içerisinde Kent Müzesi hakkında grup üye-

lerine ve turizm sektörü çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

2017 ITB BERLİN FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

Türkiye-Antalya Değerlendirmesi

 2017 ITB Almanya Berlin Fuarına 184 ülke katılmıştır. 26 salonda toplam 1092 stant 

açılmış, fuar 160.000 kişi tarafından ziyaret edilmiş ve 109.000 turizm profesyonelinin fuar 

ile ilgilendiği görülmüştür. Fuara 5000 basın mensubunun, 450 blog yazarının, 72 Turizm 

Bakanının, 45 Büyükelçinin ve 110 delegasyonun katılımı ve temsili gerçekleşmiştir.

 Fuarda 200 kongre düzenlenmiş, 400 turizm uzmanı ve 28.000 izleyici katılım göstermiştir.

Partner Ülkeler: Botswana – Slovenya

 2017 ITB Berlin Fuarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standı, özgün fikirler – yaratıcılık 

anlayışının öne çıktığı bakışıyla en iyi stant seçilmiştir. 

 Türkiye 3.000 (üç bin) metrekare alanda 129 stantla temsil edilmiştir.
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Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı (1984-2016)

 Tabloda da görüldüğü gibi, 1984 – 2016 yılları arasında ülkemize toplam 502.489.000 

(beşyüzikimilyondörtyüzseksendokuzbin) turistin geldiği görülmektedir. Her yıl artış gösteren 

tabloda 2016 yılında yaklaşık 11.000.000 (onbirmilyon) bir düşüş olduğu tespit edilmiştir.

YILLARA GÖRE ÜLKEMİZE GELEN ALMAN TURİST SAYISI

 

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2.117.000

2.614.000

2.391.000

2.855.000

4.172.000

4.459.000

5.389.000

5.517.000

7.076.000

6.500.000

6.670.000

7.726.000

8.614.000

9.689.000

9.752.000

7.487.000

10.428.000

11.618.000

13.256.000

14.029.000

17.516.000

21.129.000

19.819.000

23.040.000

26.336.000

27.077.000

28.632.000

31.456.000

31.782.000

34.910.000

36.837.000

36.244.000

25.352.000

502.489.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOPLAM 

2000  20.186.000 (1984-2000)

2001  2.884.000

2002  3.481.000

2003  3.332.000

2004  3.983.000

2005  4.243.000

2006  3.762.000

2007  4.149.000

2008  4.415.000

2009  4.488.000

2010  4.385.000

2011  4.826.000

2012  5.028.000

2013  5.041.000

2014  5.250.000

2015  5.580.000

2016  3.890.000

TOPLAM  88.923.000
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Kültür Turizm Bakanlığının verilerine göre ülkemizi 1984-2016 yılları arasında 88.923.000 

Alman turist ziyaret etmiştir. Alman turist sayısı 2006 ve 2016 yılları dışında sürekli bir artış 

göstermiştir. 

ALMANYA PAZARINDA TÜRKİYE

 Türkiye 2015 yılı itibarı ile Almanya pazarında İspanya ve İtalya’nın ardından ilk 3 içine 

girmeyi başarmıştır. 2016 yılında turizmdeki genel kriz Alman ziyaretçi sayılarına da yansımıştır. 

Türkiye’nin Pazar payı 2016 yılında %7,3 den %5,6 ya gerilemiştir.

2015  10.417.000  3.000.000

2016  5.716.000  1.975.000

Toplam 27.238.000  7.815.000

 Bu tabloda kentimiz açısından 2016 yılında Alman turist sayısında düşüş olduğu 

görülmektedir.

 Fuar sonrası Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu tarafından grup üyesi ve 

Antalya Turizm sektörü temsilcileri ile 17.03.2017 tarihinde Antalya Kent Konseyinde değer-

lendirme toplantısı yapılmıştır.

 Toplantı da 2017 turizm sezonuna dair görüş ve öneriler değerlendirdi. Dünyanın en 

büyük ve önemli Turizm Fuarı olan ITB Berlin’e ait yukarıdaki tablolar ve rakamlara dair bilgiler 

paylaşıldı.

Değerlendirme ve Öneriler

 Recep Yavuz (Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu ): Ülke turizmi için çok önem taşıyan 

bir süreçten geçiyoruz. 3 yıl öncesine kadar dünya 6. sı olarak, uluslararası Turizm Piyasa-

sının önemli bir aktörü olan Türkiye turizmi yaşanan siyasi krizden olumsuz etkilenmektedir. 

Spanien

Italien

Türkei

Österreich

Kroatien

Griechenland

Frankreich

Polen

Niederlande

USA

Spanien

Italien

Türkei

Österreich

Griechenland

Kroatien

Frankreich

Niederlande

Polen

Dänemark

13,1%

8,2%

7,3%

5,3%

3,2%

3,0%

2,9%

2,5%

2,1%

1,9%

14,8%

8,2%

5,6%

4,6%

3,5%

3,2%

2,6%

2,6%

2,0%

1,7%

2015 2016
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 84 ülkenin katıldığı Berlin ITB Turizm Fuarı 110.000 Turizm profesyonelinin ziyaret ettiği ve 

5000 gazetecinin takip ettiği, 200 Kongrenin gerçekleştiği dünyanın en önemli turizm fuarıdır.  

1984-2016 yılları arasında Almanya’dan ülkemize 89 Milyon Alman turist gelmiştir. Türk turiz-

minin belkemiğini oluşturan Almanya pazarı 2006 ve 2016 yılları dışında sürekli artmıştır.

 Bu bağlamda Almanya ile süregelen tarihi ve kültürel geçmişin zarar görmemesi ve iki 

ülkenin birbirlerine sağduyulu yaklaşımı son günlerde çok daha önemli hale gelmiştir. 

 Selim Karaçaylı (Der Touristik): Der Touristik olarak Türkiye’ye talepte düşüşler var. 

Buna karşılık Rodos, Girit, Yunanistan ve İspanya’da %60 ları bulan artışlar söz konusu. Türkiye 

salonu oldukça sakindi. Neredeyse sadece Türk Turizmciler vardı. 

 Sefa Altınay (DSC Touristik): Türkiye olarak Fuara iyi hazırlanamadık. Her şey normal 

seyrediyor gibi gelmiştik, oysa ortada ciddi bir siyasi kriz vardı ve buna ağız birliği ile bir ar-

güman oluşturamadık. Kültür Turizmin kaybı çok büyük boyutlarda. Fuara hazırlanıp gelinseydi,

2017 yılı Türkiye’de Kültür Yılı ilan edilebilirdi. Tur Operatörleri Türkiye pazarındaki kayıptan 

dolayı üzgünler.

 Ferit Turgut (Kesit Tur): Türkiye’de kamp yapan Futbol gruplarında çok büyük düşüşler 

var. Geçtiğimiz yıl 2500 Takım Kamp için Antalya’ya gelmişti, bu dönem 500 takımı zor yaka-

larız. Fuarda stantlarda eksiklikler çoktu. Satış müdürleri stantlarda çok azdı. Fuar boyunca 

siyaset turizmin önüne geçti.

 Selçuk Yüksel (Deha Turizm): Fuarda normal olan fiyat, kontenjan, erken rezervasyon 

gibi konular neredeyse hiç konuşulmadı. Fuarın ilk günü patlak veren siyasi kriz sonrası Türk 

Salonu bomboş kaldı. Fuardan yenilmiş olarak döndük. Fuar esnasında tur operatörlerine 

yönelik bir etkinlik veya bir faaliyet yoktu. Turizmci sezonu kaybettiğinin farkında. Fuarın 

4. Günü olan Cuma günü Türkiye stantları bomboştu. Info Gruplarını bile getirmek çok zor 

görünüyor.

 Murat Çoban (Deha Turizm): Biz firma olarak birçok ülkede ve farklı ürünlerle faaliyet 

gösteriyoruz. Yani fiyatlandırma Balkan pazarı için tuttu. Ancak diğer pazarlarda konu fiyat 

değildi. Ben tek bir iş görüşmesi yapamadım. Türkiye’den katılım gereğinden fazla yüksek. Bu 

sene karşı karşıya olduğumuz kriz bugüne kadar olanlardan farklı. Basın gruplarını getirmek 

mümkün görünmüyor. İspanya Türkiye’deki bu krizin uzun süreceğinden yola çıkarak yatak 

kapasitesini artırıyor. 

 Hakan Şahin (Firmus Tur): Biz özellikle İsrail pazarı ile çalışan bir acenteyiz. İsrail pazarı 

diğer pazarlardan oluşacak boşlukları dolduracak kadar büyük değil. Maksimum 400.000 kişi 

getirebiliriz.  Fuar boyunca hem Fuar’ın içinde, hem dışında sadece siyaset gündemdeydi. 

Neredeyse herkes Referanduma kilitlendi. 

 Rafi Rafioğlu (İATİ): Fuar kültürümüzün değişmesi lazım, hala eski sistemlerde ısrar edi-

yoruz. Bununla birlikte sadece fuarları beklemek kendimizi anlatmamız için yeterli değil. Blog 

yazarları dahil, özellikle sosyal medyayı daha yoğun kullanmamız lazım. 

 Kerim Çavuşoğlu (Türsab): Tanıtımın önemi arttı. Road Show’lar yapmamız lazım. Tu-

rizme dair bir sorunumuzun olmadığını, yaşanan krizin siyasi olduğunu vurgulamak lazım. 

 Niyazi Yıldırır (Corendon): Ağırlıklı Hollanda pazarı ile çalışıyoruz. Fuar esnasında ortaya 

çıkan Hollanda gerginliği görüşmelerimizin ana konusu haline geldi. ‘WeloveTurkey’ sloganı 

ile Kapadokya’ya planladığımız geniş katılımlı basın davetini askıya almak durumunda kaldık.

 Mehmet Gem (Turspanet): Gelinen nokta kritik. Turizmcinin daha güçlü desteklere ihti-
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yacı var. Bugünlerde acil eylem planını hayata geçirmeliyiz.

 Selçuk Ceylan (Diana Travel): Turistlerin ülkemizde rahatsız edilmemesi çok önemli. 

Kimseyi kolundan tutup çekmemek lazım.

Toplantının ikinci bölümünde ‘neler yapılmalı, nasıl bir sezon bizi bekliyor’? konusu tartışıldı.

Özetle;

 • Türkiye turizmde dünyanın en önemli ülkelerinden biri, ürün fiyat, hizmet, servis 

  konularında rakiplerinin çok önünde, yaşanılan kriz bu konuların dışında siyasi ve 

  geçeceğine inandığımız bir kriz.

 • Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey, yaşanan krizler neticesinde oluşan olumsuz res-

  min pozitife çevrilmesi. Bunun için sağlam ve etkili ‘imaj kampanyaları’ başlatılmalı

 • Sivil toplum kuruluşları, turizm örgütleri, Kültür Turizm Bakanlığı birlikte bir kampan-

  yayı hayata geçirmeliler. 

TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: İlyas DAŞTAN

Başkan Yrd. Ayşegül NAS

Toplum Çalışma Grubu 2017yılı içinde 4 toplantı yapmış 75 üye ile çalışmalarını yürütmüş,  Suri-

yeli Göçmenlerin Durumu ve Çocukların Eğitimi,  Cerebral Palsy Engellilik ve Sosyal Dışlanma, 

Kentte Yaşayan LGBTİ’liler ve Sorunları, Kentimizde Yaşayan Evsizlerin Sorunu konuları ele alın-

mıştır. 
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SURİYELİ GÖÇMENLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 09.02.2017 Tarihinde Suriyeli Göçmenlerin Durumu ve Çocuklarının Eğitimi konusu İl 

Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Aile Danışmanları Derneği, Toplum Çalışma Gru-

bu ve Eğitim Çalışma Grubu üyeleriyle ele alınmıştır.

 Bilindiği gibi Suriye’de yaşanılan savaş sonucu çocuklar dahil Türkiye’ye sığınan ve göç et-

mek zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin durumu kamusal bir hizmet olarak Türkiye Cumhuriyeti 

açısından öne çıkmıştır. Geçici koruma kapsamında oluşturulan kamplar ile birlikte barınma hiz-

meti ve sosyal destek verilirken önemli bir grup ise çeşitli illerde yaşamlarını devam ettirmektedir.  

 Konu ile katılımcı kuruluşlarla ortak sonuç ve öneri raporu hazırlanmış ilgili kurumlara gön-

derilmiştir.

 - Suriyeli göçmenlerin sayısının ve durumlarının bilinmemesi belirsizlikler ortaya çıkar-

  makta ve denetimsiz bir kitlenin oluşmasına neden olmaktadır. Siyasi tartışmaların- 

  da malzemesi haline gelmektedir. Suriyelilerle ilgili hem İlimizde hem de Türkiye 

  genelinde sağlıklı bir istatistik yönteminin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 - Göçmen politikası oluşturulmalı ve hemen planlama yapılmalıdır.

 - Tüm illerde Göç İdarelerine tam yetki verilmeli gelen göçmenlerin kayıt altına alın-

  ması ya da geçici ise geldiği ile geri gönderilmesi sağlanmalıdır.

 - Suriye sınırına yakın bir yerde bir yerleşim yeri oluşturulmalı, buraya yerleşmeleri 

  sağlanmalıdır.

 - Eğitim buzdağının görünen yüzü, savaştan kaçıp ülkemize gelen insanların uyum so-

  runları, yaşadıkları yerle ilgili sorunları, temel ihtiyaçlarını karşılayamama (beslenme, barın-

  ma gibi) sorunları, travma, stres, yaşam kaygısı var. Önce yaşam hakkı sağlanmalıdır.

 - Ülkelerindeki savaş ortamından kaçıp Türkiye’ye sığınan temel eğitim çağında-

  ki çocukların eğitime erişimin sağlanması çerçevesinde mutlaka eğitilmesi gereklidir, 

  eğitilmedikleri takdirde çok tehlikeli sokak çocukları ve suça bulaşan çocuklar olabilirler.

 - Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde iletişim ve yasal konularda yardımcı büroların kurul-

  ması, danışma merkezleri oluşturulması yarar sağlayacaktır.

 - Suriyelilerin kentimize geçici olarak veya kaçak yollardan yerleşmeleriyle birlikte 

  kültürel bir değişim göze çarpmaktadır. Kent içinde Suriyeliler ve Yerel halk arasın

  da zaman zaman sıkıntılara yol açmaktadır. Suriyeliler ve Yerel halk arasındaki ilişki-

  lerin kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’ların işbirliği ile son derece hassas ve 

  planlı bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır. 

 - Suriyeli öğrenciler ve aileleri için rehberlik ve danışma hizmetlerinin arttırılması sağ-

  lanmalıdır.

 - Suriyeli çocukların üniversiteye yerleştirme sorunu adil olmalıdır.

 - Suriyeli göçmenlerin, Türkiye de yerleşme suretiyle ikamete devam edecek olanların 

  eğitimlerinin önemsenmesi, yetişkinlerin ise mesleki eğitimden geçirilmelidir.

 - Göçmenlerden, yetenekli ve meslek sahibi olanlardan faydalanılmalıdır.

 - Dil sorunlarının çözülmesi( Türkçe öğretilmesi)ve uyum konusunun bir an önce sağ-

  lanması, Belediyelerin bu sorunlara çözüm üretmelidir.

 - Göçmenlerin kayıt dışı olarak çalışmalarının önlenmesi gereklidir.
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 - Sonuç olarak, şu andaki uygulamaların sürdürülebilir olmadığını konuşmacılar ifade 

  etmişlerdir. Çözüm ise, yukarıdaki önerilerinde dikkate alınarak, göçmenlerin geri 

  dönüşlerinin sağlanmasıdır.

ENGELLİLİK VE SOSYAL DIŞLANMA;  Konuşmacı; Umut KOŞAN

 19 Nisan 2017 tarihinde Engellilik ve Sosyal Dışlanma konusunda yapılan toplantı Engel-

liler Meclisi ve Toplum Çalışma Grubunun katılımı ile yapılmıştır. 

 Toplantıya konuşmacı olarak katılan Umut Koşan Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişme-

ye katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerinin” anlatıldığı “Fark Yaratanlar” pro-

gramının tanıtım CD sini sunarak konuşmasına başlamıştır.  

 Umut Koşan 1981 yılında Ankara’da doğdu. Doğum sırasında kordon dolanması nedeniy-

le kendisine Cerebral Palcy teşhisi kondu. Yaşadığı zorluklara rağmen Anadolu Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nden mezun olan Koşan, 18 yıl boyunca Bir gün, Akşam ve Milliyet gibi basın 

kuruluşlarında aktif olarak gazetecilik yaptı. 2011 yılının Kasım ayında aktif muhabirlik yaşamını 

sonlandırıp, Devlet Tiyatroları Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nde çalışmaya başladı. 6 ay bo-

yunca Sivas Devlet Tiyatrosu’nda Basın Danışmanlığı yapan Koşan hazırladığı projenin kabul 

edilmesiyle Devlet Tiyatroları Bölgeler Basın Birimi Koordinatörü olarak görevlendirildi. 

 Cerebral Palcy (CP) , Çocuklukta görülen en yaygın engellilik hali olan CP doğum önce-

sinde, sırasında veya sonrasında 3 yaşa kadar beyne ve beyinciğe zarar veren herhangi bir 

olayda, hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan ve hareketi etkileyen kalıcı 

bir durumdur.     

 Umut Koşan engellilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili konulara değindi. Engelli vatandaşların 

ayrıştırıldığını ifade etti.

 Türkiye’yi sosyolojik olarak ele aldığımızda bir erkek kadınlar tuvaletine girerse kargaşa 

çıkar, diye Koşan devamında da, Bir kadın bir erkeğin tuvaletine girerse ne olu peki? Kaçınıl-

maz tecavüz çıkar. Engelliler için ise bir ayrım gözetilmiyor. Hep aynı pozisyondalar. Onların bir 

tercihi dahi yoktur, dedi.

KENTTE YAŞAYAN LGBTİ’LİLER VE SORUNLARI

 Antalya Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu 14.06.2017 tarihindeki toplantısında Ken-

timizde yaşayan LGBTİ’ lerin sorunları ve çözümler konusunu gündemine almıştır. Gündem 

gereği toplantıya   “Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırma Topluluğu” da davet 

edilmiştir. Topluluk üyeleri tarafından bu topluluğun; her bireyin eşit şartlarda olduğu, ayrım-

cılığa uğramadığı ve herhangi bir şiddet türüne maruz kalmadığı dünya düzeni inancıyla bir 

araya geldiği ifade edilmiştir. Topluluk amaçları doğrultusunda öncelikli olarak kentimizde bu-

lunan lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel, interseks vb. bireylerin hak mücadelele-

rine destek verirken aynı zamanda akademik anlamda da araştırma ve geliştirme çalışmalarına 

dahil olmayı belirtmiştir. 

 Topluluk bu mücadelesinde bağımsız bir yapı olmayı ve her bir çalışmanın Türkiye LG-

BTİ hareketine bir katkısı olmasını hedeflediklerini, konuyla ilgili kavramların doğru kullanılmasını, 

önyargılarla hareket edilmemesi, alanla ilgili tanımlamaların doğru ifade edilmesini talep etmişlerdir.
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 LGBTİ kişilerin yaşadığı sorunların başında sağlık sorunlarının geldiği,  sağlık haklarına 

erişmek istedikleri ve psikolojik desteğe gereksinimleri olduğu,

 Topluluk LGBTİ olduklarını söyleyememe gizleme durumu ile karşı karşıya kaldıklarından 

dolayı ayrımcılığa uğradıkları, ancak bir araya geldiklerinde rahat hareket ettikleri, bu nedenle 

örgütlü olmanın gerektiğini belirtmişlerdir.

 LGBTİ bireyler ve sorunları konusu tek başına ele alınacak bir konu değildir. Aile, akraba, 

arkadaş çevresi, iş yeri, yaşanılan mahalle, kent, toplum olarak üzerinde hassasiyet gösteril-

mesi, bireyin ilişki ve iletişimde bulunduğu sosyal destek sistemleri de dahil edilerek sorunlara 

birlikte çözümler aranması vurgulanmıştır.

 Ailelerde kabul görme sorunu yaşandığı, ret edildikleri, ailelerine cinsel yönelimleri ile 

ilgili yalan söylemek zorunda kaldıkları, intihar ve intihar girişimleri olduğu ve nefret suçlarının 

hedefi oldukları ifade edilmiştir. 

 Topluluk üyeleri tarafından en önemli sorunlarından biri olarak da; istihdam ve SGK 

ile yaşanılan sorunlarının olduğunu ve işyerlerinde mobinge uğradıklarını vurgulamışlardır.

Sonuç ve Öneriler

 Türkiye’de LGBTİ’lerin yaşadığı ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine ve özellikle 

sağlık hakkının kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve öneriler getirilmesi gerekmektedir.

 LGBTİ bireyler ve onların aileleri için sosyal hizmet müdahale ve psikolojik destek hiz-

meti önemlidir. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin bu hizmetleri ver-

mesi ve hizmet verilirken de herhangi bir ayrımcılık ve etiketleme yapılmaması önem arz et-

mektedir. LGBTİ alanında özel eğitim almış uzman personel aracılığı ile bu hizmet sunulmalıdır. 

LGBTİ bireylerin sağlık hizmetleri başta olmak üzere sosyal hizmetler, hukuk, istihdam gibi her 

türlü hizmete erişimi önemlidir.

 Alınan bilgilere göre Antalya’da yaşanan AİDS vakaları çok yüksek olduğu ve bunun 

ağırlıklı olarak LGBTİ bireyler arasında yaygın olduğu ifade edilmiştir. Toplum sağlığı açısından 

konu ayrıca önem kazanmaktadır.

 Konuyla ilgili koruma bilincinin oluşturulması, talasemi testi gibi eliza testinin de zorunlu 

hale getirilmesi İl Hıfzıshha Kurumunun böyle bir karar vermesi, tarama testlerinin ücretsiz 

olması, test pozitif çıktığında doğrulama testinin yapılması gerekmektedir.

 İkinci testin maliyeti yüksek ve resmi kurumlar tarafından yapılması gerekmektedir. 

Bakanlığa bildirme zorunluluğu vardır ancak bireyler ifşa edilmemelidir.

 LGBTİ lerin tedavi hakkına erişimde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle belediyelerin çalışma 

başlatması, Belediyelerin eliza testleri için birim oluşturması, halk sağlığı müdürlüklerinin bu 

konuda destek vermesi ve gidilecek kurumların bireyler tarafından bilinmesi önerilmektedir.

Hukuk ve Adalet sistemine erişimde yaşanan sorunlarda Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu 

LGBTİ’lere adli yardım konusunda destek vereceklerdir. Ayrıca dernekleşme sürecinde gerekli 

hukuki danışmanlık konusunda yardım edilmesi kararlaştırılmıştır.

 Bu eğilimlerin bir cinsel tercih değil, cinsel yönelim olduğu ifade edilerek ortak bir eğitim 

çalışması yapılması planlanmalıdır. Başta konu ile ilgili sağlık, sosyal hizmetler ve hukuk alanında 

çalışan; doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, avukat, savcı ve hakimlere LGBTİ oluşum-

ları hakkında bilgi verilerek konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. İfade edildiği üzere 
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bunun bir tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olmadığı konusunda bilinç oluşturulmalıdır.

 Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için veri toplanması ve alanın neye ihtiyacı olduğunun 

tespit edilmesi konunun normalleştirilmesi gerekmektedir.

KENTİMİZDE YAŞAYAN EVSİZLER SORUNU ÖNERİ RAPORU

 Toplum Çalışma Grubu, Antalya’da, kış aylarında sokakta yaşayanlar ve evsiz 

vatandaşların durumu hakkında görüşmek ve uygun bir sosyal hizmet modeli belirlenmesi için 

ve hava koşulları ağırlaşmadan sokakta yaşayanların barınma ve beslenme ihtiyaçları için ko-

ruyucu önleyici çalışmalar üzere ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile toplantı düzenlemiştir.   

            Antalya,  turizm  kenti olması sebebi ile yoğun göç alan ve hızla gelişen şehirlerarasında 

bulunmaktadır. Bu sebeple  iki tip evsizlik meydana çıkmıştır.

            A) Kronik evsizler: Uzun dönemli devam eden ve sokakta barınmayı yaşam tarzı 

haline getiren insanlardan oluşmaktadır.  Bunlar,  devlet hastanesi,  cami, kilise, mağara, oto-

büs durakları ve parklar da yaşamaktadırlar. Antalya Falez mağara oluşumunda çok sayıda 

evsiz barındığı ifade edilmiştir.

        Sokakta yaşamayı yaşam tarzı haline getirmiş olan bu gruplar da madde ve alkol bağım-

lılığının yüksek olduğu, ruhsal bozukluk yaşadıkları, borderline kişilik bozukluğu özelliklerine 

sahip oldukları göze çarpan ilk izlenimler arasındadır.

   B) Geçici evsizler: İl  dışından  mevsimlik  işçi, töre ve namus şiddetine maruz 

kalmaktan korkan, savaş ortamından uzaklaşmak isteyen  kişilerin oluşturmuş olduğu, iş istih-

damı sağlandığında kendi hayatlarını kurmaya çalışan bir kitledir.

 Toplantıya katılan kurum temsilcileri yapmış oldukları uygulama örnekleri hakkında bilgi 

vermişlerdir.

 SONUÇ 

 Antalya Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu olarak kış aylarında sokakta kalan ve 

barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından barınma ve beslenme ihti-

yaçlarının karşılanması amacı ile yapılan toplantıda elde edilen bilgiler şöyledir:

 • Evsizler içerisinde madde ve alkol bağımlıları yer almaktadır.

 • Psikiyatri düzeyinde ruh sağlının bozulmuş olan insanlar bulunmaktadır

 • Engelli vatandaşlar vardır.

 • Adli sicil kaydı bulunanlar vardır.

 • Borderline (kişilerarası ilişkilerde bozulmayla belirginlik gösteren, duygulanımda

  dengesizlik, belirgin dürtüselliğin eşlik ettiği ve kendilik imajının bütünselleştirile-

  mediği bir durum) kişilik bozukluğu özelliklerine sahip insanlar vardır.

ÖNERİLER

 • Sokakta yaşamayı alışkanlık haline getirmiş olan ve ılıman ikliminden dolayı Antalya’yı 

  tercih eden kişilerin ilk tespitinde kimlik ve ikamet bilgileri araştırılmalı; il dışından 

  sokakta yaşamak için gelenler tekrar ikametlerinin olduğu şehirlere gönderilmelidir.

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların 

  işbirliği içinde çalışması,

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ya da diğer kurumlar tarafından bir pansiyon 

  kiralanması ve eylül ayından nisan ayına kadar evsiz vatandaşları hizmet sunması 
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  gerektiği, barınma ve yemek sorunlarının çözülmesi,

 • Emniyet tarafından vakaların kayıt altına alınması gerekliliği, sokakta yaşayan ve kim-

  liği olmayan kişilere kimlik çıkarılması,

 • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler tarafından evsizlerin sosyo-ekonomik durumunun 

  asgari geçim düzeyi standardına  getirilmesi için gerekli sosyal ve hukuki düzenleme-

  lerin yapılması,

 • Belediyelerin sosyal zabıta kavramının geliştirilerek, sokakta yaşayan, madde kulla-

  nan, sokakta çalışan çocuk ve yetişkinler için gerekli önlemlerin alınması, İhbar hat-

  larının kurulması,

 • Açık kapı sistemi ile işleyen merkezler haline dönüşen birimler açılması,

 • Sosyal destek merkezi açılmalı ve kalacak yer temininin sürekliliği olması,

 • En büyük sıkıntının sağlık alanında yaşanıyor olması sebebi ile İl Sağlık Müdürlüğünden 

  sağlık hizmeti konusunda destek alınması.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Muammer YÜKSEL

Başkan Yrd. Gürsel YURTBAHAR

Sekreter: Mehmet Neşet GÜNDÜZ

 Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 3 toplantı yap-

mış, 23 üye ile çalışmalarını yürütmüştür. Ele aldığı konular; Genel Sağlık ve Bireysel Emeklilik 

Sistemi, 6698 sayılı kanun, kentsel dönüşüm, ASAT, ANT-KART bakiyeleri, elektrik ve su tarife-

lerinin görüşülmesi, Et İthalatı ve Tüketicinin Ucuz Ete Ulaşmasının Sürekliliğinin Sağlanması 

konularını ele almış ve öneri raporları sunmuştur. 
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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU HAKKINDA ÖNERİ RAPORU

 

 Kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi nedeniyle birçok mağduriyet ortaya 

çıkmaktadır. Bu mağduriyetler daha çok maddi çıkar elde etmeye yönelik hırsızlıklardan olsa 

da, bazen de mahkûmiyet, hak ihlali ve daha ağır zararlar da vukuu bulmaktadır. 

 Toplum içerisinde yaşamanın gereği, bireysel ve çalışma hayatının getirdiği her türlü ih-

tiyaç ve diğer zorunlu nedenlerle, iletişim ve ilişki içerisinde olmak zorunda kaldığımız Kurum, 

Kuruluş,  Tüzel ve gerçek kişiler vardır. 

 Telefon aboneliğinden tutun da, Belediyeler, Okullar, Vergi daireleri, gerçek kişiler gibi 

diğer birçok yere ve kişiye kimlik bilgilerimizi, kimlik fotokopilerimizi vermek zorunda kalıyoruz. 

Okul kapılarında, Bazı Kamu Kurum ve kuruluşlarında, Serbest bölge giriş kapısında ve benzeri 

birçok yere ziyaret veya görüşme için gittiğimizde, kimliklerimiz kapıdaki görevli tarafından 

alıkonulmakta ve bize ziyaretçi kartı verilmektedir. Kişiler içeride işlerini tamamlayıp geri 

kapıdan çıkana kadar, kimlikler kapıdaki görevliler de kalmaktadır. Bunun gerekçesi ise, ver-

dikleri ziyaretçi kartını yanımızda götürmemek ve geri iadesini sağlamak olarak ifade edilmek-

tedir. Bir saat veya bir gün boyunca giriş kapısında tanımadığımız kişilerce alıkoyulan kimlikleri-

mizin fotokopilerinin çekilmesi, kopyalanması veya başkaca işlemlere tabi tutulması ihtimal 

dâhilindedir. Buradaki kontrol mekanizması tamamen güven üzerine kurulu bir sistemdir. Bu-

ralarda kesinlikle kimlikler alıkonulmamalı, Kimlik bilgileri defter ve belgelere kayıt yapıldıktan 

sonra, kimlikler kişilere geri iade edilmelidir.  

 Yine Abonelik veya başka nedenlerde, bir yere kimlik fotokopisi verilecekse, verilmek 

zorunda kalınıyorsa, fotokopi üzerine mutlaka ne için alındığı yönünde Kırmızı renkli bir kaşe 

basılmalıdır.(Telefon aboneliği için, Vergi Kaydı yapılması için, Belediye Emlak sicil dosyası için, 

Banka hesabı açılması için alınmıştır..gibi) 

 Yukarıda anlatılan ve çoğumuzun karşılaştığı olaylara  sebebiyet vermemek için, grubu-

muzun da başvurusunu yapıp takip ettiği 24.03.2016 tarihinde  kabul edilen 6698 sayılı  Kişisel 

verilerin korunması kanunu 07.04.2016 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere 

kişilerin temek hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. 

 Kanunun kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen 4. Maddesinde “ Hukuka ve dürüstlük 

kurallarına uygun olma ve kimlik bilgilerinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” 

şartı ile alınabileceği açıkça ifade edilmiştir. 5. Maddesinde ise” Kişisel veriler ilgili kişinin açık 

rızası olmaksızın işlenemez” denilmektedir. Ancak zorunlu olarak kimlik bilgilerinin alınması 

gerekiyor ise de kimlik sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla alınabi-

leceği ifade edilmiştir. 

SONUÇ: Bu kanunun çıkması ve etkin uygulanması önemlidir. Bu amaçla ilgili kanunun daha 

etkin uygulanmasının takibi ve duyurulması gerekmektedir. 

 Antalya Valiliğine bağlı, tüm il ve ilçelerde bulunan, Kamu Kurum ve kuruluşlarında, An-

talya serbest bölgesinde, kimliklerin kapı girişlerinde alıkonulmaması, kimlik fotokopilerinin 

de mutlaka alınması zorunlu ise, kimlik fotokopilerinin üzerine ne için alındığı yönünde kırmızı 

renkli bir kaşe ile bilgi notu basılmasının temini istenmelidir. Bu amaçla Antalya Valiliğine bilgi 
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verilmeli  ve müracaat yapılmalıdır.

ET İTHALATI VE TÜKETİCİNİN UCUZ ETE ULAŞMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

 Giriş

 Refah seviyesi yüksek ülkelerde,  maliyet, kar ve alım gücü oranları, hem üreticileri hem 

de tüketicileri memnun edici seviyelerdedir. 1 kg et için, ortalama asgari gelire sahip Avrupalı 

bir tüketici, günlük kazancının 6 da birini harcarken, Türk Tüketicisi neredeyse 1 kg et için tam 

gün çalışmaktadır. Avrupalı üretici, aracı ve tüketici memnuniyet seviyesi bizden 6 kat fazladır. 

Devlet çeşitli şekillerde hayvancılığı destekleyici teşvikler uygulamaya koymuş olsa da, bu 

konuda yol alınamamıştır. Yerli üretici yüksek maliyetler nedeniyle et üretimini bırakmış veya 

azaltmıştır. Devletin iyi niyetle verdiği teşvikler maalesef takipsizlik ve yanlış uygulamalar ned-

eniyle, üretici olmayan kötü niyetli insanlar tarafından kullanılmış ve bunun sonucunda da 

ülkemizin birçok yerinde teşviki alınmış, fakat inşaatı yarım kalmış besi çiftlilikleri virane ve atıl 

durumdadır. Gerçek üretici ise, 1 kg eti 23,5 TL ye mal ederken, mezbahalarda 25 TL ye kes-

tirmek zorunda olması, bu işi yapılabilir olmaktan çıkarmaktadır.

 Dolaysıyla rekabetçi bir et fiyatı için üreticinin üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerek-

mektedir. Ülkemizdeki et talebi yükselen bir seyir izlemektedir. Üretici elinde bulunan ve süt aldığı 

düveleri mezbahalara kesime göndermektedir. Üretici sütten elde ettiği gelir ile etten elde ettiği 

geliri kıyaslamakta ve etin daha yüksek gelire sahip olduğunu görmektedir. Ayrıca besleme mali-

yetini de yüklenmemek için, süt ve buzağı veren düvelerini kestirmektedir. Ana olmayınca, dananın 

da olmayacağı ve dolaysıyla da et ihtiyacının karşılanamayacağı aşikârdır.

 Devletimizin süt üreticilerini desteklemesi ve düve kesimlerini azaltıcı tedbirler alması 

gerekmektedir. 

 Mera azlığı nedeniyle küçükbaş hayvan üretiminde ciddi şekilde azalma görülmüştür. 

Özellikle kırsal bölgelerde, küçük aile üreticileri bu işi bırakmıştır. Et ürünlerinin ana tedarikçisi, 

Doğu Anadolu bölgesi üreticileri, terör dolaysıyla meraları kullanmakta sıkıntı yaşanmaktadır. 

Bu ailelerin sosyal yaşamları çok kötü seviyelerdedir. Buna rağmen elde ettikleri gelir ise onları 

mutlu etmemektedir. Bu ailelerin çocukları, hayvancılıkta gelecek göremediklerinden kendil-

erine başka yaşam yolları seçmişlerdir.

 1980 li yıllarda %40 oranında olan küçük aile üreticileri, bu gün %10 lara kadar düşmüştür. 

Küçükbaş hayvancılığın azalması, tüketicinin et talebini, büyükbaş hayvancılıktan temin etme 

zorunluluğunu doğurmuştur.

 İthalat bir çeşit istiladır.

 Yüksek et talebi ve buna bağlı olarak artan fiyatları dengelemek için, canlı hayvan, kasap-

lık et, lop et ithalatına başlanmıştır. İthalat baskısı ile üreticiyi maliyetlerinin altında et satmaya 

zorlamak, aslında Devletin kendi hayvancılık politikasının da başarısız olduğunun itirafıdır. 

 Üreticilere ucuz et satın, yoksa ithalat yaparım demek, yerli üreticiyi ateşe atmaktır. 

Dolaysıyla uzun vadede tüketiciyi de olumsuz etkileyecektir.

 Üreticilerin üzerindeki maliyet yükü Avrupa, ABD ve Rusya’yla karşılaştırılamayacak ka-

dar fazla olması ve ithal etin Türkiye’ye girmesi et üreticisinin etine olan talebi oldukça azaltıp 

üreticiyi iflasa sürükleyecek, İflas eden bir üretici de doğal olarak üretimi bırakacaktır.
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Üreticimizin üzerindeki maliyet yükünü yansıtan çarpıcı örnekler şöyle:

 Mazotun litresi Türk lirası bazında ABD’de 2 lira 38 kuruş, Rusya’da 2 lira 22 kuruş. Tür-

kiye’de ise mazotun litresi 5 lira 10 kuruş seviyelerinde ve döviz kurundaki her artış mazotun 

litre fiyatını daha da yukarı çekmektedir.

 ABD’de toptan fiyatlarla DAP gübresinin (Diamonyum Fosfat) tonu 1100 lira, Avrupa’da 

1270 lirayken, Türkiye’de ise bu fiyat 1750 liraya kadar yükselmiş durumda. 

 Bunların yanında elektrik, sulama ve yem maliyetleri de tarım ve hayvancılıkta rekabet 

halinde olunan birçok ülkeden daha yüksektir.

 Aracılar Denetlenmelidir.

 Et ürünlerinin tüketici ile buluşmasındaki yüksek fiyatların sebebinin üretici olmadığı 

kesindir. Mezbahada besi çiftliğinde 25 lira olan karkas etin üreticiye 40-50 TL ye ulaşması, 

üreticinin suçu değildir. 

 Ülkemizdeki ÜRETİCİ-ARACI-TÜKETİCİ zincirinde, kazanan sadece aracıdır. Üretici ve 

üretilen ürünün tüketici ile buluşması mutlaka belli kurallarla sağlanmalıdır. Gelişmiş tarım 

ülkelerinin bilgi birikimleri ve teknoloji alt yapıları transfer edilmeli ve kendi coğrafi yapımıza 

uyumlu hale getirilmelidir.

 Başarıda Kooperatifleşme Faktörü

 Hollanda’nın başarısında kooperatiflerin ve mezat sisteminin payı büyüktür. Mezat sis-

temi üreticilerin belli bir kalite seviyesini sürdürmesini sağlamaktadır. Her üreticinin alıcılara 

yol gösteren kalite ve güven endeksi bulunmaktadır.

 Mezatta ürünlerinin kalitesini kontrol eden üreticiler ‘takdir’ edilmekte, eğer bir ürününün 

herhangi bir sorunu varsa bunun mezat için doldurulan belgelerde bildirilmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde mezat tarafından üreticilere verilen ‘güven endeksi’ düşürülmektedir.

 Üretici-devlet-özel sektör ayağında alınacak tedbirlerle, hem üretim arttırılmalı, hem 

fiyatlar kontrol edilmelidir. Bu gün tüketicinin en büyük sorunu üretici ile arasına örülen du-

varlardır. Üretici ürettiği ürünü satmakta zorlanmaktadır. Üreticiye ürününü satacak pazarlar 

konusunda yardımcı olunması gerekmektedir.

 Köylerde yaşam şartları zorlaştı.

 2012 yılında çıkarılan ve Büyükşehirlerin yetki alanını genişleten yasal düzenleme ile 

köyler mahalle statüsüne geçti ve köylerde yaşayan küçük üreticinin maliyetlerini yükseltti. 

Üreticinin kullandığı su, elektrik vb. fiyatları arttı. Küçük üretici de vergi kıskacına girmiş oldu. 

Eğer bir uzatma olmaz ise; yasanın 32’nci maddesi köylerde kullanılan suyun, beş yıl boyun-

ca en düşük tarifenin %25 ini geçmeyecek şeklide ücretlendirilmesi kararlaştırılmıştı, bu süre 

31.12.2017 de sona ermektedir. Köylerdeki çayır, mera, otlak gibi taşınmazlar Büyükşehir Bele-

diyelerine geçti. Bu alanlar amacı dışında kullanılma riski ile karşı karşıya kaldı.

 Köylerin mahalleye dönüşmesi ile küçük üreticinin köy içinde ahır yapması zorlaştı. Bu 

tür üreticiler artık 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’na tabi oldular. Bu kanun, ilçe merkezlerinde 

hayvan yetiştiriciliğini yasakladı. Ayrıca hayvanların otlatılması ve sulaması da yasak konumu-

na girdi.
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 Verimlilik ve Uzmanlaşma

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, birçok gelişmiş tarım ülkesinin onlarca katı per-

soneli ve daha fazla imkânı olduğu halde, tarım ve hayvancılıkta teknolojik gelişmelere sırtını 

dönmesi ve üreticiye sunduğu yetersiz destek nedeniyle Türkiye’de tarımsal ürünlerden 

alınan verim oldukça düşüktür.

Türkiye’de dekar başına 270 kilogram buğday alınırken, bu rakam, Litvanya’da 456, Meksika’da 

519, Fransa’da 735, Almanya’da 862, Belçika’da 941 kilogramı bulmaktadır.

 Sığırda karkas verimi Türkiye’de 237,6 kilogram iken, İngiltere’de 328,6, ABD’de 371,2 

kilograma kadar çıkmaktadır.

 Hollanda’nın tarım ve hayvancılık alanında ilerlemesinin en önemli nedenlerinden birisi 

uzmanlaşma alanında gösterdiği başarıdır. Üreticiler çoğunlukla tek bir ürün üzerine uzman-

laşmaktadır. Bu duruma eleştirel yönden bakanlar çıkabilir. Ancak uzmanlaşma, üreticilere, 

deneyim kazanma, eğitim ve eğitimli iş gücü, lojistik ve teknolojik yatırım anlamında avantaj 

sağlamaktadır. Bu durumda tek çeşit ürün üretmenin riskli olduğu görülmektedir. 

 Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi Avrupa Birliği ve devletlerin tarımsal destekleri küçük çift-

liklerinin çarklarını döndürmesi için bazen yeterli olmamaktadır. Yeterince yatırım yapamayan, 

profesyonelleşemeyen çiftlikler ya birleşme yoluyla büyümekte ya da sektörü terk etmektedir.

 Dünya ülkelerinde de, tarım yapan nüfus azalmakta ama buna rağmen tarıma ayrılan 

alanların büyüklüğü aynı kalmaktadır. Bu yüzden çalışmaya devam eden çiftlikler tarım alan-

larını giderek büyütmekte, Türkiye’de ise hem çiftçi sayısı hem de ekilebilir tarım arazisi azal-

maktadır.

 Gelişmiş tarım ülkelerinde de küçük işletmeler rekabetle ilgili sorunlar yaşmakta, ancak 

tarım işletmelerinin yaşaması açısından çiftçiler devlet tarafından farklı yollarla desteklenmektedir.

 Devlet ve üreticiler her yıl ne kadar ürün üreteceği konusunda planlı ve programlı bir 

çalışma yapmalıdır. Üreticiler yılbaşında devlete ne kadar ürün üreteceğinin planlamasının 

bildirmesi gerekir. Buna göre de Devletten alınacak destekler hesaplanır. Bu destekleri almak 

belli kurallara bağlı olacağından, üretici kurallara uyduğu sürece yardımlardan faydalanma-

lıdır. Hatta artan verimlilik oranına göre üretici destekleri de artmalı, dolaysıyla verimliğin art-

tırılması da teşvik edilmelidir.

 Eğitim ve Teknolojinin Temeli Üniversitede Atılıyor

 Üretimde başarı; doğru destekleme politikaları ile yön verilen üretim, pazarlama ve 

dağıtım ağı sisteminin birlikte işleyişinden geliyor. Ancak bu sistemin en önemli ayaklarından 

biri de eğitim ve Ar-Ge çalışmalarının temelinin atıldığı üniversitelerdir.

 Gelişmiş tarım ülkelerinde, üniversitelerin tarımda odaklandığı ana konuların başında, 

gıda üretimi, gıda tüketim artışı, yaşam alanı, gıda sağlığı ve geçimi vardır. Üniversitelerin tarım 

ve hayvancılık konusunda,  asıl odak noktası en az girdi ile iki katı ürün alarak verimi artırmaktır. 

Buna “24’üncü Yüzyıl” üretim politikası deniyor.

 Üniversitelerimizde, araştırma amacıyla oluşturulan tarla, sera, et-süt üretim merkezleri,  

yeni gelişmeler hakkında bilgi almak isteyen bütün üreticilere açık olmalıdır. 

 Üniversitelerdeki araştırmalar, üretici-devlet-özel sektör ortaklığı ile desteklenmelidir. 

Hollandalılar bu işbirliğine, “Başarıyı sağlayan altın üçgen” adını veriyor.
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 Dolaysıyla Üniversitelerimize büyük iş düşmektedir. Üniversitelerimizden mezun olan 

bir veteriner hekim, hayvancılık için verilen teşvikler, yapılacak en iyi besihaneler, verimliliğin 

arttırılması, buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi, süt üretiminin arttırılması gibi hayvancılıkla 

ilgili üreticiyi doğru yönlendirecek tüm bilgiye ve beceriye sahip olarak mezun olmalı ve uygu-

lamaya girmelidir. 

 İstihdam

 Lisans eğitimi almış birçok ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veterinerler işsiz ve 

boştadır ya da mesleği ile ilgisi olmayan işlerle uğraşmaktadır. Uzmanlaşmanın bir ayağı da 

profesyonel meslek elemanlarının alanda istihdamını sağlamak, yetkilendirmek ve insan kay-

nağının doğru kullanılmasıdır.

 Yerel Yönetimlerin Destek Çalışmaları

 Bilindiği üzere; 2012 yılında çıkarılan ve Büyükşehirlerin yetki alanını genişleten yasal

düzenleme ile Büyükşehir sınırları içinde kalan köylerdeki üreticilerin desteklenmesi işi 

Büyükşehir yönetimi yetki sınırları içine girmiştir. İlgili kanunun 7. Maddesinin f) bendinde 

“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet 

ve hizmette bulunabilirler.” demektedir. 

 Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük üreticiye yönelik eğitim, alt-

yapı hazırlanması, makina techizat vb konularda desteklerini arttırmalıdır.

 Sonuç ve önerilerimiz.

 Tüketiciler olarak ucuz ete ulaşıyor olmak bizleri memnun etmektedir. Ancak ne şart-

larda yetiştirildiğini bilmediğimiz ithal et değil yerli ve kaliteli et yemek istiyoruz. Tüketiciler 

olarak, mahalle kasabımızdan da ucuz et almak istiyoruz. Tüketiciler olarak ucuz ete sürekli ve 

kolayca ulaşmak istiyoruz. Bunun için;

  1- Süt üreticisi kesin olarak desteklenmeli, böylelikle süt veren düvelerin et için kesil-

   mesinin önüne geçilmeli, düvelerden süt ve buzağı alınmasına devam edilmelidir. 

   Süt üreticisinin üretim maliyetinin düşürülmesinin yolları araştırılmalıdır.

  2- Buzağı ölümlerinin önüne geçilecek tedbirler alınmalıdır. Üreticiye buzağı desteği 

   sağlanmalıdır.

  3- Küçük aile işletmeleri tekrar canlandırılmalı, bu ailelerin sosyal yaşantıları rehabilite 

   edilmeli. Gelir maliyet sıkıntıları çözülmelidir. 

  4- Küçükbaş hayvancılık özendirilmeli. Küçükbaş hayvanların sayısı arttırılmak için 

   imkanlar verilmelidir.

  5- Üretimde uzmanlaşma teşvik edilmeli. Üretimin yanında verimliliği arttırıcı üretim 

   teknikleri geliştirilmeli. Üretim ve tarımda uzmanlaşma yoluna gidilmelidir. Ülkemiz-

   de tarım işiyle uğraşanların, yetersiz eğitim ve yetersiz toprak nedeniyle, birçok 

   ürünü, hatta hayvancılığı bile birlikte yapmaya çalıştığı bilinmektedir. Dolaysıyla 

   üretici hiçbir konuda tam kendini geliştirememektedir. Bunun için geçici tedbir ve 

   teşvikler uygulanmalıdır.

  6- Yerli üreticiye hayvancılık desteği, doğrudan üretip faturalı olarak sattığı ete verilmeli. 

   Devlet verdiği teşvikin arkasını takip etmelidir. Gerçek üreticilere teşvik verilmelidir.
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  7- Hayvancılık için meralar korunmalı, mera işgalleri önlenmeli ve işgale neden olan;

   bir gün devlet nasıl olsa buraları satar, bu güne kadar devlet kimin elinden araziyi

   almış ki, meralar çevirip kullananın elinde kalıyor imajı kesin olarak bitirilmeli. Mera-

   ların satılması, tarım arazisine çevrilmesi kesinlikle yasaklanmalıdır. Mevcut araziler 

   için arazi toplulaştırılması hızlandırılmalıdır.

  8- Küçük üreticinin ürettiği ürünü kolayca satabileceği, işleyebileceği, paketleme 

   ve depolama yapabileceği organizasyonlar, kooperatifleşmeler özendirilmelidir. 

   Bu konuda danışmanlık ve kuruluş desteği verilmelidir.

  9-  Konya kadar toprağı olduğu halde, ülkemizin 5 katı tarım ürünü ihracatı yapan 

   ülkelerden eğitim desteği alınmalı. Üniversitelerimiz bu ülkeler ile işbirliği yapıp 

   öğrenci transferi yoluyla, eğitim yapılmalıdır. Bu ülkelerde devletin üreticiye kat-

   kıları araştırılıp, Tarım Bakanlığı vasıtasıyla üreticilerimize sürekli destek verilmeli 

   ve takip edilmelidir.

  10- Yerel yönetimler üreticilerimize destek çalışmalarını arttırmalıdır.

 

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU 

Başkan: Ergin CİVAN

Başkan Yrd. Ümit BÜYÜKEŞMELİ

Sekreter: Serkan Doru-Şerafettin EKMEKÇİ

 Ekonomi Çalışma Grubu 2017 yılında 4 toplantı yapmış, 48 üye ile çalışmalarını yürüt-

müştür. Ülkemiz de ve  Antalya’da ekonomide son gelişmeler ve turizm sektörüne etkileri ve 

referandum öncesi ekonomideki genel durum görüşülmüştür.

2017 ANTALYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

 2017 yılı ekonomik olarak pek çok sıkıntı ve beklentiyi içinde taşıyarak başladı. Turizm ve 

tarım da 2016’da yaşanan sıkıntılar Antalya’nın iki lokomotif sektöründe son derece endişeli 



ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

Antalya Kent Konseyi | 2017 Yılı Çalışma Raporu58

ve karamsar bir ortamda 2017 yılına girmesini sağladı. Tüm bu olumsuzluk ve karamsar havaya 

rağmen hem Türkiye hem de Antalya beklenenden daha iyi bir yıl geçirdi. Fakat gelinen nok-

tada yıllardır biriken olumsuzluklar hem yapısal reformların geciktirilmemesi hem de doğru 

stratejilerle ekonominin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve de krizlere daha dayaklı olması için 

azami önem taşımaktadır.

 Turizmde gelen turist sayısında 2017 yılında bir önceki yıla göre %61 artış sağlanmıştır. 

Bu artış özellikle Rus pazarının tekrar açılması sonucunda gerçekleşmiştir. Avrupa pazarında 

bir önceki yıla göre düşüş vardır. Özellikle Almanya’dan gelen turist sayısında %16 civarında 

bir düşüş yaşanmıştır. İlimiz için lokomotif konumunda ki turizm sektöründe 2018 yılının daha 

iyi geçmesi beklenmektedir. Bunun için hem Avrupa pazarının tekrar geri kazanılması, hem de 

Rusya ve Ortadoğu pazarında yaşanan hareketliliğin devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca tu-

rist başına elde edilen gelir de sürekli düşmektedir. Sayısal artış yanında gelir arttırıcı çalışma-

larda önem taşımaktadır.

 Tarım sektöründe özellikle 2016 yılında Rusya ile yaşanan kriz sonrası ciddi bir pazar 

kaybı ve ihracatta düşüş yaşanmıştır. 2017 yılında Rusya pazarı tam olarak açılmasa da ve ihra-

catın önünde birçok teknik ve bürokratik engel olmasına rağmen, farklı ülkere yapılan ihracat 

ve dolaylı yollardan Rusya pazarına ulaşılarak 2017 yılı yaş meyve sebze ihracatı bir önceki yıla 

göre %9 luk bir artışla 392 milyon Dolar seviyesine ulaşmıştır.

 Tarım ve hayvancılık sektöründe yapısal sorunlar devam etmektedir. Özellikle An-

talya için büyük önem taşıyan örtü altı tarım da ölçek, kalite ve kalıntı problemleri sektörün 

önünde ki en önemli sorunlardır. Rusya pazarındaki kısıtlamaların kalkması ve ihracata yapılan 

desteklerin devamı durumunda üretim ve ihracatı arttırmak mümkündür. Tarımın başkenti ka-

bul edilen Antalya’da sektör hem stratejik hem de ekonomik olarak önem taşımaktadır. Hay-

vancılık konusunda yerli üretim teşvik edilmeli ve hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan 

varlığı sürdürülebilir bir sistemle arttırılmalıdır.

 Antalya’da sanayi sektörü Organize Sanayi ve Serbest Bölgede kümelenmiştir. Her iki 

bölgede de üretim, kapasite kullanımı, enerji tüketimi ve ihracatta artış vardır. Serbest bölge 

de gerçekleşen iş hacmi bir önceki yıla göre %9’luk bir artışla 723 milyon Dolar seviyesine 

ulaşmıştır. Aynı dönemde bölgemizden sanayi ihracatı da %29’luk bir artışla 500 milyon Dolar 

seviyesine ulaşmıştır. Antalya Organize Sanayi bölgesinde yakın gelecekte 300’den fazla fab-

rika faal olacaktır. Organize Sanayi bölgesi ve Serbest Bölge Antalya’nın ekonomik gelişmesi-

ne önemli katkı sağlamaktadır.

 Madencilik sektörü de özellikle doğal taş ve mermer ihracatıyla son yıllarda önem 

taşıyan bir sektör haline geldi. 2017 yılında 469 milyon Dolar dan fazla ihracat yaparak bir önce-

ki yıla göre % 30’luk bir artış sağlamıştır. Azımsanmayacak bir ekonomik büyüklüğe ulaşılmıştır. 

Madencilik sektörü doğa ve çevreye verdiği zararlarla ilgili konular kamuoyunda hassasiyetle 

takip edilmektedir. Özellikle tarım ve turizmin çok önem taşıdığı Antalya’da bu konu çok büyük 

önem taşımaktadır. Gerekli önemlerin alınarak sektörün faaliyetlerine çevre ve doğaya zarar 

vermeden devam etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca üretimde daha fazla katma değer üreten bir 

sektör haline getirilmelidir.

 İnşaat sektöründe genel durgunluk özellikle konut satış ve üretiminde devam etmek-

tedir. Yabancılara yapılan konut satışında da durgunluk vardır. Doğru kentsel dönüşüm proje-

leri ve bütünlük gösteren modern şehircilik anlayışıyla yapılan projelerin sektörün lokomotifi 
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haline gelmesi teşvik edilmelidir.

 Genel olarak Türkiye ekonomisi 2017 yılını beklenenden daha hızlı büyüyerek kapata-

caktır. Buna karşın enflasyon çift haneli rakamlara ulaşmış ve artış trendi devam etmektedir. 

Dış ticaret dengesi ve cari açıkta artış devam etmektedir. 2014 yılında 2.58 TL olan döviz sepeti 

(%50 Dolar %50 Euro), 2017 Kasımında 4.28 TL’ye yükselmiştir. İşsizlik tüm çaba ve teşviklere 

rağmen çift haneli rakamlarda devam etmektedir. Gençler arasında bu oran daha da yüksektir. 

Bütçe açıkları da bir önceki yıla göre ciddi artış meydana gelmiştir.

 Tüm oluşan bu veriler ışığında 2017 yılında verilen KGF destekli krediler birçok firma için 

kısa dönemde faydalı olmuştur. Bu uygulamanın daha dar kapsamlı olarak 2018 yılında da de-

vam etmesi beklenmektedir. Daha sağlıklı bir uygulama için faiz oranlarının düşülmesi ve uzun 

vadeli kredi imkanı oluşturulması özellikle imalat sanayisi için daha büyük fayda sağlayacaktır. 

Bu tür uygulamalar nakit akışının düzenlenmesi ve firmaların bilançolarının daha sağlıklı bir 

yapıya kavuşmasına önemli katkı yapacağı aşikârdır.

 KOSGEB, Ekonomi ve Tarım bakanlığı destekleri ve istihdam desteklerinin devamı kırılgan 

olan ekonomi için hem imalat hem de ihracat için önem taşımaktadır. Bu tür destekler dışında 

KDV’de alacaklı firmalara ödeme yapılması, vergi reformu, yapısal reformlar, teşvik desteğinin 

bölgesel değil proje bazlı olması, kalkınma ajanslarının üretim ve çevreyi destekleyici proje-

lere önem vermesi ve sürdürülebilir ve yeşil ekonomi büyümenin sağlanması ekonomimiz için 

önem arz etmektedir. 

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Dr. Ebru MANAVOĞLU

Başkan Yrd. Ömer Faruk GÜR

Sekreter: Haşim DİKENCİK

İmar ve Planlama Çalışma Grubu 2017 yılında 63 üye ile çalışmalarını yürütmüştür. 6 toplan-

tı yapılmıştır. Güvenli Kent Antalya Projesi ve Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği Taslağının 

görüşülmesi, 1/25000 Ölçekli nazım İmar planı değerlendirmesi, Otopark Yönetmelik Taslağı 

görüşülmüş, Antalya Şehircilik ve Planlama Sorunları gündeme alınmıştır.
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PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI GÖRÜŞÜ

 Kentlerdeki uygulama imar planı olan alanlarda plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre 

şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları be-

lirlemek amacıyla hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kentlerde birçok meslek disiplin-

ini ilgilendiren teknik konuları içermesinin yanında, aynı zamanda kentli kullanıcılarının da 

yakından ilgilendirdiği ve yaşantısının içerisinde olan konuları da kapsamaktadır. Bu bakım-

dan yönetmelik taslağı hakkında sadece ilgili meslek odalarının görüşlerinin alınması yeterli 

olmamaktadır. Yönetmelik taslağının toplumun tüm kesimiyle birlikte, sivil toplum kuruluşlarıy-

la da tartışılması ve görüş alınması önem taşımaktadır. Antalya Kent Konseyi İmar Planlama 

Çalışma grubu sahip olduğu bu kentli bilinciyle hazırladığı aşağıdaki görüşlerini ilgili kurum ve 

kuruluşlara iletmeyi uygun bulmuştur.   

  1. Planlı alanlar İmar Yönetmeliği Taslağının Madde 1- Yönetmeliğin Amacı kısmında 

   plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile pro-

   jelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. 

   Yönetmeliğin amacı daha da kapsamlı hale getirilerek uygulama imar planı bulu-

   nan alanlardaki yapılaşmaların imar planı ve bu planın öngördüğü sosyal ve teknik 

   alt yapı ile iklimsel ve yöresel koşullarla uyumlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı, 

   kent estetiğine katkı sağlayan, peyzaj karakteristiklerine ya da kentin biyosfer alan 

   rezervlerine uygun, sanatsal ve tarihsel niteliği koruyan, afetlere duyarlılık ilke-

   leri ile fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun, güvenli oluşumunu sağlamaktır. ola-

   rak yeniden düzenlenmesi daha uygun olacaktır.

  2. Madde 4. Tanımlar kısmına ilave edilmesi gereken tanımlar bulunmakta taslaktaki 

   hali yeterli gözükmemektedir. Taslakta Bina, Duvar, Engelli, Günübirlik Tesis Alan-

   ları, Kentsel Koruma Alanları, Konut, Kültürel Tesis Alanı, Plankote, Resmi Kurum 

   Alanları,  Sanayi Alanları, Sosyal Tesis Alanları, Teknik Altyapı Alanları, Yapı v.s. 

   ile ilgili tanımlar bulunmamaktadır.  Yeşil Alanlarla ilgili tanımlar eksik bırakılmıştır. 

   Taslağın tanımlarının planlamayla ilgili diğer yönetmeliklerle uyumlu olması da 

   önem taşımaktadır. Bu hususların da dikkat edilmesi gerekmektedir. 

  3. Planlama ve Kentsel Tasarım birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken kavram-

   lardır. Bu bakımdan kentsel tasarımın yönetmelikte tanımının yapılarak planlamayla 

   ilişkisinin kurulması bu ilişkinin ilgili diğer yönetmeliklerle uyumlu olarak yapılması 

   önem taşımaktadır. 

  4. Madde 68- Mimari Estetik Komisyonları başlığı altında (1) Bu yönetmelik esas-

   larına göre kurulan komisyonun çalışma usul ve esasları idarece belirlenir ifadesi 

   “İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte de yer almamış hususlarda 

   ilgili idareler uygun gördüğü yerlerde mahallin ve çevrenin yerel özelliklerine göre 

   yapılar arasında uyum sağlamak güzel bir görünüm elde etmek amacı ile kent-

   teki yapıların estetiğine ilişkin kararlar almaya kurallar getirmeye ve bu konu ile il-

   gili komisyon kurmaya yetkilidir. Bu yönetmelik esaslarına göre kurulan komis-

   yonunun çalışma usul ve esasları idarece belirlenir olarak değiştirilmesi uygun 

   olacaktır. Madde (3) Komisyon en az üç üye ile toplanır oyçokluğu ile karar alınır 
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   maddesi Komisyon en az 5 üye ile toplanır, oyçokluğu ile karar alınır Madde (4) 

   Komisyon idare bünyesinde mimar, peyzaj mimarı, mimarlık tarihçisi, sanat tarihçi-

   si, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisinden oluşa-

   bilir maddesi Komisyon en az 3 üyesi kamu kuruluşları ile üniversitelerden, 4 üyesi 

   ilgili meslek odalarından olmak üzere mimar, peyzaj mimarı, mimarlık tarihçisi, sa-

   nat tarihçisi, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisin-

   den oluşabilir olarak değiştirilmesi uygun bulunmaktadır. 

  5. Madde 71- Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Başlığı altında ek bir mad-

   de ilave edilerek engellilerle ilgili hükümler getirilebilinir.  İlgili idareler, tüm kent-

   sel kullanım alanlarında yapılacak yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engel

   lilerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Ens-

   titüsü standartlarına ve ilgili diğer mevzuatlarda engelliler konusunda getirilen

   hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlü olduğu gibi, yörenin koşul-

   larını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlar-

   da da engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludur. 

  6. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağıyla ilgili sadece meslek odalarının değil, 

   toplumun tüm kesiminin ve üniversitelerin de konu ile ilgili görüşlerinin alınarak 

   katkı sağlamalarına olanak verilmesi gerekmektedir. 

ANTALYA’DA GÜVENLİ BİR ULAŞIM SİSTEMİ VE TRAFİK YAPISI İÇİN ZAMAN KAYBEDİL-

MEMELİDİR. 

 (Basın Açıklaması)

 Antalya ili TÜİK 2017 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Türkiye’de  

“trafiğe kayıtlı araç sayısı ” bakımından toplam 977.748 adet taşıt sayısı ile İstanbul, Ankara ve 

İzmir’den sonra 4. sırada ayrıca 262.781 motosiklet sayısı ile 274.487 olan İstanbul ilinden sonra 

2. sırada yer almaktadır. Maalesef yol güzergâhları ve kapasitesi bu hızla iyileştirilememiş, yol-

lar ve otoparklar zaman içinde yetersiz kalmıştır. Kentimiz TÜİK 2016 yılı verilerine göre “illere 

göre ölümlü trafik kazaları” bakımından Konya ve İzmir’den sonra 3. sıraya ulaşmıştır.

 Bilindiği gibi dünyada ve ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü başlayan 

haftayı  “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” olarak kutlamaktayız. Ülkemizin en önemli sorun-

larından biri olan trafik kazalarında her yıl çok sayıda insanımız yaşamını yitirmekte, binlercesi 

yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Günümüzde günlük yaşantımızın vazgeçilmez doğal bir 

parçası haline gelen Karayolu trafiği, kentlerin gelişmişlik düzeyinin temel bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin en önemli şehircilik sorunlarının başında ulaşım, 

trafik ve altyapı gelmektedir. Bu yüzden planlamada ulaşım en önemli konulardan bir tanesini 

oluşturmaktadır. Ulaşım planları ve geliştireceğiniz ulaşım stratejileri kent için karayolu güven-

liği ve trafik sisteminin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. İyi bir ulaşım sistemi, kent içinde 

hareketliliğin ve erişilebilirliğin arttırılmasına, sosyal ve ekonomik açıdan daha yaşanabilir bir 

kentsel çevrenin oluşturulmasına, yaşam kalitesinin artmasına, daha mutlu bireyler olmamıza 

katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

 Antalya kenti de ülkemizde yaşanan kentleşme sürecinden en fazla etkilenen kentleri-

mizden birisidir. Kentimizde yaşanan nüfus artışı ve göç, kentsel alan kullanımlarında farklılaş-
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maya neden olmakta, sosyal, ekonomik, çevresel koşulların değişmesi, ulaşım taleplerini etkile-

mekte plansız gelişen ulaşım yapısı çevresel ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır.  Kentin 

nüfus ve alan olarak hızlı büyümesi, plan değişiklikleriyle arazi kullanım kararlarındaki değişik-

likler ulaşım ve trafik sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Özellikle karayolu ulaşımının yay-

gın olarak kullanıldığı kentimizde taşıt sayısı da her geçen gün artış göstermiştir. 

 Artık Antalya için geliştireceğimiz güvenli bir ulaşım sistemi ve trafik yapısının kurulması 

gerekmektedir. Bunun en önemli bileşeni doğru planlama ve tasarımdır.  Yıllarca devam eden 

ve sil baştan verilerle oluşturulmaya çalışılan Ulaşım Ana Planı kent planlamayla bir bütün 

olarak tamamlanmalı ve kararları hayata geçirilmelidir. Trafik Güvenliği politikaları için önemli 

olan kentimizde üst ölçekli planlama kararlarına uygun ve mekansal planlama çalışmaların-

da belirlenen arazi kullanım kararlarıyla uyumlu kenti geleceğe taşıyacak ulaşım ana planı 

ve stratejilerinin oluşturulması, doğal afetlere dayanıklı, çevreyi kirletmeyen, enerji tasarrufu 

sağlayan ekonomik, güvenilir, uygulanabilinir ve sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin kurulması 

gerekmektedir. Toplu taşımayı daha etkin kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar yapıl-

ması gerekmektedir. Toplumun her kesiminin kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli, dezavantajlı bi-

reylerin ulaşımdan eşit, güvenilir olarak yararlanması ve hizmetlere erişilebilirliğin sağlanması 

için gerekli düzenlemelerin yapılması yasal bir zorunluluk olarak görülmelidir. Kaldırım işgal-

leri önlenmeli, yaya öncelikli ve sürdürülebilir ulaşım modelleri teşvik edilmelidir. Bisiklet yol-

larının kent içinde sürekliliğinin sağlanması trafik güvenliği açısından önem taşımaktadır.  Bir 

turizm kenti olan Antalya’nın özellikle yaz aylarında turistlerin kent merkezine ulaşımını kolay-

laştıran ek seferlerin konulması, gezi rotalarının ve haritalarının oluşturulması, yönlendirme 

levhalarının yenilenmesi, ulaşım bilgilerinden kentlinin ve turistin haberdar edilmesi için web 

sitelerinin çeşitli dillerde güncellenmesi, akıllı kent olma yolunda teknolojik olanaklardan 

yararlanılması, kent bilgi sisteminin oluşturulması, duyurusunun yapılması ve iletişimin yay-

gınlaştırılması gerekmektedir.  Karayolu güvenliğinin sağlanması ve trafik sorunlarının gideril-

mesi konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

toplumun eşgüdüm içerisinde çalışmasına imkan verecek katılımcı mekanizmaların oluşturul-

ması önem taşımaktadır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların küçük yaştan itibaren trafik 

güvenliği konusunda ve trafik kurallarına uyma konusunda bilince ve eğitime sahip olması 

aynı zamanda büyüklerini trafik kurallarına uyma konusunda uyarmaları aile içinde bir dene-

tim mekanizması oluşturması büyük önem taşımaktadır. Antalya da trafik güvenliği konusunda 

toplumsal bir bilinç oluşturulmalıdır. Karayolu trafik sistemini daha az tehlikeli hale getirmek 

için araç, yol, yol kullanıcısı ve bunların içinde bulunduğu fiziksel sosyal ve ekonomik çevre 

arasındaki etkileşimin anlaşılması ve müdahale edilecek yerlerin belirlenmesi gereklidir. 

 Antalya karayolu güvenliğinin sağlanması, trafik sıkışıklığının giderilmesi güvenli bir ula-

şım sisteminin oluşturulması konusunda zaman kaybetmemelidir.

ANTALYA KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI GÖRÜŞÜ

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından özel bir firmaya 

hazırlatılan Antalya Kentsel Dönüşüm Master Planı Çalışması 3 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 

toplantıda meslek odaları ve kent konseyine anlatılmış ve çalışmaya ilişkin görüş istenmiştir. 

11 Mayıs 2017 tarihinde tarafımıza gönderilen plan sunumu incelenmiş ve aşağıdaki hususlar 
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tespit edilmiştir. 

 1- Planlamaya Katılım Süreci

 İyi bir master plan çalışması tüm paydaşlara ihtiyaçlarını ve önceliklerini ifade etme ola-

nağı veren ortaklaşa bir sürecin sonucu olmalıdır. 

 Antalya Kentsel Dönüşüm Master Planı 8 Mayıs 2017 tarihinde Mayıs ayı olağan mec-

lisinde 79. Gündem maddesi ile gündeme gelmiş ve ilgili komisyona havale edilmiştir. Mec-

lis Başkanlığı’na sunulan 2.05.2017 tarihli resmi yazıya göre; Antalya ili Merkez 5 ilçeyi (Aksu, 

Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) kapsayan bölgede afet riski taşıyan alanların be-

lirlendiği, zemin durumu veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle risk teşkil eden bölgelerin 

tespitinin yapıldığı, bu kapsamda etaplamaların ve yol haritasının belirlendiği belirtilmiştir. Ay-

rıca dönüşüm ve finansal modelin ortaya konularak yöntem ve metotların belirlendiği “Kent-

sel Dönüşüm Master Planı” çalışmalarının tamamlandığı ifade edilmektedir. Resmi tarihlere 

baktığımızda plan çalışması odaların ve kent konseyinin görüşleri alınmadan meclise girmiş 

gözükmektedir. Plana ilişkin hazırlayacağımız görüşlerin planlama çalışmalarına ilişkin nasıl 

bir girdi oluşturacağını belediyenizce tarafımıza geri dönüş yapılarak bildirilmesi planlama-

ya katılım sürecinin sağlıklı olması açısından önem taşımaktadır. Aksi halde bundan sonraki 

süreçte Belediye’nin bu projelere ilişkin düzenlediği görüş toplantılarının sadece bir formalite-

den ibaret olduğuna dair kaygılar taşımış olacağız. 

 2- Plan hedefleri kentsel dönüşüm master planı hedefleri değil şehrin bütününün plan-

landığı nazım imar planı hedefleri kapsamındadır. 

 İyi bir master plan çalışması kentsel planlama kararlarıyla ve üst ölçekli planlama karar-

larıyla ilişkileri kurulabilir olmalıdır. Sunumu yapılan Kentsel Dönüşüm Master Planında gerek 

vizyon gerek plan ilkeleri ve stratejileri net olarak belirlenmemiş ve planlama ilişkisi kuru-

lamamıştır. 

 Master Planın üzerine inşa ettiği temel planlama bağlamıdır. Bu nedenle master plan, 

yerel planların ve devlet politikalarının hedeflerini net bir biçimde anlayarak ve onlarla et-

kileşim içinde tasarlanmalıdır. Gerek Kentsel Dönüşüm Master Planı gerek Ulaşım Ana Planı 

esas itibariyle kentin bütüncül planlama çalışmasını oluşturan Nazım İmar Planı politikalarına 

veri sağlamak amacıyla yapılır. Asıl mekansal kararlar Nazım İmar Planında verilmelidir. Nazım 

imar planı: Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, ara-

zi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus 

yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile 

ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygula-

ma imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 

1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı 

halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plandır.

Güncel, doğru veri ve analizlerle yapılan Nazım İmar Planı çalışması kentsel dönüşüm poli-

tikalarını ve ulaşım politikalarını da içermelidir. Bu çalışmaların eşgüdüm içerisinde bir arada 

birbirlerine veri sağlamaya yönelik ilerlemesi gerekmektedir. 
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 3- Üst ölçekli plan kararları ile ilişkisi kurulmalıdır. Yoğunluk ve emsal arttırımı planla-

ma kararlarına aykırı olmamalıdır.

 Üst ölçekli planlarda öngörülen nüfus projeksiyonları Kentsel Dönüşüm Master Planı 

için de geçerlidir. Nüfus ve yoğunluk arttırımları kentsel dönüşümün bir sonucu olmamalıdır. 

Ayrıca üst ölçekli plan kararlarında esas alınması gereken yerbilimsel veriler, afet tehlike hari-

taları da master planda göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan Antalya Kentsel Dönüşüm 

Master Planı stratejileri üst ölçekli planlama kararlarına uymak zorundadır.

 4- Ulaşım ana planı kararları ve kentsel dönüşüm master planı kararları birarada 

düşünülmeli ve nazım imar planına aktarılmalıdır. 

 Süreç olarak baktığımızda bir kentin Nazım İmar Planı çalışması Ulaşım Ana Planı çalışma-

ları ve Kentsel Dönüşüm Politikalarının ve ilkeleriyle birlikte belirlenmiş olması, riskli alanların 

sadece yapı bazında değil, zemin ve risk analizleriyle güncel analiz yöntemleriyle belirlenme-

si ve Nazım İmar Planı kararlarına aktarılması gerekmektedir. Kentsel Dönüşüm Master Planı 

çalışmasında hangi kararların ulaşıma nasıl etki ettiğini, Ulaşım Ana Planı kararlarının kentsel 

dönüşüm master planına ne şekilde entegre edildiği konusunda net bir bilgi bulunmamak-

tadır. Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışması, Ulaşım Ana Planı Çalışması ve Nazım İmar Planı 

çalışması eşgüdüm içerisinde bir arada yürütülmelidir. 

 5- Öncelikle Antalya için kentsel dönüşümün temel ilke ve stratejilerinin belirlenmesi 

gereklidir. Söz konusu çalışmada bu ilkeler eksik ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Kentsel Dönüşüm Master Planı kentte uygulanacak kentsel dönüşüm politikalarını ve 

ilkelerini belirlemesi gereken vizyoner ve ilkeleri ortaya koyan bir çalışma olmalıdır. Sunumu 

yapılan master plan çalışması gerek vizyon gerek strateji ve ilkeler bakımından eksiklikler bu-

lunduran bir çalışmadır.

 6- Plan gerekçeleri yetersiz bulunmaktadır. 

Sunum dosyasında belirtildiği üzere plan gerekçeleri yetersiz gözükmektedir. Plan gerekçe-

lerinde belirtilen1980’li yıllardan itibaren yoğun kentleşme baskısıyla gelişen, ulaşım ve sosyal 

donatı imkanlarından yoksun alanların bulunması bugün de devam etmektedir. İmar planı karar-

larının üzerine yönetmeliklerle getirilen 1,7 katsayısı uygulaması devam ettikçe bu sürecin de-

vam edeceğini söyleyebiliriz. 

 Plan gerekçelerinde; 1999 yılı öncesinde yapılan, ekonomik ve fiziksel olarak yıpranmış 

yapıların yoğun olması olarak belirtilmiştir. Halbuki 1999 yılı öncesinde yapılmış, ruhsatlı ve 

zamanın getirdiği yapılaşma koşullarını sağlamış her binayı kentsel dönüşüme girmesi gere-

ken yapı olarak nitelendirmek ve bunu bir kıstas olarak ele almak son derece yanlıştır. 1999 

öncesinde yapılan yapıların güvensiz ve çürük olduğunu söyleyebilmek için belirli kıstaslar ve 

analizlerle bunu tespit etmek gerekmektedir. 1999 öncesinde yapılan zamanın şartlarının çok 

üstünde malzeme ve yapı kalitesine sahip binalar bulunduğu gibi gerçekten günün koşulları-

na göre güvenli olmayan yapılar da bulunmaktadır. Bunu tespit etmek için farklı analiz yöntem-

lerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 Planın diğer gerekçeleri olarak, Antalya İl merkezinin 2. Derece deprem kuşağında bu-

lunması, Kentsel dönüşüm konusunda parsel ve bina bazlı taleplerin son dönemde yoğun-

laşması ve bunların hayata geçmesi durumunda geri dönülemez zararların oluşma ihtimali, 

Master plan ile verilecek makro kararların, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasına 
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bütünlük sağlayacak olması olarak belirtilmiştir. Halbuki kentsel dönüşüm master planı ve bu 

kararların mekansal kararlara aktarılması sürecinde parsel bazlı uygulamalar devam edecektir. 

Bunlara ilişkin nasıl bir uygulama içerisinde bulunulacağı, 6306 sayılı yasayla getirilen bu uy-

gulamaların nasıl önüne geçileceği ve bütüncül anlamda politikaların nasıl oluşturacağı konu-

su belirtilmemiştir. 

 7- Arazi çalışması 1: mevcut yapıların depreme karşı dayanımının belirlenmesinde sa-

dece gözlemsel yöntem yeterli değildir. Bilimsel ve teknik yöntemlerden yararlanılmalıdır. 

 Yapılan Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışmasında sunumda belirtildiği üzere gözlem-

sel teknikler kullanılmıştır. Bu yeterli değildir. Ayrıca çalışmada kentsel dönüşüm alanlarının 

tespitinde kullanılan ana kriterler binanın yapım yılı ve yapı kalitesi olarak belirtilmiştir. Yığ-

ma ya da betonarme olarak inşa edilmiş bir yapının “göçme risk’inin ortaya konabilmesi için 

öncelikle zemin ve malzeme parametrelerinin saptanması gerekmektedir. Bunu da gözlemsel 

olarak tespit etmek mümkün gözükmemekte farklı analiz yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

İmar planlarında yerleşmenin büyüklüğü, alanın niteliği ve afet tehlike ve risklerine göre, mikro 

bölgeleme haritası ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütler esas alınmalıdır. Bu kapsam-

da2. Derece deprem bölgesi içerisinde bulunan 1.286.943 nüfusu sahip planlama alanında 

mevcut yapıların depreme karşı dayanımının belirlenmesinde sadece gözlemsel etütler so-

runu ortaya koymak için yeterli olmamaktadır. Bu alanlarda mikro bölgeleme haritalarının 

yapılması önerilmektedir. 

 Mevcut yapı stokunun deprem performansının (depreme karşı dayanıklılığının) değer-

lendirilmesine yönelik çalışmalarda, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kullanılan yön-

tem, kademeli değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemde;

  • Birinci kademe, sokak taraması çalışmalarına

  • İkinci kademe bina içinde yapılan çalışmalara

  • Üçüncü kademe ise ayrıntılı hesap çalışmalarına dayanan değerlendirmeleri içer-

   mektedir. Yapıların depreme karşı dayanımının belirlenmesi sonucunda yapılar, 

  • Kullanılabilecek yapılar (depreme dayanıklı yapılar)

  • Can güvenliği sağlayacak yapılar (can güvenliği açısından sorunsuz- hafif hasar 

   görecek yapılar) Orta ve ağır derecede hasar görebilecek yapılar, Yıkılabilecek 

   yapılar (depreme dayanıksız tehlikeli yapılar) olarak sınıflandırılmaktadır. 

 Yapıların depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi çalışmaları, yapı düzeyinde deprem 

performansı konusunda bilgi vermekte, aynı zamanda kentsel dokunun deprem güvenliği 

konusunda önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. 

 8- Arazi çalışması 2:  Master planda zemin yapısına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

 İkinci dereceden deprem bölgesi içerisinde bulunan planlama alanında zemin yapısına 

ilişkin bir tespit yapılmadan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi çalışmanın eksik yan-

larındandır. Konyaaltı bölgesinin zemin yapısıyla, Muratpaşa bölgesinin zemin yapısı birbirin-

den farklılıklar taşımaktadır. Binanın oturduğu zeminin yapısını bilmek ve bunu binayla birlikte 

yorumlamak buna göre kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

 9- Çalışma kapsamında afet riski bulunan alanların da tespitinin yapılması gerekmektedir. 

 Çalışma alanı içerisinde, su baskınları, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, çamur akması v.b. 

nedenlerle afete maruz bölge ve yapı yerleşme için yasaklanmış bölge olarak ilan edilen afet 

bölgelerinin de çalışma kapsamında tespitinin yapılması gerekmektedir. Gerek Boğaçay gerek 
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Aksu Antalya’nın en önemli su kaynakları olup taşkın riski taşıdığı alanlardır. Çevresindeki 

yapılaşmaların taşkın riskine karşı tehlike analizlerinin yapılması bu alanlara ilişkin ne gibi poli-

tikaların üretilmesi gerektiği de bu çalışmada belirtilmelidir. 

 10- Analiz çalışmalarında sosyal yapıya ilişkin analizler bulunmamaktadır. 

 Çalışma kapsamında Kat sayıları Analizi, Yapı Malzemeleri Analizi, Yapı Fonksiyon Anali-

zi, Bina Yapım Yılı Analizi, Yapı Kalitesi Analizleri Gözlemsel Yöntemler kullanılarak yapılmıştır. 

Ayrıca Sosyal Donatı Analizleri, İlköğretim ve Ortaokullara erişim analizleri ve emlak değerleri 

analizleri yapılmıştır. Bu analizler bir alandaki kentsel dönüşüm alanlarının tespiti için yeterli 

değil analiz yöntemleri bakımından da eksik bulunmaktadır. Sosyal ve çevresel analizler çalış-

ma alanı içerisinde yer almamaktadır. Sadece fiziksel dokuyu hesaba katarak sosyal ve çevresel 

değerleri göz önünde yapılmadan yapılan çalışma ve bunların neticesinde kentsel dönüşüm 

alanlarının tespitinin yapılması ve müdahale biçimlerinin belirlenmesi yanlış sonuçlar doğura-

bilmektedir.

 11- Her alan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmemesi gereklidir. Müdahale yöntem-

leri alanın özelliğine göre belirlenmelidir.

 Çalışma kapsamında 47 adet kentsel dönüşüm alanı ve bunların içerisinde 818 kentsel 

dönüşüm etabı belirlenmiştir. Bu alanların belirlenmesinde analiz yöntemleri yeterli değildir. 

Kentsel dönüşüme konu edilen alanlar koruma, yenileme, iyileştirme, güçlendirme ve can-

landırma seçeneklerinin araştırılması ve tartışılması sağlanmalıdır. 

 12- Kentsel dönüşüm master planı ile alınan kararların uygulanabilir olması gerekmektedir. 

 İyi bir Master Planı çalışması hayata geçirilebilir olmalıdır. Olası uygulama ve hayata 

geçirilebilir aşamaları ve bölgeleri ve planın önceliklerini iyi belirlemelidir. Mevcuttaki ve yeni 

planlamadan dolayı oluşacak olan Kamu tesis Alanlarının mülkiyet problemlerinin çözümü için 

master planda yeterli çözüm yöntem ve modelleri sunulmamıştır. 

 13- Kentsel dönüşüm-kentsel tasarım-planlama ilişkisinin iyi kurulması gereklidir. 

 Kentsel Dönüşüm Kentsel tasarımdan ayrı düşünülmemelidir. Kentsel dönüşüm sonrasında 

yapılacak ada bazlı uygulamalarda iki bina arası mesafe koşulu olan h/2 uygulaması tekrar tartışıl-

malıdır. Kentsel tasarım teşvik edilmeli mekanın üç boyutlu analizlerinin yapılması gerekmektedir. 

 14- Altyapı çalışmaları da bu süreçte planlanmalıdır.

 Bölgesel olarak öngörülen dönüşüm alanlarında (Kepez İlçesi Dokuma Bölgesi gibi) 

mevcut halihazır durum tespiti yapılarak yol siyah kot çalışması çıkartılmalı, yeni oluşacak 

yapılanma ve bölge siluet durumunu öngörecek Yol Kırmızı kot projeleri hazırlanarak uygulan-

ması zorunlu hale getirilmelidir. Dönüşüm bölgelerinde mevcuttaki altyapı fonksiyonları (içme 

suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet, elektrik v.s.) dikkate alınarak mevcut hizmet 

kapasiteleri irdelenmelidir. Nüfus yoğunluğu artışı öngörülen bölgelerde ise yeni nüfusun 

getireceği ilave kapasite artışı karşılanacak şekilde kurumlar arası koordinasyon sağlanmalı 

ve altyapı planlaması oluşturulmalıdır. Kentin altyapı planlaması ile ilgili kurumlar arası işbirliği 

sağlanmalıdır. 

 15- Dönüşüm projesine konu olan alanların yeniden yapılanmasında sosyal ve teknik alt-

yapı standartları sağlanmalıdır.

 Dönüşüm alanlarının yeniden yapılanmasında; konut alanlarının güvenli ve sağlıklı bir 

yaşam alanı niteliğine kavuşması için sosyal ve teknik altyapı tesisleri ile çalışma alanlarına 

yönelik kararlar birlikte ele alınmalı ve standartlar sağlanmalıdır. 
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 16- Maksimum kat sayısı kriterleri kent siluetiyle birlikte değerlendirilmelidir.

 Mevcut durumda çalışma alanı içerisinde % 83,3 oranında 1-5 katlı yapı, %13,3 oranın-

da 6-10 katlı yapı bulunmaktadır. 11 katın üstündeki yapı oranı %3,4 oranında bulunmaktadır. 

Böylesine bir siluete sahip kentte kentsel dönüşüme gayrimenkul mantığıyla yaklaşarak Lara 

Bölgesine maksimum 20 kat önermek kent silueti açısından tartışılmaya açılması gereken bir 

konudur. 

 17- Yerelin özelliklerini yansıtacak kent kimliğini yaşatacak, iklimsel koşulları gözeten 

sürdürülebilir projelere önem verilmelidir.

 Antalya kenti doğal ve tarihi yapısıyla ülkemizin turizme olanak sağlayan en önemli yer-

leşmelerden birisidir. Projelerde yerelin özelliklerini yansıtan, kent kimliğini yaşatacak iklimsel 

özellikleri gözeten sürdürülebilir projelere önem verilmelidir. Sıcak bir kent olan Antalya ken-

ti için kuzey güney koridorları oluşturulmalı ve planlama çalışmalarına aktarılmalıdır. Yapılan 

çalışmalar yöre halkı için iklimsel bir konfor da sağlamalıdır.  Bu çalışma ülkemizin herhangi bir 

kentinde yapılmış olmasından farklı olarak Antalya için ne gibi farklı imaj unsurlarını ve kente 

özgü neyi önerdiği çalışma içerisinde yer almamaktadır. Çalışma içerisinde yerel özelliklerini 

ön plana çıkaran bir strateji ve planlama politikası gözetilmesi gerekmektedir. 

 Sonuç olarak kentsel dönüşüm bozulmuş ve bozulmakta olan kentsel mekanın ekono-

mik, sosyal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirmeye yönelik strateji ve eylemlerin bütününü 

ifade etmektedir. Kentsel Dönüşüm Master Planının bozulmuş alanları ve güvenli olmayan 

alanların belirlenmesi bunlara yönelik iyileştirme müdahale yöntemlerini, uygulama metot-

larını ortaya koymak, kent için kentsel dönüşüm ilke ve stratejilerini belirlemek, planlama kara-

rlarıyla ilişkilerinin kurularak bütüncül anlamda kararların verilmesi gereken bir çalışma olması 

gerekmektedir.  Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışmasının sadece bina bazında yapılacak 

değerlendirmelerden farklı olarak farklı kriterlere göre değerlendirmeyi, teknik ve bilimsel 

analizleri içermesi, katılımcı bir sürecin dinamik olarak işlemesi gereken çok aktörlü, çok kap-

samlı ve uzun bir süreç olduğu önem taşımaktadır. Bölgenin doğal, kültürel, sosyal yapısına 

saygılı geçmiş değerlerini hiçe saymayacak bir şekilde politikaların oluşturulması büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye ve dünya örnekleri göstermiştir ki sadece gayrimenkul odaklı, ayrıcalıklı 

imar hakkı sağlamaya yönelik ve bina temeline oturulan kentsel dönüşüm politikaları uzun 

vadede kente zarar vermektedir. Bu bakımdan bu çalışmalarda temelde rant artışını değil, can 

güvenliğinin sağlanmasını ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmalıdır. Antalya gibi ze-

ngin doğal ve kültürel değerlere sahip bir turizm kentinin diğer kentlerde yapılan hataları yap-

ma lüksü bulunmamaktadır. Bu bakımdan Antalya kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi 

ve müdahale yöntemlerinin saptanmasını içeren çalışmanın yukarıda belirtilen hususlar göz 

önünde bulundurularak, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, üniversite, kamu özel sek-

tör katılımcılarıyla sürecin sağlıklı bir şekilde devam ettirilerek, çalışmanın daha da geliştiril-

meye ve üzerinde çalışılmaya ihtiyacı bulunmaktadır. 

2040 ANTALYA ULAŞIM ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZET RAPORU

 Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2040 An-

talya Ulaşım Ana Planı Yönetici Özeti görüşü aşağıda yer almaktadır.

 1. Mekansal Planlar Yönetmeliğinde Ulaşım Ana Planı; Şehrin mekânsal, sosyal ve 

  ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dik-
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  kate alarak; şehir ve yakın çevresinin ulaşım sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapa

  siteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, deniz ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türleri-

  nin birbirleriyle entegrasyonu, bu türlere ait transfer noktalarını, depolama ve aktar-

  ma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve toplu taşıma güzergâhları ile gerektiğinde 

  otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında gereken ayrıntıları 

  belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dönemde ula-

  şım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, gerektiğinde şehrin üst ve 

  alt kademe planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan paftası ve raporuyla bir 

  bütün olan plan olarak tanımlanmıştır. 2040 yılı öngörüsüyle ulaşım sisteminin koor

  dinasyonu ve entegrasyonu için bir uygulama stratejisi oluşturmak amacıyla hazır

  lanan Antalya Ulaşım Ana Planı çalışması,  Üst ölçekli planlama kararlarına uygun, 

  Kentsel Dönüşü Master Planı verileriyle bütünlük sağlayan ve Nazım İmar Planı karar

  larıyla eşgüdüm içerisinde olması gerekmektedir. 2040 yılı hedef projeksiyonuna 

  göre hazırlanan Antalya Ulaşım Ana Planı çalışması kent içi ulaşımın, Antalya Kentsel 

  Dönüşüm Master Planı verileriyle bir bütün olarak ele alınmalı ve Antalya Nazım İmar 

  Planı çalışmasına aktarılmalıdır. 

 2. Çalışmada, mevcut durum analiz edilerek, gerek anket çalışmalarıyla gerek alan 

  araştırmalarıyla sorunlar saptanmış ve stratejiler oluşturulmuştur. Fakat Nazım İmar 

  Planında 2040 hedefine göre ne gibi mekansal kararlar alınmıştır? Gelecekte 

  oluşturulacak turizm alanları, sanayi alanları, yerleşim alanları, ulaşım tesisleri neler

  dir ve bunlara yönelik ne gibi ulaşım alternatifleri oluşturulmuştur? Kentsel Dönüşüm 

  Master Planı ulaşıma yönelik ne gibi önerileri vardır ve Nazım İmar Planı ilişkileri ku-

  rulabilmiş midir? Geleceğe Yönelik Mekansal Kullanım Fonksiyonları ve Planlama 

  Kararları öngörüleri ve bu kararların ulaşımla entegrasyonu çalışma içerisinde yer al

  mamaktadır. 

 3. Geçmişten defalarca yapılan Ulaşım Ana Planı çalışmaları tamamlanamamış, uygula-

  ma aşamasına geçememiştir. Bu bakımdan şehrimizin ulaşım yapısı ulaşım ana planı 

  olmadan günlük kararlarla ve politikalarla şekillenmiştir. Bundan sonraki süreçte 

  teknik ve bilimsel verilerle hazırlanan Ulaşım Ana Planı karar ve stratejilerini uygula-

  maya yönelik çalışmaların bir an önce vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi gerek-

  mektedir. Kent yönetimlerinin ve yöneticilerinin değişmesiyle bu planlar da değişme

  meli bir sürekliliği olmalı bununla ilgili kararlar alınmalıdır. 

 4. Ulaşım Ana Planlarının en önemli özelliklerinden birisi, plan çalışmasının başlangıcın

  dan bitimine kadar ki süreçte kentteki tüm paydaşlara ihtiyaçlarını ve önceliklerini 

  ifade etme olanağı veren ortaklaşa bir sürecin sonucu oluşması gerekliliğidir. Katılım 

  plan bittikten sonra görüş sormak değil, planlama süreci içerisinde kişileri bu sürecin 

  içerisinde dinamik bir şekilde katılmasını sağlamaktır. Böylece kişiler ortaklaşa 

  oluşturdukları kararların uygulandığını görünce bu kararlara sahip çıkmakta ve doğal 

  bir denetim mekanizmasını da hayata geçirmiş olmaktadırlar.

 5. Plan değişiklikleriyle mekansal kullanımların değişmesi kentin ulaşım yapısına  önemli  bir

  etkisi olmaktadır. Yapılan plan değişikliklerinin ulaşım yapısına getireceği etkileri, yükü

  önceden hesaplanarak plan tadilatlarının onayı ulaşım etüt edilerek verilmesi gerekmektedir.

 6. Antalya’da ulaşım sorunlarının giderilmesindeki anahtar kelime toplu taşımadır. An-
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  talya’da toplu taşımada birçok özel işletmenin bulunması temel sorunları oluştur-

  maktadır. Mevcut durumda Antalya’da toplu taşıma sisteminde birçok eksiklik ve alt

  yapı oluşturulamamasından dolayı aktarmalı yolculukların oranı da oldukça düşüktür. 

  Bunun için toplu taşımanın iyileştirilmesi gerekmektedir. Farklı tür ve kapasiteye sa

  hip olan işletmelerin birbirleriyle entegrasyonunun sağlanarak kentliye toplu 

  taşımanın daha hızlı, güvenilir ve konforlu olduğu mesajı verilerek toplu taşıma 

  özendirilmelidir. 

 7. Günümüze kadar Antalya’da bisiklet kullanımı istenen düzeye gelememiştir, hane 

  halkı anketlerine göre tüm yolcuların araç türlerine göre dağılımında bisiklet kullanımı 

  0,1 oranında gözükmektedir ki bu oran oldukça düşüktür. Yönetici Özeti Raporun-

  da yer alan bisiklet Ulaşım Düzenlemeleriyle ilgili stratejiler olumludur ve bir an 

  önce hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle Bisiklet yollarının 

  Akdeniz Üniversitesi ilişkisi kurulmalı gençleri bisikletle ulaşıma yönlendirilmelidir. 

  Kentimize gelen turistlerin kenti dolaşabilecekleri ulaşım güzergahları oluşturulmalı 

  bu yolların sürekliliği ve güvenliği sağlanmalıdır. 

 8. Antalya’da turizm alanları ve kent merkezi ulaşım ilişkisine yönelik stratejiler geliştiril

  melidir. Bu hatların yoğun olarak kullanıldığı yaz aylarında ek seferler yapılarak 

  güçlendirilmelidir. İlçe bağlantıları ve ana arterler plan kapsamında gösterilmelidir. 

  Karayolu, denizyolu ve havayolu bağlantıları toplu taşımada farklı türdeki araçların 

  birbirleriyle entegrasyonu sağlanmalıdır. 

 9. Antalya’nın en önemli ulaşım sorunlarından birisi otoparklardır. Yönetim Raporunda 

  da ifade edildiği gibi Antalya’da otopark tesisleri bir otopark politikasına göre inşa 

  edilmediği, araç sayısındaki artışlar, imarlaşmayla birlikte otopark yönetmeliğine 

  uyulmasındaki eksiklikler otopark problemini büyüyerek bugüne kadar gelmesine 

  yol açmış ve yollar araçlar tarafından dolmuştur. Bundan sonraki süreçte konutların 

  otopark oluşturulması konusunda gerekli kararların uygulamada zorunlu tutulması 

  ve kent içerisinde Avrupa ülkelerinin yıllardır uyguladığı otopark politikalarının uygu-

  lanması gerekmektedir. 

 10. Teknik ve bilimsel metotlarla ülke, bölge ve kent hiyerarşisi kapsamında oluştura

  cağınız ulaşım planları ve geliştireceğiniz ulaşım stratejileri kent için geliştirilecek 

  karayolu güvenliği ve trafik sisteminin iyileştirilmesini de sağlamaya yönelik olmalıdır. 

  Kent içinde planlanacak İyi bir ulaşım sistemi, kent içinde hareketliliğin ve erişilebilir

  liğin arttırılmasına, sosyal ve ekonomik açıdan daha yaşanabilir bir kentsel çevrenin 

  oluşturulmasına, yaşam kalitesinin artmasına, daha mutlu bireyler olmamıza katkı 

  sağlaması açısından önem taşımaktadır. Antalya ili TÜİK 2017 yılı Ocak ayı Motorlu 

  Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Türkiye’de  “trafiğe kayıtlı araç sayısı ” bakımından 

  toplam 977.748 adet taşıt sayısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada ayrıca 

  262.781 motosiklet sayısı ile 274.487 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer almak

  tadır. Özellikle motosikletlere yönelik ulaşım stratejileri ve otopark alanları planlan

  ması gerekmektedir. Kentimiz TÜİK 2016 yılı verilerine göre “illere göre ölümlü trafik 

  kazaları” bakımından Konya ve İzmir’den sonra 3. sıraya ulaşmıştır. Ulaşım Ana Planıy

  la geliştirilecek stratejilerde trafik güvenliği konusu büyük önem taşımaktadır. Bunun 

  özellikle kent içerisinde hızı arttıran üst geçitler ve alt geçitler bağlamında tekrar 
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  sayımların yapılarak ve hız kontrollerinin ve denetimlerinin yapılması gerekmektedir.

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

 Her yıl 8 Kasımı kentlilerin günü olarak kutlayalım!

 Dünyada 68. Türkiye’de 41. kez kutladığımız 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü sembolik 

bir anlam taşıyan, yaşanabilir bir toplum yaratmak için şehirciliğin önemini anımsatan ve öne 

çıkarmaya yardım eden bir gündür. Şehircilik evrensel karakterde planlama kavramını da içe-

ren toplumun gelişmesiyle doğrudan ilgili düşünmeye ve eyleme dönük karakterde bir olay 

ya da olaylar bütünüdür. Dolayısıyla 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kentlerimizi düşünmeye, 

muhakeme etmeye ve sorgulamaya yarayan, çözümlere yol açan görüş ve fikirlerin ortaya 

konulduğu, şehircilikle ilgili kişiler, gruplar ve çevreleri arasında sağlıklı bir diyalog kurulması-

na, geliştirilmesine katkı sağlayan fırsatların yaratıldığı, yenilikçi yaklaşımların dile getirildiği bir 

gün olmalıdır.

 Dünya nüfusunun yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığı günümüzde Türkiye nü-

fusunun da % 92’si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Antalya kenti ülke ortalamasının üze-

rindeki nüfus yoğunluğuyla, her yıl artan nüfusuyla son 50 yılda hızlı bir değişim ve dönüşüm 

geçirmiş ve geçirmeye devam etmektedir. Değişen ihtiyaçlar ve beklentiler kentleri yeniden 

şekillendirmekte, bu süreçte, doğal alanlar, kıyılar, hassas alanlar,  yeşil alanlar, orman ve tarım 

alanları önemli bir baskı altında kalmaya devam etmektedir.

 Antalya Kent Konseyi olarak Kenti Yönetenlere sesleniyoruz; 8 Kasımların tüm halkımız 

için şehirlerini düşünmeye ve sorunlara çözüm önerileri bulmaya imkan verecek ortamların 

oluşturulmasını, kentlilik bilinci ve dayanışmasına olanak sağlayacağı bu günün kentlilerle bir-

likte kutlanacağı bir gün olmasını öneriyoruz!

 Antalya kentinin en önemli sorunu olan taşkın ve afetlere karşı önlem almaya; taşkın 

projesi amacı dışında yaratılan rant projelerine dur demeye!

 Kıyılarımızın yarışma projesiyle büyük hedeflerle başlayıp kaldırım işgali ile sonlan-

masının nedenlerini tartışmaya!

 Kentsel planlama süreçlerindeki oldubitti yaklaşımları sorgulamaya!

 Kamusal alanlarımızın toplumun her kesimi için; kadın, yaşlı, çocuk ve gençler için daha 

yaşanabilir olması hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımız için daha ulaşılabilir ve güvenli ol-

ması konusunda engelleri aşmaya!

 Çevresel ve ulaşım ilişkileri düşünülmeden yapılan noktasal plan kararlarının kentliye 

getirdiği yükü kaldırmaya davet ediyoruz!

 Kent kültürünü geliştirmeye, toplumsal bilinci ve kent belleği oluşturmaya yönelik kent 

müzesi çalışmalarını, çevre bilincini ve yerel unsurların geliştirilmesine yönelik çalışmaları, sos-

yal ve teknik altyapı donatılarını arttırmaya yönelik her türlü çabanızı destekliyoruz!

 Şehirlerimiz ve sorunlarının herkesin ve her kesimin hissetmesi gereken bir sorumluluk 

alanı olduğunu, her bireyin kentlilik bilinciyle hareket ederek kentsel etkinliklere Katılmasını, 

kentin sakini değil sahibi olduğunu HATIRLATIYORUZ!

 Bu kentte yaşamaya gelecekte de devam etmek isteyen toplumun tüm kesimini 8 Kasım 

Dünya Şehircilik Gününde kentin sorunlarına duyarlı olmaya çağırıyoruz!
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ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Derya ÜNVER

Başkan Yrd. Dr. Güray DOĞAN

Sekreter: Metin UTKU

Çevre Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 58 üye ile çalışmalarını yürütmüştür. Yıl içerisinde 8 top-

lantı yapılmıştır. Ele alınan konular; Antalya’nın Hava Kalitesi ve Kaliteyi Etkileyen Parametreler, 

Konyaaltı Sahil Projesi bilgilendirme,  Antalya’nın İçme Suyu Kaynakları üzerine Swot Analizi, 

Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez Belediyelerinde atık yönetimi uygulamaları, Konyaaltı Kentsel 

Tasarım ve Sahil Düzenlemesi Projesi raporu, Denizsuyu Kalitesi İzleme Çalışmaları ve Mavi 

Bayrak Uygulamasının görüşülmesi, Dünya çevre Günü Etkinliğinin görüşülmesi, Yeni dönem 

çalışma programı, Madenlerin Çevresel Etkileri, Kızıllı Katı Atık Entegre Tesisleri konularını 

gündemlerine almışlardır.

ANTALYA HAVA KALİTESİ ÜZERİNE DURUM RAPORU VE ÖNERİLER

 Bilindiği üzere, Antalya’da kış aylarında akşam saatlerinde hava kalitesi halkımızın 

şikâyetine sebep olmaktadır. Bu görüş metni, Antalya’nın hava kalitesi hakkında yapılan değer-

lendirmeleri özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 Durum Değerlendirmesi:

 2008 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne (AB’ne) uyum kapsamında tüm illerimizde 

gerçekleştirilen çalışmalara benzer yapıda bazı atmosferik kirleticilerin ölçümü yapılmaktadır. 

Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak kademeli bir şekilde kirletici konsantrasyon-
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ları için yönetmeliklerde belirlenen sınır değerler 2019 yılına kadar AB sınır değerlerine 

düşürülecektir. Yönetmeliklerde hem yıllık ortalama hem de günlük ortalamalar açısından sınır 

değerler tanımlanmaktadır. Yıllık 10 mikrometreden küçük partiküler madde (PM10) ortalaması 

için AB sınır değeri ise 40 µg/m3 iken, 2016 yılı için ülkemizdeki sınır değer 52 µg/m3’dür. Gün-

lük PM10 ortalama değerleri AB yönetmeliklerinde 50 µg/m3 olarak tanımlanmış ve bu değerin

bir takvim yılında 35 defadan fazla aşılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Ancak ülkemizdeki 

2016 yılı günlük ortalama sınır değeri 80 µg/m3’dir.

 Antalya’da hava kalitesini izlemeye yönelik ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 

ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu görüş metni hazır-

lanırken sadece ÇŞB tarafından işletilen istasyonun 2008-2016 yılları arasındaki verileri kul-

lanılmıştır. ÇŞB hava kalitesi izleme istasyonunda PM10 ve kükürt dioksit (SO2) ölçümleri yapıl-

maktadır.

 Yapılan incelemelerde PM10 değerlerine yoğunlaşılmıştır. Çünkü hem görsel hem de 

sağlık riski olarak ölçülen en önemli kirletici PM10’dur. 2008-2015 yılları arasında yapılan in-

celemede Antalya’nın yıllık PM10 konsantrasyon değerlerinin ülkemiz sınır değerlerinin altında 

ancak AB sınır değerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. 2016 yılında ise yıllık konsantrasyon 

değeri (53 µg/m3) hem AB (40 µg/m3) hem de ülkemiz sınır değerlerinin (52 µg/m3) üzerinde 

olduğu belirlenmiştir.

 Günlük sınır değerlerin aşımı sayısı incelendiğinde ise daha vahim bir sonuç ile 

karşılaşılmıştır. 39 kez ulusal günlük sınır değer olan 80 µg/m3aşılırken, 175 kez AB günlük 

sınır değer olan 50 µg/m3 değeri aşılmıştır. AB mevzuatına göre günlük sınır değer bir takvim 

yılında en fazla 35 kez aşılabilir.

 Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen çalışma-

larda ise ince partikül boyutu olan 2,5 mikrometreden küçük partiküler maddelerde Yanma 

Kaynaklı emisyonların en önemli kaynak olduğu ayrıca kaba partikül boyutu olarak bilinen ve 

boyutları 2,5 µm ile 10 µm arasında olan partiküler maddeler için en önemli kaynağın trafik 

kaynaklı yol tozu olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada liman bölgesinin yaz aylarında da önemli 

bir yanma kaynaklı emisyonlarından Antalya’nın etkilendiği konusuna vurgu yapılmıştır.

 Kış ve yaz ayları için ayrı ayrı yapılan değerlendirmede ise önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kış ve yaz ayları ortalama konsantrasyonlarının sırasıyla 72 µg/m3 ve 46 µg/m3 olduğu belir-

lenmiştir. Hem kış hem de yaz ayları için sıradan günlerde ölçülen konsantrasyonlar (geri plan 

konsantrasyonu) incelendiğinde ise her iki dönemde de 42 µg/m3 değerine ulaşılmıştır. Bu iki 

analiz sonucu kış aylarında 30 µg/m3’lükbir fark ortaya çıkmıştır. Bu analizler iki önemli hususa 

dikkat çekmektedir:

 1. Mevsimden bağımsız olarak Antalya atmosferinde çeşitli kaynaklardan dolayı PM10 

  konsantrasyonu 42 µg/m3’dür. Bu PM10 değeri 2019 yılında uymamız gereken AB 

  sınır değerlerinin üzerindedir. Antalya’da öncelikle sıradan günlerde ölçülen PM10 

  değerini düşürmek gerekmektedir. Bunun içinde tüm yıl boyunca Antalya’nın atmos-

  ferini etkisi altına alan emisyonları tam olarak bilmemiz gerekmektedir. Antalya’da tüm 

  yıl boyunca etkili olan kaynaklar trafik, endüstri, deniz tuzu ve toprak tozudur. Deniz 

  tuzu ve toprak tozu genel olarak doğal kaynaklardan gelmektedir ve önlenmesi

  mümkün değildir. Antalya şehir merkezinde önemli emisyona sahip bir endüstri 

  vardır. Ancak onun da emisyon alanı sınırlıdır ve etkisi yaygın değildir. Antalya’nın in-
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  san kaynaklı en önemli PM10 kaynağı trafiktir. 

 2. Diğer bir önemli sonuç ise kış aylarında PM10 değerlerindeki 30 µg/m3’lük artıştır. Bu 

  farkın temel sebepleri aşağıda belirtilmiştir:

   a. Isınma kaynaklı emisyonlar: Kış aylarında Antalya genelinde Mahalli Çevre Ku

    rulu tarafından belirlenen standartta kömür ve doğalgaz kullanımı yasaldır. 

   b. İnversyon: İnversyon atmosferin kararlı halidir. İnversyon sırasında atmosfere 

    salınan emisyonlar dağılmaz ve birikir. Bu birikme yüksek konsantrasyonları 

    beraberinde getirir. İnversyon durumu genel olarak kış aylarında güneşli gün

    lerin sonunda yaşanmaktadır.

 Rüzgâr yönündeki kış ve yaz aylarındaki farklılıklar: Antalya’da gün içi saatlik PM10 

değerlerindeki değişim incelendiğinde, sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde 

PM10 değerlerinde yükselme görülmektedir. Bu durum tüm trafik kaynaklı emisyona sahip şe-

hirlerde böyledir. Ancak Antalya’da durumu farklı kılan iki husus vardır. Bunlar kış aylarında 

ısınmadan kaynaklı emisyonlar ile rüzgâr yönündeki saatlik değişimlerdir. Deniz kenarına kıyısı 

olan yerlerde genel olarak gün içerisinde denizden karaya doğru ve gün batımından sonra da 

karadan denize doğru rüzgârlar oluşmaktadır. Bu durum havaya salınan kirleticilerin dağılımını 

etkilemektedir. 

   c. Antalya’da özellikle kış aylarında gün batımı ile birlikte yüksek miktarda salınan 

    ısınma kaynaklı emisyonlar ile rüzgârdaki kararsızlık Antalya atmosferinde kir-

    leticilerin birikmesine sebep olmaktadır.

 PM10 Değerlerini Düşürmeye Yönelik Çözüm Önerilerimiz

 1. Antalya’da daha detaylı çalışma yapılarak PM10 konsantrasyonuna etki eden kaynak

  ların katkı oranları tüm şehirde belirlenmelidir. Bu konuda Üniversitemiz olarak 

  gerekli çalışmalar kısmen sürdürülmektedir. Ancak tüm şehir ölçeğinde benzer bir 

  çalışma yürütülmelidir.

 2. Mahalli Çevre Kurulu tarafından izin verilen yerli (5500 kcal, %25 kül) ve ithal (7400 

  kcal, %15 kül) kömür kullanımına yönelik yapılan çalışma sonucu, yüksek kalorimetrik 

  değere sahip ithal kömür kullanımının Antalya hava kalitesini iyileştirmeye yetmeye-

  ceği belirlenmiştir. Dolayısıyla kömüre alternatif olarak Antalya genelinde doğalgaz 

  kullanımının yaygınlaştırılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Özellikle gelir se-

  viyesi düşük kesime doğalgaz kullanımına yönelik teşvik verilmelidir. Bu durum başka 

  kirleticilerin konsantrasyonlarında farklılığa yol açacaktır. Ancak genel olarak doğal 

  gaz bilinen en temiz fosil yakıttır.

 3. Şehir içerisinde satılan kömürlerin standardının Antalya Büyükşehir Belediyesi eki

  plerince daha iyi takip edilebilmesi ve kalitesi düşük kömürün alıcıya ulaşmasını 

  engellenmesi amacıyla kömür satışı yapan şirketlerin bir merkezde toplanarak şehre 

  giren ve şehre satılan tüm kömürlerin aynı meyve sebze halinde olduğu gibi kontrol 

  altında tutulması önerilmektedir. Böylece kalitesiz kömür satışı kent genelinde büyük 

  ölçüde engellenmiş olacaktır.

 4. İthal kömürler ve torbalanarak şehre getirilen kömürler için gerekli yasal düzenleme 

  yapılarak içeriğinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tespit edilmesi gerek

  mektedir. Mevcut düzenlemede torbalanmış kömürler ve ithal kömürlerin şehre 

  giriş ve satışında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Söz konusu analizlerin 
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  yapılması halkımızın daha kaliteli kömüre ulaşması için gerekli görülmektedir.

 5. Kömür kullanımının yasaklanmasının mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu konuda 

  Mahalli Çevre Kurulu tarafından tavsiye edilen akşam ilk yakım saatinin 16.00-18.00 

  arasında yapılması atmosferde İnversyon ve rüzgar yönündeki değişim sebebiyle 

  kirletici birikimine sebep olmaktadır. İlk yakım saatinin, rüzgarın karadan denize doğ-

  ru kararlı bir şekilde esmeye başladığı 20.00-21.00 saatleri arasında yapılması, An-

  talya hava kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. 

 6. Trafik kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik olarak adımlar atılmalı, temiz toplu 

  taşıma (metro, tramvay, elektrikli otobüs) yaygınlaştırılmalıdır. 

 7. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı, yeni bisiklet yolları 

  açılmalıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarına dağıttığı bisiklet ile işyerle

  rine ulaşım düşüncesi diğer kamu kuruluşlarınca da desteklenmelidir. 

 8. Yurt dışında yaygınca kullanılan bir yöntem olan araba imecesi (car pool) yapıla bilin-

  mesi için ortam hazırlanması, araç kullanımını azaltacaktır.

 9. Şehir merkezine Euro5 ve Euro6 emisyon standartlarını sağlayan araçların alınması, 

  şehir merkezindeki hava kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. 

 10. Bunların yanı sıra, tüm şehirde kullanılan araçların bakımlarının yapılmış olması ve 

  bunun takip edilebilir olması tüm şehrin hava kalitesine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

 11. Seralarda güneş enerji ile elde edilen elektrik enerjisinin kullanımının teşvik edilmesi, 

  kırsal bölgelerdeki hava kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

 12. Evlerde güneş enerjisinden elektrik enerjisi eldesine yönelik fizibilite çalışması yapıl-

  ması ve bu konuda yatırım yapmak isteyenlere teşvik verilmesi uzun vadede Antalya 

  hava kalitesini iyileştirecektir.

 13. Evlerde ısı izolasyonuna yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu durum ev-

  lerde kullanılan yakıt miktarında düşmeye sebep olacaktır.

 14. Elektrikli araç kullanımının başta kamu sektörü olmak üzere (otobüs ve makam 

  araçları) bir çalışma başlatılması ve elektrikli araçların sahiplenilmesine yönelik teş-

  viklerin yapılması uzun vadede örnek teşkil edecektir.

 Bunların yanı sıra Antalya’nın hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli sorun-

lardan bir diğerinin de yere yakın seviyelerde oluşan ozon oluğu düşünülmektedir. Ozon fosil 

yakıtların yanması sonucu atmosferde oluşan bir gazdır. Ozon kuvvetli bir oksitleyici olduğu 

için tehlikelidir. Özellikle solunum yolu hastalıklarına sebep olmakta ve tarım ürünlerine zarar 

vermektedir. Ancak Antalya genelinde sabit bir istasyondan elde edilmiş olan herhangi bir 

ozon verisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile ozon kirliliğinin boyutları bilinmemektedir.

 Antalya’nın diğer bir sorunu ise ev, iş ve okul ortamı hava kalitelerinin bilinmemesidir. 

Antalya’da iç ortamlar, yaz aylarında nem ve sıcaklıktan, kış aylarında ise soğuktan dolayı 

dış ortamdan izole bir vaziyettedir. Yaz ve kış aylarında iç ortamlar yeterince havalandırılma-

maktadır. Bu durum iç ortamlarda hava kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. İç ortamların 

havalandırılması konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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KONYAALTI KENTSEL TASARIM VE SAHİL DÜZENLEMESİ PROJESİ

DURUM RAPORU VE ÖNERİLER

 Antalya Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu yarışmada Antalya Müzesi önünden 

başlayan Dumlupınar Bulvarı, Beachpark ve Konyaaltı Sahilini kapsayan yaklaşık 1.000.000 m2 

lik alan için 1. olan uygulaması için iki kez ihale yapılmıştır. İhaleye katılım sağlanamadığından 

proje henüz uygulama aşamasına geçememiştir. Bu süreçte projenin çevresel etkilerini değer-

lendirmek amacıyla bu görüş metni hazırlanmıştır.

 Durum Değerlendirmesi:

 Adı Koyaltı olan ve sonraları halk tarafından söylene söylene Konyaaltı’na dönüşen böl-

genin tarihi M.Ö. 30 yıl öncesine kadar uzandığı bilinmektedir. O tarihte Likya uygarlığının, 

bu bölgede yer alan kentinin adı Olbia’dır. Tarihte deniz ticaretinde öneli bir yeri olan bölge, 

günümüzde Antalya ve ülkemiz turizminde önemli bir sahil olarak yıl boyunca halk tarafından 

kullanılmaktadır. 

 Son yıllarda bir değişim gereksinimi duyulan Konyaaltı sahil bölgesinde Antalya Büyükşe-

hir Belediye’since yapılan yarışma ile mevcut durumda hem yerel halkın hem de turist olarak 

bölgeye gelenlerin hizmet alacağı tesislerin olmaması nedeniyle yaz aylarında plaj kullanımın-

da çeşitli sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla tarihinden itibaren çeşitli 

sebeplerle bölgeye hizmet eden Konyaaltı sahilinin doğru proje ve doğru işletme ile kullanıma 

açılması elzem bir hal almaktadır.

 Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma sonucu birinciliği kazanan Konyaaltı 

Kentsel Tasarım ve Sahil Düzenlemesi Projesi 4 alandan oluşmaktadır. Proje çok önemli 

bileşenleri bir araya getirerek 7’den 70’e kentin tüm paydaşlarının yaşam alanı olabilecek özel-

likler barındırmaktadır. Projenin 4 alanı ve bu alanların başlıca özellikleri aşağıda sunulmuştur: 

    1. Alan: Beachpark

    2. Alan: Olbia Meydanı ve Dumlupınar Bulvarı

    3. Alan: Akdeniz Bulvarı

    4. Alan: Varyant ve Müze Meydanı

 1. Alan olan Beachpark 376.000 m2lik alanı kapsamaktadır. Alanın merkezinde doğudan 

  batıya doğru uzanan 12.000 m2kiralanabilir kapalı alanı olan ticaret aksı boşluklu 

  yapısı ile kuzeydeki koru alanı ve güneydeki plaj/çayır alan arasında bir ara yüz 

  oluşturulması planlanmaktadır. Kapalı ticari alanların arasındaki boşluklarda pergola 

  ile gölgeli yürüyüş alanları ve ortak kullanım alanları oluşturulmuştur.  

 2. Alan Olbia Meydanı ve Dumlupınar Bulvarı 101.300 m2olup doğuda Beachpark, 

  kuzeyde Migros, yeni stadyum, Akdeniz Üniversitesi ve Dumlupınar Bulvarının kesiş-

  tiği yerdir. Projede Dumlupınar Bulvarının trafik yükünün azaltılması ve bulvarın yay

  alaştırılması planlanmaktadır. 

 3. Alan Akdeniz Bulvarı 512.000 m2lik bir alanı kapsamaktadır. Projede Akdeniz Bulva-

  rının araç şerit sayısı düşürülüp, yaya öncelikli yol olarak tasarlanmıştır. Bu alanda 150 m

  de bir büfeler yer alacaktır. Mevcut istinat duvarları korunacak olup, yer yer müda

  hale edilerek geçişler yapılmıştır. Ayrıca bazı yerlerde duvar içlerinde WC, depo vb. 

  alanlar oluşturulmuştur. 
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 4. Alan Müze Meydanı 37.580 m2dir. Aynı şekilde bu bölgede de araç trafiğini en aza 

  indirilmesi hedef alınmıştır. Büfeler ve restoranlara yer verilmiştir. Mimari projede var-

  yant için herhangi bir düzenleme yapıldığı gözlenmemiştir.

 Bu çerçevede önerilerimiz iki grupta derlenmiştir. Bunlardan birincisi projelendirme 

aşamasındaki önerilerimizden oluşmaktadır ve ilgilileri hem Antalya Büyükşehir Belediyesi 

hem de ilgili mimarlık firmasıdır. İkincisi ise işletme aşamasındaki önerilerimizi kapsamaktadır 

ve ilgilisi sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir.

Projelendirmeye Yönelik Önerilerimiz:

 1. Beachpark bölgesinin düzenlenmesindeki amaç halkın doğayla içiçe olabileceği, din

  lenebileceği ve bu alanda bulunduğu müddetçe ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan 

  yaratmak olmalıdır. Projede tasarlanan ticari alanlar alışveriş odakları haline getiril-

  memelidir. Ticari alan sayısı kısıtlı olmalıdır.

 2. Beachpark koru alanı ile kuzeydeki Kültür Parkı arasında asansör ve merdiven 

  bağlantıları ile geçişlerin sağlanması halkın iki alanı da rahatça kullanımını sağlayacak-

  tır. Alanlar arası bağlantılarda engelli erişiminin dikkate alınarak projelendirilmeli ve 

  bağlantı yapıları projelendirilirken temizliğinin kolay yapılır türde doğal yapı malze-

  meleri kullanılmalıdır.

 3. Dumlupınar Bulvarının batısında yer alan sit alanın yapılacak düzenlemelerle zarar 

  görmemesi için azami önem gösterilmelidir.

 4. Müze Meydanında tarihi eserlerle doğal güzelliklerin bütünleştiği cazibe alanı yaratıl-

  malıdır. Büfe, restoran gibi yapıların proje kapsamından çıkarılması estetik ve çevre

  sel açıdan önem arz etmektedir.

 5. Proje Bölgesini engelli vatandaşın kullanımı için kısmi iyileştirilmeler yapılmış ve fakat 

  yeterli değildir. Ortopedik engelliler için rampalar, hidrolik asansörler ve yüzer

  şezlonglar yeterli sayıda temin edilmektedir. Görme engelliler için dijital kol bantları 

  gibi aparatlar sağlanarak konum belirlemeleri kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca yaşlıların ra-

  hatça kullanabileceği alanlar yaratılmalıdır.

 6. Dumlupınar Bulvarı ve Akdeniz Bulvarının araç şerit sayısının düşürülmesinden kay-

  naklanabilecek ulaşım sorununa mahal vermemek için toplu taşıma sisteminin mimari 

  projeyle eş zamanlı olarak hayata geçirilmelidir. Şehrin her yerinden ulaşımın hızlı ve 

  konforlu şekilde toplu taşıma araçları (özellikle raylı sistem) ile yapılması sağlanma

  lıdır. Sahil bandında kesintisiz bisiklet yollarına yer verilmelidir. 

 7. Araç girişinin kısıtlı olduğu uzun mesafeler için ring seferleri düzenlenmesi için proje 

  hazırlanmalıdır. 

 8. Her ne kadar proje çerçevesinde muhtelif bölgelerde 1500 civarında araç parkına 

  imkan veren yer ayrılmış olsa da yapılacak düzenleme ile araç girişi kısıtlanacak ve 

  dolayısı ile araç trafiği ve park alanı üst cadde ve sokaklara kayacaktır. Park sorunu 

  olmaması için birim alanda daha çok araç park edilebileceği asansörlü otoparkların 

  dizayn edilmelidir.

 9. Proje alanının ve Antalya’nın çevre sorunlarını azaltmak ve değerlerini korumak için 

  proje alanında çevre eğitim merkezlerine yer verilmeli, çevre ile ilgili spotlar, görsel 
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  ve sesli uyarılarla çevre bilinci oluşturulmalıdır.

 10. Proje alanının tamamında oluşacak atıklar için sabit konteyner sistemleri proje dahil 

  edilmelidir. Özellikle ambalaj atık konteynerlerinin içinden atık alınamayacak yapıda 

  olmalıdır. Böylece sokak toplayıcıları sorununu kısmi bölgede olsa da önüne geçi-

  lecektir.

 11. Proje aşamasında acil durum planları hazırlanarak, bu duruma uygun şekilde pro-

  jelendirme yapılmalıdır. Halk bu konuyla ilgili ilan ve sesli uyarılarla bilinçlendiril

  melidir.

 12. Yürüyüş yollarının insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri olmayan malzemeden 

  yapılmalıdır.

 13. Kent yaşantımızın önemli paydaşlarından olan engelliler için bağımsız tuvaletler 

  yapılmalıdır.

 14. Hem kent hem kıyı ekosistemini onarılmaz bir şekilde bozacağı içinBoğaçay ve ci-

  varına tuzlu su çay yatağına alınarak gerçekleştirilecek herhangi bir yapılaşmaya yer 

  verilmemelidir. 

 15. Gerçekleştirilecek olan projeye bölgedeki derelerin ve çayların ıslahı da eklenerek 

  bölgedeki yeşil alan miktarı arttırılmalıdır. 

 16. Proje bölgesindeki su ekosistemi dikkate alınmalı, onu bozucu herhangi bir aktiviteye 

  projede izin verilmemelidir.

 17. Yağmurlu günlerde bölgedeki en önemli deşarj noktası olan denizin önünde her

  hangi bir engel olmamalı ve bu proje ile yoğun yağışlar neticesinde su basması muh-

  temel bölgeler için deşarj noktaları oluşturulmalıdır.

 18. Proje çerçevesinde mümkün olan yerlerde geri dönüştürülmüş sağlığı bozmayan 

  malzeme kullanılmalıdır. 

 19. Proje çevresindeki yapılardan bağımsız düşünülmemeli, o yapılarda (Akdeniz Kent 

  Parkı, Minicity, Konyaaltı Kent Meydanı, vb.) proje ile birleştirilmelidir. Böylece kent 

  estetiği açısından nahoş görüntülerin önüne geçilecektir.

 İşletilmeye Yönelik Önerilerimiz:

 1. Mavi Bayrak Yönetmeliği gereği plajlarda cankurtaran kuleleri yasal mevzuata uygun şekil

  de ve sayıda inşa edilmelidir. Plajlarda profesyonel cankurtaranlar görev yapmalıdır.

 2. Yeşil alanlarda yapılacak ağaçlandırmalar kent kimliğine uygun olarak tercih edilmelidir.

  Hem güzel kokulu hem de gölge sağlayan ağaçların kullanılması pozitif değer yaratacaktır.

 3. Evcil hayvanlarıyla alanı kullanmak isteyen vatandaşların, diğer vatandaşları rahatsız 

  etmemesi, hijyen yönünden tedirginlik yaratmaması ve Mavi Bayrak Yönetmeliği’ne 

  karşı gelinmemesi amacıyla evcil hayvan parklarının olması yararlı olacaktır.

 4. Plajlar bünyesindeki büfelerde kirliliğe sebep olabilecek kabuklu kuruyemiş satışı ol-

  mamalıdır.

 5. İşletme sırasında 24 saat güvenlik hizmeti sağlanmalıdır. Güvenlik, hijyenin sağlan-

  ması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından da önemli yer tutmaktadır.

 6. Proje bölgesinde faaliyet gösterecek olan tesislerin gürültü kirliliğine sebep ol-

  maması için gerekli hassasiyet gösterilmeli ve gerekli önlemler şimdiden alınmalıdır.
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 Adı tarihte “Olbia” olarak anılan, günümüze “Koyaltı” kelimesinin insanlar tarafından 

söylenen söylene değiştirilmiş hali “Konyaaltı” olarak gelen bölgeye yapılacak olan Konyaaltı 

Kentsel Tasarım ve Sahil Düzenlemesi Projesi’nin önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesi 

halinde hem bölgemiz hem de ülkemiz için örnek bir proje olacağı düşünülmektedir.

MADENLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

(Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu Anısına)

 Antalya Kent Konseyi Çevre Alt Çalışma Grubu olarak 2017-2018 çalışma takviminin ilk 

toplantısını 9 Mayıs 2017 tarihinde katledilen Çevre Şehitleri Ali Ulvi BÜYÜKNOHUTÇU ve Ay-

sin BÜYÜKNOHUTÇU anısına Madenlerin Çevresel Etkileri konu başlığı ile gerçekleştirmiştir. 

BÜYÜKNOHUTÇU çiftinin katledilmesi, onların uğruna mücadele ettikleri Finike sedir orman-

larının ve Finike ile özdeşleşmiş portakalların akıbetini tartışılır hale getirmeye yetmeyeceğini 

bir kez daha göstermek için Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak bu çalışma 

dönemi gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı BÜYÜKNOHUTÇU ailesine adanmıştır.

 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKHKKY) göre hava emisyonu 

olan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur. Hava emisyonu 

kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde,  İşletmenin çevreye 

zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltılmak suretiy-

le kirlilik oluşturmaması, 

 Yönetmelikte verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması, Yeni kurulacak işletme-

de bulunan tesislerin bütünü için; yönetmelikte verilen kütlesel debilerin aşılması halinde işlet-

meci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla 

bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, işletmenin 

kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin yö-

netmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi ve işletmenin kurulu bulunduğu bölgede 

hava kirleticilerin yönetmelikte belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda 

işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması gerekmektedir. Bu kap-

samda kimi maden sahaları kurulurken üretim miktarları ve kirletici emisyonlarına bağlı olarak 

Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne tabii tutulmaktadırlar. Ülkemizde 1993-2016 yılları arasın-

da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında incelenen faaliyet sayısı 

4500 civarında iken, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeyen (ÇED Yönetmeliği’nce 

işlemin gerekli görülmediği) faaliyet sayısı 54000’in üzerindedir. ÇED Yönetmeliği kapsamın-

da değerlendirilen faaliyetlerden ÇED Olumlu kararlarının %27’si Petrol ve Maden sektörleri 

için verilmiş iken, ÇED Yönetmeliği’nce işlemin gerekli görülmediği Petrol ve Maden sektörleri 

faaliyetlerinin katkı oranı %49’a ulaşmaktadır. Özetle, Petrol ve Maden sahaları için ÇED yönet-

meliği genel olarak uygulanmamaktadır.

 Antalya genel olarak tarımla ve turizmle geçimini sağlayan bir il olmasına rağmen, arazi-

nin %56’sı ormanlık alandan ve %19’u çayır ve meralardan oluşmaktadır. Bu alanların önemli bir 

kısmı I. derece sit alanıdır. Antalya’da 52 bölge Doğal Sit Alanı, 51 bölge ise tabiat varlığı tanım-

lanmıştır. Bunların yanı sıra Antalya’da 9 tabiat anıtı bulunmaktadır. Bu anıtlardan en önemlileri 

Kocakatran Lübnan Sediri (2025 yaşında), Aslan Çınarı (1725 yaşında) ve Dibek Sediridir (Am-

ber Katran-1700 yaşında). Bu bölgelerden sadece bir kaçı koruma altına alınmıştır. Diğerleri 
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için herhangi bir koruma alanı oluşturulmamıştır.

 Ayrıca, Antalya’da yaban hayatın gelişimi için de 7 ayrı bölgede yaban hayatı geliştirme 

sahaları oluşturulmuştur. 

 Dolayısıyla, Antalya sadece tarım ve turizm kenti olmamakla birlikte tarihi dokumuz 

ile gelen ve korumamız gereken zengin biyoçeşitliliği olan varlıkları da barındırmaktadır. An-

talya’ya yapılacak her yatırım sadece tarımı ve turizmi canlandırmak için değil aynı zamanda 

biyoçeşitliliğimizi de koruyacak yapıda olmalıdır.

 Ancak Antalya’daki mevcut durum, özellikle madencilik faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe cid-

di zararlar vermekte olduğunu göstermektedir. 2004-2015 yılları arasında Antalya’da 1059 

maden ocağı ruhsatı verilirken, bu ocakların ruhsat sahaları Antalya yüz ölçümünün %25’ini 

kapsayacak nitelikte olmaktadır. Bu durum özellikle ormanlık alanları, tabiat varlıklarını, doğal 

sit alanlarını, tabiat anıtlarını ve biyoçeşitliliğimizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Sadece 

2015 verilerine göre toplam 42 Maden sektörü projesinden sadece 1’ine ÇED Gereklidir kararı 

verilip, ÇED olumlu kararı alırken, 41 proje için ise ÇED raporu hazırlanmasına gerek duyul-

mamıştır.

Maden sahaları özellikle işletime alınmadan önce 100-400 yıl arasında oluşan verimli yüzey 

toprağı sıyrılıyor ve maden sahası kapandıktan sonra tekrar serilmek üzere depolanmaktadır. 

Ancak ülkemizde bu verimli toprakların tekrar maden sahalarına serildiği birkaç örnekten baş-

ka yerde görülmemiştir. Dolayısıyla Antalya önümüzdeki dönemde yüzölçümünün %25’ini 

kapsayacak nitelikte maden sahaları yüzünden 100-400 yıl arasında oluşan verimli yüzey top-

rağını kaybetme tehlikesiyle yüz yüzedir.

 Maden sahaları açılırken özellikle ormanlık alanları tümüyle kaybetmekteyiz. Bu ağaçların 

başka bir yere taşınması mümkün olamamaktadır. 

 Maden sahaları işletilirken gerçekleştirilen patlatma işlemi sebebiyle oluşan gürültü ve 

titreşim, özellikle bölgede yaşayan canlılarda olumsuz etkiye, strese girmelerine sebebiyet 

vermektedir. Her ne kadar günümüzde gecikmeli patlatma gerçekleştirilse de bu durum tesis 

etki alanındaki flora ve faunanın hem yayılan tozdan hem de gürültüden zarar görmesine ve 

canlıların strese girmesine sebebiyet vermektedir. Finike bölgesinde gerçekleştirilen maden-

cilik faaliyetleri Finike’ye özgü portakal ağaçlarına ve asırlık sedir ormanına ciddi anlamda 

zarar verme ihtimalinden dolayı bölgedeki madencilik faaliyetleri kaygı vericidir. 

 Bunun yanı sıra, patlama işlemi, zaman zaman yeraltı suyunun yönünde değişikliğe 

sebebiyet verdiğinden ve bölgemizde ciddi anlamda yeraltı suyu kaynağı olmasından dolayı 

endişe verici gözükmektedir.

 Madencilik faaliyetleri sırasında alandan kamyonlarla taşınan madenin özellikle köy yol-

larına ciddi zararlar verdiği belirtilmiştir. 

 Ayrıca maden ocaklarının işletmede kullanarak ürettikleri atık su ayrı bir çevresel soruna 

yol açmaktadır. Üretilen atık suyun mümkünse yerinde arıtılması ve doğal yaşamı bozmayacak 

şekilde tekrar doğaya deşarj edilmesi gerekmektedir.

 Her ne kadar ilgili firmalar faaliyete başlamadan önce, kesilecek ağaç başına mevzuat 

gereği para ödeseler de, faaliyetleri tamamladıktan sonra çeşitli gerekçelerle maden sahasının 

rehabilitasyonunu gerçekleştirmemektedirler.  

 Tüm bu sorunlar ele alındığında madencilik faaliyetleri konusunda aşağıdaki öneriler 

grubumuzca oluşturulmuştur:
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 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Dairesi’ne göre Antalya’da hava kirliliği, 

  gürültü kirliliğinden sonra, ikinci öncelikli sorun olarak tanımlanmaktadır. Bu durum 

  maalesef şehir merkezinde kurulu bir istasyon verileri incelenerek alınmış bir karardır. 

  Antropojenik faaliyetlerin ekolojiye olan tehditlerini göz ardı eden bir değerlendir-

  medir. SKHKKY’ YA göre “Bir işletmeden/tesisten kaynaklanan emisyonların etkileri-

  nin komşu bir taşınmaza zarar vermesini önlemek amacıyla zararlı etkinin ortadan 

  kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması faaliyet sahibinden yetkili merci (Çevre ve 

  Şehircilik Bakanlığı) tarafından istenir. Daha önce verilen ve kesinleşen bir izin bu Yö- 

  netmelik hükümlerine aykırılığın tespit edilmesi durumunda kaldırılır.” denilmektedir. 

  Hâlbuki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaşarak bu durumun değerlendirilmesini 

  iste yebilecek herhangi bir mekanizma halkımız tarafından bilinmemektedir. Kaldı ki, 

  madencilik faaliyetlerinin bölgesel flora ve faunaya (biyoçeşitliliğe) etkisinin belirlen-

  mesi de bu kapsamda incelenmesi gereken en önemli husus olarak görülmektedir.

 2. Madencilik faaliyetleri gerekli görülmektedir. Ancak madencilik faaliyetlerinin 

  gerçekleştirileceği bölgelerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruh-

  sat ile işe başlamasından dolayı yerel yetki devre dışı bırakılmış olup, harita üzerin

  den ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu durum özellikle Antalya gibi 

  çok fazla doğal sit alanı, tabiat varlığı, yaban hayatı geliştirme sahaları, tabiat anıtı 

  bulunan bölgelerde sorunlara sebep olmaktadır. Bu alanlarla birlikte, tarımı ve tu

  rizmi olumsuz yönde etkilemeyecek bölgelerde madencilik faaliyetlerinin sürdürülme-

  si gerekmektedir. Ancak yerel yetki ortadan kalktığı için maalesef Antalya’nın bugün 

  için tabiat varlıkları ciddi tehdit altındadır. Bu varlıklarla Antalya bir bütündür. Tabiatı 

  tarımdaki verimlilikten, turizmi tabiattan ayrı düşünmek sürdürülebilir bir yaşam, 

  gelişen bir Antalya için mümkün görülmemektedir. Bu çarpıklığın düzeltilebilmesi 

  için maden sahası ruhsatları verme yetkisinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden 

  alınıp yerel mercilere (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya Valilikler tarafından 

  oluşturulacak komisyonlar gibi)bırakılmasının daha yerinde olacağı gerekli görülmektedir.

 3. Antalya’da inşaat ve yol yapımı için kullanılacak maden sahalarının tek bölgede 

  toplanmasına yönelik bir çalışma yapılması gerekmektedir. Daha önce gerçekleştiri-

  len bir çalışmada Korkuteli sınırları içerisinde bulunan Naldöken Havzası’nın Antalya 

  için uzun yıllar boyunca yeterli büyüklükte bir kapasiteye sahip olduğu belirlenmiştir. 

  İlgili çalışmanın yine tüm paydaşlarıyla tekrar edilmesi, Antalya açısından muhtemel 

  tüm riskleri en aza indirecektir.

 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon’undan kabul edilen 

  madencilik ve ormancılık ile ilgili değişiklik,  TBMM’den 28 Kasım 2017 tarihinde geçen 

  torba yasa ile %56’sı orman olan arazilerimiz üzerine çok ciddi bir tehdit altına 

  girmiştir. Bu durum pek çok uzman tarafından da dile getirildiği gibi ormansızlaşmaya 

  ek olarak madencilik faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz etkisinin arttıra-

  cak ve yakınlardaki tarım arazileri ile bağ, bahçe, meyvelik ve zeytinlikleride 

  olumsuz olarak etkileyecektir. Bu yasanın yeniden değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

 5. Maden sahalarının kümülatif etkisinin değerlendirilmesi kapsamında SKHKKY’ YA 

  göre (Madde 29) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından biyoçeşitlilik açısından has-

  sas bölgelerde inceleme yapması, gerekli durumlarda bölgesel kirliliğin azaltılması 
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  adına yine aynı yönetmeliğin 30’uncu maddesi uyarınca faaliyetlerin sınırlandırılması 

  ve/veya sonlandırılmasının göz önüne alınması gerekli görülmektedir.

 6. Hâlihazırda işletmeye devam edilen maden sahalarında tozumayı ve gürültüyü 

  engelleyici tedbirlerin arttırılarak faaliyetlerini devam ettirmesi, ancak biyoçeşitlilik 

  açısından hassas bölgelerde faaliyetlerin kümülatif etki dikkate alınarak değerlendi-

  rilmesi önerilmektedir.

 Tarımı ve turizmiyle el ele ve biyoçeşitliliği zengin bir doğa ümidiyle, tüm Antalya halkının 

bilgisine sunar, çevre şehitleri Ali Ulvi ve Aysin BÜYÜKNOHUTÇU’yu saygıyla anarız.

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU

Başkan: Yavuz Ali SAKARYA

Başkan Yrd. Ziya Nur SEZEN

Sekreter: Mustafa KARABAĞIR- Ayşe ONARAN

 Kültür ve Sanat Çalışma Grubu 2017 yılı içinde 15 toplantı yapmış, 103 üye ile çalışma-

larını yürütmüştür. Ele aldığı konular; Mevlevihane, Kesik Minare ve Haşim İşcan Kültür Merkez-

inin son durumları, Sanatçı Envanteri oluşturmak üzere komisyon oluşturulması, Türkî Cum-

huriyetler Film Yarışması Proje sunumu, Doğu Garajı ve Nekropolün son durumu, Kültür sanat 

ve müze açısından değerlendirmesi, Ahievran ve Etnografya Müzeleri ile ilgili bilgilendirme, 

Antalya Kervansarayları, Antalya ve çevresinden yurt dışına kaçırılan eserler, alınan önleyici 

tedbirler, Manavgat’ta çalınan son Tevrat’ın durumu, Antalya çevresinden yurt dışına kaçırılan 

eserler, geri dönüşlerinin sağlanması için sivil toplum örgütlerine düşen görevler bundan son-

rası için alınacak önlemler, Köy Enstitüleri, köy enstitülerinden yetişen köy kökenli sanatçılar,  

köy enstitüleri deneyiminden yararlanarak eğitim kültür ve sanat adına yapılacak işler, Yörükler 

ve Yörük Kültürü, kültür ve sanat açısından çevre ve görüntü kirliliği, Antalya Kent Müzesi 

çağdaş müzecilik açısından değerlendirilmesi, Tarihi Eserlerimizin Korunması ve Yenilenmesi, 
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Tarihi Eser Kaçakçılığı ile İlgili Mücadele Konusunda Önerilerin Görüşülmesi, Atatürk Haftası 

ve Atatürk, Kaleiçi ATSO Binası sergi alanı, Kültür Sanat açısından eğitimin önemi ve gerçek 

eğitimcilere düşen görevler, Kent Müzesi bilgilendirmesi, Antalya Altın Portakal ve Sinema 

konusu ele alınmıştır. 

MEVLEVİHANE VE KESİK MİNARE ÖNERİ RAPORU

 Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, 19 Ocak günü olağan toplantısın-

da gündemine aldığı Mevlevihane ve Kesik Minare’yi, Üniversite ve Müzeden gelen yetkililerle 

görüşmüş, yapılan açıklamalarla bilgilenmiştir. Edinilen bilgiler ışığında bir aşağıdaki kararlar alı-

narak öneri raporu hazırlanmıştır. Gerekli mercilere ulaştırılmak üzere bilgilerinize sunuyoruz. 

Taleplerimiz:  

 1. Mevlevihanenin, adıyla ilişkili olarak Mevlevi Müzesi olarak değerlendirilmesini, 

  yapının boş tutulmak yerine bir an evvel yaşama geçirilmesini, içinde tasavvuf 

  musikisi ve sema gösterileri düzenlenmesini, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı 

  Tasavvuf Müziği şefi Aydemir beyle konuşulmasını ve Mevlana Derneği (MEKÜSAV) 

  yetkilileri ile temasa geçilmesini, bunların hiçbiri kısa zaman içinde gerçekleşmeye-

  cekse, en azından hazırlıklar bitene kadar eskiden olduğu gibi Güzel Sanatlar Galerisi 

  olarak kullanılmasını, “ebru” ya da “tezhip” gibi geleneksel sanatların ağırlıklı olarak 

  orada icra edilip sergilenmesi olanağının sağlanmasını talep ediyoruz. 

 2. Kesik Minarenin de öncelikle Kaleiçi’nin ortasında bir mezbele görüntüsü vermekten 

  kurtarılmasını, bir an önce gerekli çalışmaların yapılarak restorasyon işleminin aslına 

  uygun biçimde tamamlanarak bir çekim merkezi konumuna getirilmesini, bunu 

  yaparken de yapının sadece bir aşamasını ön plana çıkartmadan, tüm özelliklerini 

  vurgulayarak, bir inanç merkezi, bir tapım yeri, (kült alanı, kilise ya da sonraki dönem-

  de cami) konumu ile “Tanrının Evi” yaklaşımı içerisinde tüm dinleri ve tüm inançları 

  kucaklayacak biçimde işlevlendirilmesini istiyoruz.

 3. Eski Kültür ve Sanat grubu üyemiz ünlü spor ve müzik adamı rahmetli Gültekin 

  Çeki’nin adının sonsuza kadar yaşatılması maksadıyla bir kültür ve sanat kurumuna 

  ya da bir spor tesisine verilmesini arzuluyoruz. 

EVDİRHAN ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE ANTALYA’NIN YAKIN ÇEVRESİNDE BULUNAN HAN 

VE KERVANSARAYLARIN İŞLEVLENDİRİLMELERİ

 Evdirhan; 800 yıl öncesine Selçuklu döneminde (13. Yüzyıla) tarihlenen Evdirhan, 

bakımsızlıktan yıkılmak üzereyken, Döşemealtı Belediyesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bir pro-

tokol yaparak eski yapıya sahip çıkmıştır. Hanın restorasyon kararının alınması, restorasyona 

başlanması, son derece olumlu bir yaklaşım olup, usulünce restore edilmesi ve aslına uygun 

biçimde işlevlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 

 Restorasyon sonrası yapının kullanımı konusunda Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat 

Çalışma grubu olarak görüş ve düşüncelerimiz ve önerilerimiz şunlardır:  

 Anadolu’yu birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunan kervansaray, han, ribat ve der-
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bentlerin Selçuklu yol anlayışını ve kültürünü aslı gibi yaşatması düşünülmelidir. Yapılış amacı 

başka, kullanılış amacı başka olmamalıdır. Yenileştirme çalışmaları yapılırken düzenlemeler da 

ona göre yapılmalıdır.    

 Restorasyonu tamamlanıp, Evdirhan, kullanılır hale geldiğinde, yol ile ilişkili, han ve kervan-

saraylarla ilgili görsel malzeme ve eşyaların toplanarak bir müze halinde değerlendirilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Tarihi Evdirhan, hatta Kırkgöz han, birebir kervan yaşamını yaşattıkları 

gibi, birer kültür ve turizm merkezi, birer uygulama merkezi olarak da değerlendirilmelidirler. O 

kültürü, o anlayışı birebir yansıtacak biçimde gündeme getirilmeli, ilişkilendirilmelidir.      

 13. Yüzyıl başına Selçuklu sultanı I. İzzeddin Keykavus Bin Keyhusrev dönemine tarihle-

nen Evdirhan, 78 metre 80 santimetre uzunluğu ve 45 metre 30 santimetre genişliğe sahip 

olup, hanın asıl önemli yanı portalidir. (taç kapısı, giriş kapısı).  

 Selçuklu döneminin taş oymacılığına ilişkin güzel örneklerinden birini oluşturan Evdir-

han, yeniden hatırlanmayı, gün yüzüne çıkartılmayı ve sahip çıkılmayı çoktan hak etmiş durum-

dadır. Yapının restorasyonu yapılırken, binanın geneliyle birlikte taç kapısının özellikle aslına 

uygun hale getirilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz çünkü yapıya ilgiyi en çok çeken yer, 

yapıyı en çok gösteren yer orasıdır.  

 Öğrendiğimize göre, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Evdirhan,  yenileş-

tirilmek ve kullanılmak üzere Döşemealtı Belediyesi’ne tahsis edilmiş durumdadır.  

 Ata yadigarı Evdirhan, değerli bir tarihi miras olarak korunmalı ve geleceğe aslı bozul-

madan taşınmalıdır. Bu yetkililer başta olmak üzere kültür ve sanattan medet uman herkes 

için bir bilinç ve sorumluluk işidir. Bizim de Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma grubu olarak 

konu ile ilgilenmemiz sadece bu nedenledir.  

 Evdirhan’ın restore edilerek turizme kazandırılması, Döşemealtı’nı diğer değerleriyle 

birlikte bir cazibe (ilgi) merkezine dönüştürecektir inancındayız.  Bölgede bulunan Karain, Ter-

messos, Güver Uçurumu gibi tarihi ve Kırkgöz ya da Pınarbaşı gibi coğrafi alanlara ve Kovanlık 

gibi Döşemealtı halı üretim merkezlerine daha çok ziyaretçi çekmek bu sayede mümkün ola-

caktır diye düşünmekteyiz.   

 Tarihi Evdirhan, Beylikler ve Selçuklular dönemi söz konusu olduğunda Antalya’nın 

önemli değerlerinden biridir. Bölgede tarihi anlamda Türk izi taşıyan eserlerden biri olması 

bakımından da önemli yeri vardır. Bu, aynı zamanda, “Bin yıldır Anadolu’dasınız. siz Türkler 

Anadolu’da ne iz bıraktınız?” diyen önyargılı turistlere de bir cevap oluşturacaktır.  

 Biliyoruz ki, tarihi yapıların değeri, o değeri bilenlerin gözünde gerçek değerine ulaşır. 

Bu bilinci önce kent çapında, sonra yurt çapında yerleştirmek, uygun biçimde işlevlendirmek 

çok önemlidir. 

 İşe yarama, kullanılma, faydacı bir anlayışla değerlendirme çok önemlidir. Yöre halkı ile tarihi 

kalıntılar ilişkilendirilirse,  yeterli koruma bilinci verilir ve geliştirilirse, bölge daha fazla anlam kaza-

nacak, daha çok ziyaret edilir hale gelecektir. Çalışma grubu olarak samimi düşüncemiz budur. 

   Restore edilen yapı da, kullanıma açılarak, işlevlendirilerek kendisini koruyacaktır. Resto-

rasyonu biten yapıyı, konu dışı kullanmak yerine, han yaşamını konu edinen müze ve kültürel 

etkinliklerin düzenlendiği bir merkez olarak kullanmak önemlidir diye düşünüyoruz. İlgili ku-

rumlardan bu doğrultuda ilgi ve özen bekliyoruz. Selçuklu han kültürü ve kervan yaşamı hak-

kında öğrencilerin bilgilendirileceği, çeşitli eğitim çalışmalarının uygulanacağı bir alan olarak 

de değerlendirilmesi düşünülmelidir. Yaz okulları, eğitim kampları olarak da değerlendirilebilir. 
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Tarihi yapıyı ayağa kaldırmak üzere emek veren insanlara kolaylıklar diliyoruz.  

 “TAŞ YERİNDE AĞIRDIR” ANLAYIŞIYLA ANTALYA’DAN ÇALINAN YA DA DEĞİŞİK GEREKÇE-

LERLE YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN ESERLERE İLİŞKİN YAPILACAK İŞLER

 İşin doğrusu tarihi eserin olduğu yerde korunarak, insanlığın hizmetine sunulmasıdır. 

Ancak o zaman mekan daha anlamlı hale gelebilir. 

 Gelin görün ki, kültürel varlıkların korunması için 1970 UNESCO Sözleşmesi, Avrupa 

Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar bulunmasına karşın, 

“kültür varlıkları yerinde güzeldir” anlayışından uzak tavırda pek çok sözde uygar batı ülkesi, 

Anadolu topraklarından çıkarılan ve çeşitli nedenlerle yurt dışına götürülen tarihi eserleri iade 

etmemek konusunda bahaneler uydurmakta, direnç göstermektedirler.  

 Türkiye gibi, topraklarından eser çalınan ülkeler de bu tarihi eserlerin ait oldukları ülkele-

re geri iadesi için bizimle birlikte mücadele etmektedirler. 

 Bu anlamda bilinçli bir sivil toplum örgütü olarak bizler de Antalya Kent Konseyi Kültür 

ve Sanat Çalışma Grubu olarak yurtseverliğimizin, Antalya sevdamızın gereği olarak bu konu-

da tarafız. Ülkemizden tarihi eser kaçırılmasına karşıyız. Kaçırılan ya da izinli izinsiz, ya da kitabı-

na uydurularak, minareye kılıf hazırlanarak götürülen eserlerin ait oldukları yerlere iadesinden 

yanayız. Bu konuda tavrımız açık ve nettir.     

 Biliyoruz, görüyoruz, Türk topraklarından çıkarılan çok sayıda tarihi eser, kaçırıldıkları 

ülkelerin müzelerinde sergilenmektedirler. Birbirinden ilginç kaçakçılık yöntemleri ile yurt dışına 

kaçırılan tarihi eserler, uluslararası anlaşmalara rağmen iade edilmedikleri için uluslararası mah-

kemelere taşınmakta, sonuçlanmaları uzun zaman almakta, büyük maliyetlere neden olmaktadır.  

 Sadece doğal güzelliklere değil, aynı zamanda zengin bir arkeolojik altyapıya da sahip 

olan Antalya’nın, tarihi eser kaçırılması konusunda payına düşen zararı fazlasıyla gördüğünü 

de rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 Antalya’dan yurt dışına kaçırılan eserler listelenmeye kalksa, çok sayıda örnek saymak, 

uzun bir liste oluşturmak söz konusu olacaktır. Ksantos’tan götürülen ve British Museum ‘da 

sergilenen Nereidler anıtı, Payava lahti, Harpi anıtı, Kumluca definesi, Elmalı hazinesi gibi çok 

sayıda eser bu listeye dahil edilecektir.     

 Çalınan eserlerin geri getirilmesi çok daha uzun bir süreci gerekli kıldığı ve işin içine 

mahkemeleri ve hukuku da soktuğu için yıllarca sürünceme de kalmakta, büyük masraflara 

neden olmaktadır. 

 Sonradan büyük emek ve para harcanmaması için,  hukukun zorlanması yerine, bilinçli 

davranılması, gerekli eğitimin okul çağlarında ve yaşamda verilerek, çalınmaması ve çaldırıl-

maması, sahip çıkılması, bilinçli davranılması öğretilmelidir. Öncelikle alınması gereken önlem, 

insanımızı eğitmekten, bilinçlendirmekten geçmektedir.  

 Bu nedenle okullarda tarih, arkeoloji, sanat tarihi, coğrafya, kültür ve sanat derslerine 

ağırlık verilmeli, sık aralıklarla her çeşit müze ve sanat galerileri ziyaret edilerek öğrenciler 

bilgilendirilmelidirler.  

 İnanıyoruz ki, tarihi eserlerimize sahip çıkarsak, onlara zengin Anadolu tarihi ile doğru 

orantılı olarak ilgi gösterirsek, Anadolu değil 80 milyonu, çok daha fazla bir nüfusu besleyebilir 

bir turizm cenneti konumuna gelecektir.  
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 Bizans’ın yol haritasını çıkartmak üzere yurdumuza gelen bilim adamlarından biri Mil 

taşlarını (kilometre taşlarını, yol üzerinde uzaklık belirten taşları) inceleyip, yer tespiti yapar-

ken, bölgenin haritasını çıkartırken, defterine şöyle bir not düşüyor. ”Anadolu insanı, (bizi 

kastediyor) o kadar bilinçsiz ve duyarsız ki, kimi kilometre taşları evlerin duvarında, kimileri 

evlerin içinde buğday ezme taşı olarak kullanılıyor.” Bu ayıp bize yetmez mi?  Bu beye ve bu 

görüşü paylaşanlara el mi yaman bey mi yaman gösterebiliyor muyuz? Yoksa bir kazı ekibi 

geldiğinde, el pençe divan durup, üç beş lokma ekmek çıksın diye bizi işe alsın, pis işleri bize 

gördürsün diye mi bekliyoruz? 

 “Türkler kendi yaşadıkları toprakların değerini bilmiyorlar, kültür mirasının ortaya çıkarıl-

ması, korunması ve sergilenmesi gibi konularda yetkin değiller”. Diyenlere ne demeli? Onları 

susturacak, çenelerini kapatacak tek bir yol var. Çok çalışarak her alanda bilinçlenmek ve bir 

adım öne geçmek. Mustafa Kemal’in çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedef göster-

mesi hiç de boşuna değil. Dünden bugünü görmüş ulu önder, yolunu da ona göre çizmiş. 

 Onun için yurt dışına meslek insanlarını gönderip, oralarda eğitilmelerini, kıvılcım olarak 

gidip alev topları olarak geri dönmelerini ve yurdun değerlerine sahip çıkmalarını istemiş. 

 Bizler Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu üyeleri,  ancak tarihine sahip 

çıkanların, geleceklerini aydınlatma ve garantileme fırsatını bulacağına inanıyor, bu alanda bir 

seferberlik başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. En az komşumuz Yunanistan kadar bu alan-

da duyarlı davranmamız gerektiğini biliyoruz.   

 Müzelerinde Anadolu kaynaklı eser bulunduran müzelere, ülkelere, bize yönelik geçici 

sergiler açmaları için izin vermeyerek, eser göndermeyerek tepki vermeye başlayabiliriz.  

 Uygarlıklar beşiği Anadolu, dünya üniversitelerinin Arkeoloji bölümlerinin pratik anlam-

da kazı yapmayı öğrendikleri binlerce kazı alanıyla doludur. Aynı zamanda bir açık hava müzesi 

konumunda olan ülkemizde kazı izni almak isteyen devletlerin üniversitelerine kaçırılan eski 

eserlerin geri iadesi koşuluyla izin verileceği aksi takdirde izinlerinin iptal edileceği net biçim-

de söylenmelidir. Bunu da rahatça koz olarak kullanabiliriz. 

 Elinde kaçak eser bulunduran koleksiyonerlerin ve müzelerin, yasadışı yollardan nasıl 

eser sahibi olduklarını dünya kamuoyu önünde teşhir ederek, onları her fırsatta deşifre edip, 

dünya kamuoyu önünde protesto edebiliriz. 

 Kaçırılan eserlerin, sadece hukuksal boyutta sorun olmadığını, bunun bir de ahlak (etik) 

boyutunun olduğunu, bir çeşit barbarlık olduğunu sürekli dile getirmeliyiz. İnsan kaçırılınca, 

kölelik oluyor, tarihi eser kaçırılınca, bunun gönülsüz ve izinsiz olduğu için resmen hırsızlık 

olduğunu tüm dünyaya duyurmalıyız. Bizim konumumuzda olan ülkelerin tam desteğini sağla-

manın yollarını bulmalıyız. 

 Yerel, ülkesel ve uluslararası düzeyde bilinçli bir kamuoyu yaratılması, özellikle eserleri 

çalınan ülkeleri arkamıza almak için girişimlerde bulunulmalıdır. Bu davranışların etik dışı oldu-

ğu yer ortamda yüksek sesle dile getirilmelidir. 

 Tarihi eser kaçakçılığı değişik platformlarda tartışılmalı, “Taş yerinde ağırdır” anlayışı net 

biçimde kafalara yerleştirilmelidir.   

 Tarihi eserlerin ortaya çıkarıldıkları yerden, izinli olsun ya da olmasın,  götürülmeleri etik 

açıdan ne kadar yanlış ise, geri istenmesi de bir o kadar haklı bir taleptir, bu konu sürekli işlenmelidir.   

 Doğrudur, doğrudan çalan hırsızdır, suçludur. Ama eserleri götürürken kılıfına uydu-

ran da suçludur. Diyet isteyen de haksızdır, iyi niyeti kötüye kullanmaktadır. Biliyoruz ki, Os-
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manlıdan kaçırılan eserlerin çoğu, o dönemde çeşitli koşullar ileri sürülerek diyet istenerek 

gerçekleştirilmişlerdir.  

 Elimizde bulunan eserleri korumak, kaçırılmalarını engellemek, halkı ve insanımızı 

bilinçlendirmek son derece önemlidir. Antenlerimizi açık tutmak, gerekli mercileri tarihi eser 

kaçakçılığı konusunda uyarmak üzere her an duyarlı olmalıyız. Yurtseverliğin gereğini her 

alanda ve her ortamda yapmalıyız.

 Yurt dışındaki eserleri de uzaktan seyretmek yerine, tanıtımlarını okumak ve “vah vah 

tuh tuh” demek yerine geri getirilebilmeleri için çok geniş tabanlı bir kamuoyu oluşturmalı, bir 

baskı grubu oluşturarak, ilgili mercileri konuyu sahiplenmeye yönlendirmeliyiz.  

 Para harcanacaksa harcanmalı, mesai verilecekse verilmeli, hukuk zorlanacaksa zorlan-

malı, diplomatik girişimlerde bulunulacaksa, zaman yitirilmeden yapılmalıdır.   

 Bu arada Müzeler, kazandıkları paraları, modernize olmak, çağdaş birer müzeye 

dönüşmek, eğitim kurumu olarak ortaya çıkmak ve bölgelerinde daha çok kazı yaparak, ülkeyi 

daha cazip kılmak göreviyle karşı karşıyadırlar. Ören yerlerinin ve müzelerin görevi, açık veren 

ulusal bütçenin açığını kapatmak, delik örtmek olmamalıdır.  

 Hatta müzeler ve üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi gibi ilgili bölümleri birebir ilişki-

lendirilerek, daha çok arkeologun daha iyi yetiştirilmesi ve daha çok sayıda insanın alanlarda 

kazı yapar hale gelmesi, yurt dışında eğitilmesi olanakları sağlanmalıdır.  

 Müzeler, asla birer rutubet yuvası depo, “tarihi eserlerin tutuklu kaldığı birer tutukevi” 

görüntüsüne sokulmamalı, yaşar hale getirilmelidir. Tez elden eski eserler hapishanesi olmak-

tan çıkarılmalı, çağdaş müzeciliğe uygun hale getirilmelidir. Müze ve ören yerleri bütünleştiril-

meli, uygulamalı açıklamalı geziler düzenlenmeli, yerinde bilgilendirmeler ve bilinçlendirmeler 

gerçekleştirilmelidir. Eğitim, uygulama ve bilinçlendirmeye ağırlık verilmelidir.    

 Çok sayıda yeni ve çağdaş müze oluşturularak, depolardaki eserlerin sergilenmesi sağlan-

malıdır. Sağlam ve güvenilir bir eski eser envanteri tutulmalı,  depolarda çürümeleri, kaybol-

maları önlenmeli ya da çalınıp, sahtesi ile değiştirilmelerinin önüne bir an önce geçilmelidir.  

Ülkemizdeki eserlere gereği gibi sahip çıkılmalı, yabancı uzmanların “siz önce ülkenizdeki eser-

lere sahip çıkın,” savunmaları alınan önlemlerle geçersiz kılınmalıdır.  

 Devletimiz, her alanda yüceltilmeli, güçlü kaynaklara kavuşturulup, aslına uygun ka-

zıların yapılması, eserlerin usulüne uygun restorasyonu sağlanmalıdır.  

 Diğer ülkelerin sivil toplum örgütleri ile yazışılarak, “taş yerinde ağırdır, eserler orijinal 

yerlerine iade edilmelidir” anlayışı yerleştirilmelidir. Basın, medya, panolarla yurt içinde ve 

dışında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Müzelere geziler düzenlenmeli, korumaya ve 

sahiplenmeye yönelik projeler hazırlanmalıdır.    

Bu konuda geçerli sloganlar bulunmalı, yoksa üretilmelidir. 

Tarih, doğduğu yerde güzeldir = Taş yerinde ağırdır. 

Zeus sunağı, “Gerçek vatanımı istiyorum.” Diyor. 

Nereidler Anıtı, yeter artık, toprağımı özledim,” diyor. 

 “Bir ülkenin tarihsel, kültürel, dinsel mirası, oraya aittir,  kaçırılamaz, yağmalanamaz.” 

Bu sloganlar artırılabilir. Dünya mirası diyoruz. Eserler ya da yerler tespit ediyoruz, eserlere 

gelince, başka yerlerde sergiliyoruz. Bunu anlamak, kabul etmek, mantıkla izah etmek müm-

kün değildir.  Eski eserlerin korunması, sahiplenilmesi konularında bilinçli yaklaşan kurumlara 

destek verilmelidir. Aygaz, Burdur Sagalassos’u ayağa kaldırıyor. Koç, New York Metropolitan 
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Sanat Müzesi’nde Türk sanatını öne çıkarmak için 10 milyon dolar harcıyor. Türkiye’yi tanıt-

mak için elini taşın altına koyanlara, müze oluşturanlara, araştırma merkezi açanlara saygımız 

sonsuzdur. Buna karşılık, yurtseverce çalışmak yerine, bilgisini, görgü ve deneyimlerini yurdu 

soyup soğana çevirenler lehinde kullananları da ayıplıyoruz. Kimin malını kime peşkeş çekiyor-

sunuz, elimiz yakanızdadır,  diyoruz.    

 “Onlar eserlerin kıymetini biliyor, orada bakımları iyi, bırakın orada kalsınlar,” mantığını, 

anlayışını da duyarlı ve bilinçli vatandaşlar olarak kabul etmemiz mümkün değil. O anlayıştaki 

insanların kimin değirmenine su taşıma derdinde olduklarını sorgulamaları gereklidir. Kafaları-

nı, burada, bu ülke içinde, koruma ve kollamaya yormalarını öneriyoruz.  

 Bu görüşü mazur gördüğümüz zaman, Bu yurtdışı müzelerinde ya da sanat galerilerin-

de sergilenen bir Osmanlı dönemi camisinin duvarlarından sökülüp götürülmüş İznik çinile-

rini gördüğümüzde, yenilerinin de aynı sonuçla karşılaşmalarını beklememizi gerekir ki, bu asla 

doğru bir yaklaşım olamaz. Böyle davranışları kabul etmemiz, anlayışla karşılamamız mümkün 

değildir. Kamuoyu oluşturarak ve giderek sayıca daha da çoğalarak, ülkemizde olduğu gibi

arkeolojik anlamda varsıl ülkelerde da kaçak kazıları engellemeye, tarihsel, kültürel, sanat-

sal ve dinsel mirasımıza sonuna kadar sahip çıkmaya hazır hale gelmeliyiz. Eserlerimizi 

dışarıya kaptırmaya, onlara uzaktan bakmaya değil, ait oldukları coğrafya ile bütünleştirmeye 

çalışmalıyız. İzlenmesi gereken kolay ve doğru olan yol budur. 

 “Binlerce yıllık tarihi ile Anadolu, üstünde ve altında ne varsa bizimdir,” anlayışıyla sa-

hiplenilmelidir. Mücadele verilecekse, tarihi değerlere sahip çıkma ve kültürün, ortaya çıktığı 

yerde sergilenmesi ve korunması konusunda verilmesi gerekir. Bilerek isteyerek ait olduğu top-

raklardan ve kültürden kopartılan, başka yerlere taşınan tarihi eserler, götürüldükleri yabancı 

ülkede, birer süs unsuru, ya da yapmacık, eğreti duran birer eser görünümüne sahiptir. “Ben 

buraya ait değilim, vatanıma hasretim,” der gibidirler. Verilecek uğraş, çalınan tarihi mirası, ait 

olduğu coğrafyaya döndürüp, yeniden doğal ortamda bütünleştirmek için verilmelidir. Bizim 

de çağrımız bu yöndedir. Ancak böyle davranarak, anlamsız sergilemeyi anlamlı hale getire-

biliriz.   

TARİHİ ESERLERİMİZİN KORUNMASI VE YENİLENMESİ, TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI İLE

MÜCADELE KONUSUNDA ÖNERİLERİMİZ 

 Tarih boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bunun sonucu eşsiz ve paha 

biçilmez tarihi eserleri barındıran ülkemiz, tarihi eser kaçakçılığı alanında hedef ülkeler arasın-

da başı çekmektedir.  Ülkemizden kaçırılmış birçok tarihi eser, dünyanın ünlü müzeleri ile özel 

koleksiyonlarında sergilenmekte veya ünlü müzayede evlerince açık artırmalarla yüksek fiyat-

lara satışa sunulmakta, alıcı bulmaktadırlar. Tarihi eserlerin yurtdışına çıkarılmaları 2863 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir. 

 Yurtdışında ülkemizden kaçırılmış bir tarihi eserin saptanması durumunda Bakanlığımız-

ca ilgili makamlarımız bilgilendirilmekte ve ilgili ülke yetkilileri ile eseri bulunduran müze, kolek-

siyoncu, müzayede evi nezdinde ilgili dış temsilciliklerimizce girişimlerde bulunularak, eser-

lerimizin satışlarının durdurulması sağlanmakta ve ardından iadeleri için girişimlerde, yasal 

başvurularda bulunulmaktadır. Ülkemizden kaçırılmış tarihi eserlerin iadesine ilişkin çalışmalar 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın girişimiyle, ilgili Bakanlık ve kurumlarımızın katkıları sağla-
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narak yürütülmektedir. Kaçırılan eserlerin bulunduğu ülke makamları da yasal mevzuatımız 

hakkında bilgilendirilmekte, konuyla ilgilenmeleri istenmektedir.  

 Yapılan ısrarlı çalışmalar ve sürekli ve kararlı girişimler sonucunda bazı tarihi eserlerin-

ülkemize geri verilmesi sağlansa da, hepsini getirmek mümkün olmamaktadır. Yurtdışına 

değişik yollarla çıkartılan pek çok tarihi eserin iadesine yönelik çalışmalar, yoğun biçimde ve bir 

ulusal politika olarak sürdürülmeli, asla savsaklanmamalıdır. Bakanlık adına dünya müzelerini 

gezen, müzayedeleri dolaşan, kaçak eserleri ve yerlerini tespit eden, satışları izleyen, hukuki 

girişimleri gecikmeden başlatan görevlilere gereksinim vardır. Kimin malını kime satıyorsunuz 

diyecek yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinim vardır. Ülkeler arasında bu alanda ortak 

bir mevzuat oluşturulmalıdır.  

 Uzmanlar, 1970 öncesine yönelik girişimlerin sonuçsuz kalma olasılığının çok olduğunu 

ifade ederek, daha sonraki dönemlerde kaçırılan eserler için uluslararası anlaşmalar doğrul-

tusunda kaçak eserlerin geri istenmesinde umut olduğunu, yoğunlaşmanın 70 sonrasına ak-

tarılmasına özen gösterilmesi gerektiğini söylemektedirler. Bir yandan bunu akılda tutarken, 

diğer yandan 1970 öncesinden vazgeçmeden başka çözüm yolları da aranmalıdır. Hırsızlık 

hırsızlıktır, 1970 yılı bir sınır olarak kabul edilemez, edilmemelidir. Tarihi eserler konusunda 

gösterilmesi gereken asıl duyarlık, ilgili kimselere gerekli eğitimin verilmesi, eserlerin korun-

ması ve bulundukları yerde muhafaza edilmeleri için gerekli önlemlerin alınması, özellikle okul 

çağındaki çocukların bilgilendirilip, bilinçlendirilmesine ağırlık verilmesi gibi konularda yoğun-

laşmaktadır.  

 Ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin geriye döndürülmesi konusunda 1970 yılının 

bir başlangıç olarak kabul edildiği, bu tarihten önceki dönemde değişik vesilelerle kaçırılan eser-

lerin geri döndürülmesi için girişimlerin olumlu sonuçlanmasının zor olduğu, ama imkansız 

olmadığı, bu konuda dünya çapında kamuoyu oluşturulmasına ihtiyaç olduğu, özellikle mağ-

dur ülkelerin işbirliğine ihtiyaç olduğu söylenmektedir. 1970 yılında imza altına alınan UNESCO 

sözleşmesinden sonra bir ülkeden diğer ülkeye eser kaçırılmanın giderek zorlaştığı, ama sıfır-

lanmadığı bilinmektedir.  

 Osmanlı döneminde yurt dışına kaçırılan eserlerin pek çoğunun yeterince bilinç ol-

mamasından, aydınlanma olayında geç kalınmasından ve padişahların bilgisizliğinden ve du-

yarsızlığından kaynaklandığı söylenerek, ülkeye edilen kötülüğün büyüklüğü dile getirilmiştir. 

Her düzeyde eğitim kurumlarında ülkenin tarihi ve kültürel değerleri konusunda yeterince 

bilgilendirme yapılmadığı, koruma bilincinin geliştirilmediği, önemsenmediği dile getirilerek, 

tez elden böyle bir temel eğitimin tüm okullarda ve tüm seviyelerde verilmesi önerilmektedir.   

Değişik sivil toplum örgütlerinin toplumun ortak değerlerine ve zenginliklerine ortaklaşa sahip 

çıkmalarının bir gereksinim hatta bir zorunluluk, bir vatandaşlık görevi olarak kabul edilmelidir.  

Değerlerin korunması konusunda atılacak adımların ve üretilecek temel çözümün küçük 

yaşlardan başlayarak insanımızın eğitilmesinde, halkın da her fırsatta bilgilendirilip bilinçlendi-

rilmesinde yattığı anlaşılmalıdır.  Üniversitenin ilgili bölümlerinin kendi alanları ile ilintili olarak, 

Antalya halkı ile iç içe olması, yönlendirmesi de bir insanlık görevidir. Yerine getirilmesi gere-

kir.  Arkeoloji bölümünün halkla diyalog konusunda örnek bir tavır içinde olduğu, düzenlenen 

etkinliklere katılarak,  her türlü katkıda bulunulduğu, kentle sıcak ilişkiler içinde oldukları ifade 

edilerek, aynı tavrın sanat tarihi, coğrafya, tarih bölümlerine de yansıması gerekmektedir. Bu 

konuda da Üniversite ile işbirliği şansı yaratılmalıdır.  
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 Kamu spotlarında, tarihi eserlerin önemi ve korunması konularına yer verilmesi önem 

taşımakta olup, bu konuda tez elden girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Yurt dışına 

kaçırılan eserlerin ciddiyetle ele alınması, kesin envanterlerinin çıkartılması, hangi gerekçeler-

le yurt dışına çıkartıldıklarının anlaşılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın da yapılmasını 

öneriyoruz. Sadece yurt dışına kaçırılan eserlerin değil, müzelerde, depolarda saklanan eserle-

rin de envanter kayıtlarının gerçekçi ve güvenilir biçimde tutulması sağlanmalıdır. Sıkı biçimde 

denetlenmesi ve envanterin güncellenmesi de önem taşımaktadır. 

 Asıl önemli olan önlem, çözüm için önerilebilecek tek yol, okullarda ülkenin geleceğini 

oluşturan çocukların, öğrencilerin kendilerine yeterli eğitim verilerek, bilinçle hareket etme-

lerinin sağlanmasında yattığı düşünülmektedir. Eski eserlere sahip çıkma konusunda tüm sivil 

toplum kuruluşlarının duyarlı ve taraf olmaları sağlanmalıdır. Tarihi eserlerin, insanlığın ortak 

mirası olduğu bilinci ile hareket edilerek, eserlerin ait oldukları topraklarda ait oldukları kültür-

leri temsil etmelerinin sağlanması gerekir.

  Bir açık hava müzesi olan Anadolu’nun yerüstü ve yer altı tüm değerlerine tarihi ve 

kültürel değerlerde göz ardı edilmeden sahip çıkılması hayati önem taşımakta, korunması 

konusunda hepimize görev düşmektedir. Bu konuda her türlü girişimi destekliyor, Antalya 

kamuoyunun dikkatini bu konuya bir kez daha çekmek istiyoruz.  

YÖRÜKLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

 (NOT: Yörüklere yönelik bu yazı, Antalya eski İl Kültür Müdürü Rahmetli Musa Seyir-

ci’nin Yörük kültürünü anlatan yazısından alınmış, ufak tefek değişiklikler güncellemeler 

yapılmıştır).

  Araştırmacılar bugüne kadar “Yörük” ve “Türkmen” sözcüğü üzerinde değişik görüşler 

ileri sürmüşlerdir. Araştırmacılardan bir kısmı yürüyüp gezen ve hayvancılıkla geçinen Batı An-

adolu ve Rumeli’deki göçebe boylara “Yörük” genel adını vermişlerdir. Doğuda yaşayan aşiret-

ler ise, genel olarak “Türkmen” adıyla anılırlar. 

 Bazı batılı yazarlar “Yörük” ve “Türkmen” arasında etnik farklılaşma olduğunu, Yörüklerin 

ön Asya göçebeleriyle karıştığını ileri sürerlerse de, Türk bilim adamları bu ayrıma şiddetle 

karşı çıkarlar. Bu konudaki araştırmalarıyla tanınan en yetkin Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Faruk 

Sümer ise; Türk, Türkmen, Yörük, Tahtacı, Kızılbaş (Alevi) topluluklarının hepsi Oğuz (Türkmen 

Kaviminin) torunlarıdır.” Şeklinde yaklaşır. 

 Demirtaş Ceyhun. “AH, ŞU BİZ KARA BIYIKLI TÜRKLER” adlı yapıtında “Yörük” ve “Türk-

men” sözcüğünü biraz açarak şu bilgileri verir: “Osmanlılar da, tıpkı Selçuklular gibi başlangıç-

ta bu göçebe Türklere “Türkmen” demişlerdir. 

 Bilindiği gibi, “Türkmen” sözcüğü ilk olarak XI. yüzyılda, Müslümanlığı kabul eden Oğuz-

ları, Şamanist göçebe Oğuzlardan ayırt edebilmek için “Müslüman Türk” anlamında kul-

lanılmıştır. Ama sözcük, özellikle Anadolu Selçukluları döneminde aşınıma uğrayarak anlam 

değiştirmiş ve bir çeşit küfür gibi, onur kırıcı, küçültücü, aşağılayıcı anlamda “göçebe, göçebe 

Türk” karşılığı kullanılır olmuştur. Osmanlılar da, aynı biçimde, küçümseyici göçebe Türk an-

lamına bir süre bu sözcüğü kullanmışlarsa da, daha sonraları, bu göçebelerden ‘Yörük” veya 

‘Yürük” diye söz etmeye başlamışlardır. 

 “Yürümek” fiilinden türetildiği belli bu “Yörük” sözcüğünün tarihte ilk ne zaman kul-
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lanıldığına dair elimizde kesin bir bilgi yoktur. Ancak, hemen hemen bütün tarihi belgelerde 

Oğuz boyları için sık sık “Türkmen” sözcüğü kullanılmış olduğu halde, “Yörük” sözcüğüne hiç 

rastlanılmamıştır. Dolayısıyla “Yörük” sözcüğünün Osmanlılarca uydurulmuş olması büyük 

olasılıktır. Nitekim sadece Anadolu’daki ve Rumeli’deki göçer aşiretlere “Yörük” veya “Yürük” 

denilmektedir.

 Hani, “Türkmen” sözcüğünün içinde de “Türk” var diye mi acaba, Osmanlı bu kavrama 

karşılık yeni bir sözcük uydurma gereksinimi duymuştur, kim bilir? Bunun yanıtını bilen yok. 

İlginçtir, görebildiğimiz kadarıyla bütün Osmanlı tarihi boyunca “Türk” ve “Göçebe” sözcükleri 

hiç kullanılmamıştır. Batılılar Osmanlılardan ve imparatorluktan sürekli Türkler ve Türk impara-

torluğu diye söz ettiği halde. Osmanlılar bu sözcükleri kullanmaktan özenle kaçınmışlardır. Üs-

telik. Osmanlı anlayışında göçebe ve Türk kavramları özdeşleştiği için olsa gerek ki, Osmanlılar 

“göçebe” kavramını da pek kullanmamışlardır. Örneğin: ta I. Murat’tan bu yana sürekli, bir poli-

tika olarak uyguladıkları “zorunlu göç” kavramlarının Türkçe karşılıkları olan “göç” ve “göçmen” 

sözcüklerini her ne kadar hiç kullanmamışlarsa da, gene o kavramların karşılıkları olarak Arap-

ça “hicret” kökünden “muhaceret” ve “muhacir” sözcüklerini türettikleri halde, Osmanlıcada, 

“göçebe” kavramının karşılığı olarak, ne Arapça, ne de Farsça bir kökten türetilmiş Osmanlıca 

bir sözcük bulunmamaktadır. 

 Bilim adamlarımız, bugün böyle bir Osmanlıca sözcük bulamadıkları için olacak ki, bu 

kavramı kullanmak zorunda kaldıkları zaman, çaresiz, İngilizce “nomad” (göçebe, konargöçer) 

sözcüğüne başvurmaktadırlar.” (Aah. Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler sayfa 85-86, E-Yayınları, 1992)

Konuyu özetlersek, Yörükler, yazın yaylalarda, güzün güzleklerde, kışın kışlaklarda hay-

vancılıkla uğraşarak, büyüklü, küçüklü gruplar halinde yaşayan konar-göçer Türklerdir. Bu ko-

nar-göçer gruplar yirmi, otuz hane olabildiği gibi yüz veya beş yüz haneli büyük gruplar da 

olabilir. Grupların başında yönetici durumunda bir bey bulunur.

 Son yıllarda Yörükler çoğunlukla yerleşik düzene geçirilmişlerdir. Oysa 19. yüzyılın 

başlarına kadar Osmanlı egemenliğinde olan Balkanlarda, Batı, Güney ve Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde binlerce Yörük yaşardı. Örneğin, o dönemin, devlet kayıtlarına göre, 16. yüzyılın 

başında sadece Batı Anadolu’da 388.397 yerleşik haneye karşın 72.268 Yörük hanesi bulun-

maktaydı. Yine, 13. yüzyılın ortalarında Denizli-İzmir arasında iki yüz bin, Kastamonu yöresinde 

yüz bin, Kütahya-Afyon arasında otuz bin çadır halkı (aile-hane) göçebe Yörük yaşıyordu. 

 Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Yörükler sistemli bir biçimde 

yerleşime özendirilmiş, zorlanmışlardır. Köklü bir kültürü olan Yörükler aynı zamanda kadınıyla, 

erkeğiyle atı iyi kullanan yiğit savaşçılardır. Bu nedenle Osmanlılar Avrupa’dan savaşlar so-

nucu aldıkları toprakların uç sınırlarını, korusunlar diye, Yörükleri o bölgelere göndermişler, 

çoğunlukla da büyük Yörük gruplarını o bölgelerde yerleşmeye zorlamışlardır. Yörükler 

geçmiş yüzyıllarda yerleşik düzene germek istememiş, büyük tepkiyle karşılamışlardır. Zor-

la yerleşime tepki olarak, zaman zaman savaşlar, isyanlar çıkmış, türküler söylenmiş, ağıtlar 

yakılmıştır. Bugün ise otlakların daralması nedeniyle Yörükler kendileri toprağa yerleşmek is-

temektedirler. Zaten son yıllarda sayıları konargöçer Yörüklerin sayıları yok denecek kadar aza 

inmiş, hatta bitmiştir, denebilir.   

 Yörükler, anlayış olarak yüksek yerleri severler, bu gelenek Orta Asya Türklüğünden, 

şamanlıktan gelme bir töredir, anlayıştır. Yüksek yerlerde kendilerini daha güvenli hissederler. 

Hayvanlarını daha iyi korurlar, daha çok ot bulurlar.
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 Saf, temiz, dayanışmayı bilen, yardımlaşan, iyi niyetli, dürüst, konuk sever ve birbirlerine 

son derece bağlı olan Yörükler, kendi işlerini, kendileri görürler. Sırtlarına giyecekleri giysileri 

kendileri dokurlar, barınacakları evleri olan karaçadırı, alacığı, toprak evi kendileri yaparlar, yay-

gılarını, torbalarını, heybelerini, çuvallarını kendileri dokurlar, yiyecekleri yağı, peyniri kendileri 

üretirler. Dışarıdan çok az şey alırlar.

 Yörüklerde Yaylak Kışlak; Yazın Yörükler, Anadolu’nun güneyinde,  oldukça geniş otlak-

ların üzerinde yer aldığı Toros Dağlarının üzerindeki yaylalara, Doğu, Güneydoğu ve Batı Ana-

dolu’da yine yüksek yaylalara çıkarlardı. Günümüzde “Yörük” deyince, daha çok Akdeniz Bölge-

si ve Toros Dağları akla gelmektedir. Gelmektedir çünkü Doğu ve Batı Torosların güneyindeki 

ovalar, Torosların üzerindeki 1500 metreden başlayıp 2500-3000 metreye kadar çıkan yüksek 

yaylalar, Yörüklerin harman olduğu, yoğun bulundukları yerlerdi. Toros Yaylaları durdukça, az 

da olsa Yörükler olacaktır. Her baharda Yörükler sürüleriyle birlikte yaylanın yolunu tutacaktır. 

Ve her yörüğün çıktığı yayla ayrıdır.

 Yörükler, kış aylarını yani Kasım ayından Mayıs ayı başına kadar kışlakta geçirirler. Kışlak-

lar genellikle denizlerin kenarındaki geniş ovalardır. Bu ovalar vadilerin arasında, kuytu, iklimin 

ılıman olduğu yerlerdir. Yörükler, buralarda çadırlarının, alacıklarının içerisinde hayvanlarıyla 

birlikte kışı geçirirler. Sürüleri, tarım arazisi olmayan çoğu köylülerden kiralanan geniş meralar-

da yayılırlar. Hayvanlar için bir barınak yoktur. Açık arazide kışlarlar. Kısaca Yörüğün kışlakta 

aradığı özellik, ot, güvenlik ve ısınacağı odundur.

 Kışı, kışlakta geçiren Yörükler, her yıl Mayıs ayı başlarında yaylanın yolunu tutarlar. 

Yörükler için asıl önemli olan yayladır. Yaylasını iyi alan, yaylada iyi beslenen hayvan, kışını 

rahat geçirir. Yine yayla bereketli ise, Yörüğün bir biçimde kesesi dolar. Kızını oğlunu evlendi-

rir. Hayvanına kışlayacağı geniş otlakları daha rahat kiralar. Yaylacılık, Yörük ruhunun özüdür.

 “Yörük,” Eylül ortalarına kadar yaylada kalır. Yayla, Yörük için dağ havasıdır, uçsuz-bu-

caksız otlaktır, güvenliktir, özgürlüktür, berekettir, bolluktur, soğuk sudur, kısaca her şeydir.

Yörük, kışlık kazancını yaylada sağlar. Yaylalarda koyunundan, keçisinden bereketli sütler 

sağar, sağdığı sütten yağ yapar, peynir yapar. Yağını, peynirini, koyunundan elde ettiği kılını, 

yününü yaylalara yakın kurulan pazarlara götürerek satar. Yine, koyununun, keçisinin yaşlısını, 

erkeğini, kuzusunu, oğlağını yaylalara gelen alıcılara satar.

 Dokumaların, nakışların bir kısmı yaylada yapılır. Yaylası bereketli geçtiyse, evlendire-

ceği kızının, oğlunun çeyizini alır. Giyeceği kışlıklarını, evinin gereksinmelerini yaylaya yakın 

kurulan pazarlardan sağlar.

 Yörükler, yayla soğumaya başlayınca, daha aşağılara bu kez ara bölge olan güzleklere 

iner. Güzlekte, yaklaşık bir ay kadar kalınır. Yörük burada kışın kendi yiyeceği yağı, peyniri, 

çökeleği yapar. Güzlekte ot kuruduğu için süt daha koyu, daha yağlı ve daha lezzetli olur.

 Yazı ve güzü ardıç ağacının koyu gölgesinde, keçe kepeneğin içinde geçiren Yörük, 

Kasım ayı başlarında yüksek yaylalara kar, kırağı düşünce, ulu dağlar ak saçlı olunca, sürüsüyle 

birlikte kışlak bulmak üzere yeniden yollara düşer. Artık, onun için önemli olan yılın büyük bir 

kısmını geçireceği daha önce sözünü ettiğimiz kışlağı bulmaktadır.

 Yörük Göçü; Anadolu Türkleri arasında bir atasözü vardır. ‘Yörük göçü, yolda düzelir.” 

Aslında bu söz Yörük göçünün düzensiz olduğu için söylenmemiştir. Göç yolunun uzun oldu-

ğunu vurgulamak için söylenmiştir. Yaylakla kışlak arasında göç yolunun en kısası bir haftalık 
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süreyi içine alır. Bu süre on beş günde olabilir, bir ay da. Oysa Yörük göçünde tam bir görkem, 

renklilik, canlılık kısaca bir soyluluk vardır.

 Kışı, kışlakta geçiren Yörükler, Nisan ayı sonlarında ovalar ısınmaya başlayınca, Yörük 

obalarında bir canlılık görülmeye başlar. Ovalarda ot kuruyunca, sinek çoğalınca, sıcak artınca 

yaylanın bereketine, otunun bolluğuna, serinliğine alışan koyunu, keçiyi, deveyi ineği kışlıkta 

tutmak zorlaşır. Zamanında göçülmezse, yaşlı ve deneyimli hayvanlar sürünün başına geçer, 

sürü bu kez yaylanın yolunu tutar.

 Sürü yola düzülmeden, yayla Yörük beyini çağırmağa başlayınca, Yörük beyi Yörük 

obasının yaşlı kocalarından sözü dinlenenleri çadıra davet eder. Bey’in başkanlığında göç 

günü kararlaştırılır. Göç günü kararlaştırılırken Salı gününe rağbet edilmez, “Salı günü tutulan 

göç, sallanır kalır.” denir. Salı günü göç başlarsa, uğursuzluk sayılır. Yayla göçünün özellikle 

Perşembe günü başlamasına dikkat edilir, Perşembe günü uğurlu sayılır. Çadırın ortasındaki 

direkten “Çoğsü” iner. “Çoğsü”nün inmesi, göçün başlamasının işaretidir.

 Göç günü belirlenince, aşirette heyecanlı bir göç hazırlığı başlar. Develerin havutları, 

eşeklerin semerleri, atların eyerleri elden geçer. Katara yeni girecek develere havutlar dik-

ilir. Kolanlar dokunur. Koyuna, keçiye takılacak çanlar elden geçirilir. Çocuklara yeni keçeler 

yapılır. Göçten iki gün önce çamaşırlar yıkanır, bir gün önce ise, göçün ilk günlerinde yenecek 

mayalı ekmekler pişirilir. Sonunda göç günü, gelir çatar. En görkemli göç, yaz başında yaylaya 

yapılan göçtür. Göç günü genç kızlar, gelinler, delikanlılar, çocuklar yeni dikilmiş dağ çiçeği 

kokuşlu, allı güllü dağlar kadar renkli giysilerini giyerler. Genç kızlar, gelinler doğadan elde et-

tikleri çiçeklerin, kekiklerin, karanfillerin kokusuyla burcu burcu kokarlar, delikanlıların bıyıkları 

bükülmüş, bellerine şal kuşağı takılmıştır.

 Göçten önce sabahın erken saatlerinde, sürüler göç yoluna düzülür. Sürüleri genç in-

sanlar sürerler. Boğaz havaları ile kaval sesleri sürünün çan seslerine karışarak, göç yolunda 

çok sesli bir kervan oluşur. 

 Sürünün arkasından ağır kısmı hareketlenir. Yörüklerin erkekleri develeri havutlar, atları 

eyerler, kadınlar çocukları hazırlar. Çamaşırların yerleştirildiği renkli çuvallar, karaçadırlar ve 

diğer yiyecek, kullanılacak yükler, develere sarılmaya başlanır. Beş altı deve bir katarı oluşturur. 

Öndeki develere renkli çuvallar sarılır. Üstlerine renkli büyük kilimler örtülür, gelin gibi süslenir. 

Arkadaki develere çadır ve benzeri yükler sarılır.

 Böylece deve katarı önden bakılınca, daha gösterişlidir. Yine develer değişik çanlarla, 

kolanlarla süslenir. Kimi çanların devenin yüzünün iki yanına, kimi çanlar ise kuyruğuna, karnı-

na veya havudun hatap ağaçlarına takılır. Yine develerin başlarına renkli süslü başlıklar takılır.

Deve katarlarını ailenin yeni gelini veya genç kızı çeker. Deve çeken genç gelinin önüne oba 

beyi bile geçmez. Kadına saygıdır. Aile reisi ise, atının üzerinde göç katarının yanında yerini alır. 

Değişik katarlar arka arkaya dizilince, seyrine doyum olmayacak bir Yörük göçü çıkar ortaya. 

Göç, “Yörük” için tam bir saltanattır. Zengin bir deneyin ve kültürün ürünüdür.

 Yaz göçünde, sürüde taze oğlak, deve köşeği, kuzu, yani taze hayvan olacağı için ko-

naklama yerleri kısa aralıklarladır. Güz göçü yani yayladan kışlağa göç de ise, göç sırasındaki 

konaklama alanları daha uzun aralıklarladır. Bunun nedeni, sürüdeki yaşlı hayvan satılmış, yaz 

başında yeni doğan kuzuların, buzağı ve oğlakların büyümüş olmasıdır. 

 Yörüklük, zor iştir. Göç sırasında, sürünün, genç kızların, kurda, kuşa, korucuya, köylüye 

kaptırılmaması için sürekli tetikte olunması gerekir. 



ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

Antalya Kent Konseyi | 2017 Yılı Çalışma Raporu 93

 Göç sırasında konaklama yerine gelince, herkes kendi yurduna konar. Hiç bir aile bir 

başkasının yurduna konmadığı gibi, hiç bir Yörük grubu da başkasının konak yerine konmaz. 

Yurda konunca develer çözülür, az kalınacaksa ve hava da iyiyse çadır kurulmaz. Konak yerin-

de birkaç gün kalınacaksa, hemen çadır kurulur. Sürüler sağılır, sütler pişer, yemekler, ekmek-

ler pişer.

 Hayvan sürüleri konak(lama) yerlerine, daha erken gelir.

 Konak(lama)  yerlerinde hayvanların yayılabileceği otlak, içebileceği su ve korunmaya 

elverişliliği aranır. Göçerler, tenha yolu, ıssız yerleri tercih ederler. Konak(lama) yerleri güven-

likli ve özgür olsun isterler. Böylece sürüleri göze gelmez, kurda kuşa yem olmaz.

 Böylece konaklaya konaklaya yaylaya varılır. Kışlağa dönüşte de yaklaşık aynı yol izlenir.

Yörük göçüne karar verilince, hastalık, doğum durumu, hayvanını kaybetme dikkate alınmaz. 

Hasta insan da hayvana bindirilerek yola düzülür. Yörük çocuklarının çoğu yollarda doğmuş-

tur. Yine Yörük gelinlerinin, kocalarının (yaşlılarının) çoğu yollarda can vermiştir. Ölen insan,  

yol üzerindeki en yakın köy veya Yörük Mezarlığına gömülür. 

 Göç sırasında herkes birbirine yardımcı olur. Yörüğün iyiliği, dürüstlüğü, yardımseverliği, 

insanlığı bu göç sırasında belli olur. Rahat ve açık konuşmayı severler, doğaldırlar. Kimse kimse-

nin rızkında, namusunda değildir. Böyle olanın cezası ağırdır, çoğunlukla yaşatılmaz.

 Göçün zengin bir kültürü vardır. Göç sırasında büyük bir Yörük grubu, küçük bir Yörük 

grubuna rastlarsa, o grubu ağırlar, yedirir, içirir, konuk eder. Yine göç sırasında yol boyunda, 

şayet varsa,  erenler, ulu kişiler, ulu ağaçlar ziyaret edilir, kurbanlar kesilir, bezler bağlanır. Her 

yaylanın bir şehidi, her dağın bir ereni, bir ziyaret yeri vardır. Yol üzerinde var olan köylerde 

tanıdıklar ziyaret edilir. Yol üzerinde kurulan pazarlardan, köylülerden alışveriş yapılır.

 Konak yerlerinde, sazlar çalınır, kesilen davarlar, keçiler birlikte yenilir, ağaçlara salıncak-

lar atılır, sallanılır, çocuklar cın’cırak kurar döner, fazla kalınırsa at yarışları, pehlivan güreşleri 

düzenlenir.

 Yörüklerde Yaşam; Yaşamları genellikle yaylak ve kışlaklarda hayvancılıkla uğraşa-

rak geçiren Yörüklerin geçim kaynaklarının temeli, hayvancılıktır. İçinde barınılan keçe ev-

ler, koyunyününden, yaygın bir barınak olan kara çadırlar, keçi kılından bizzat Yörük kadınları 

tarafından yapılır. 

 Yörüklerin yiyecekleri genellikle hayvansal gıdalara dayanır. Et, bulgur, ot yemekleri ve 

süte dayalı yemekler, koyun ve keçilerden elde ettikleri yağ, peynir, yoğurt gibi hayvansal gıda-

ları ve yün, kıl gibi hayvanlarından elde ettikleri ham maddeleri, yine satışa gelen koyun, keçi-

leri çevrelerinde kurulan pazarlardaki tüccarlara veya köylülere satarak sağladıkları paralarla 

kışlık yiyeceklerini, pazarlardan ve çevrelerindeki köylerden alırlar. Yörükler mallarını satarken 

uzun boylu pazarlık etmezler. Pazarlık etmek tüccara özgüdür. Onların gözleri, gönülleri tok-

tur. Üçüne beşine bakmazlar. 

 Pazar, “Yörük” için son derece önemlidir. Pazarda diğer Yörük obalarından gelen eşleri-

ni, dostlarını, yakınlarını görürler, yine askerdeki, uzaktaki yakınlarından gelen mektupları alır-

lar. Yörüğün, karaçadırının adresi yoktur. Onlar genellikle şehirde, kasabada oturan alış-veriş 

yaptıkları bir dükkanı veya bir esnafın dükkanını kendilerine adres gösterirler. Mektuplar, adres 

gösterdikleri kişinin eliyle mektup sahibi Yörüğe er ya da geç ulaşır.

 Yörük kışlağa indiğinde, genellikle çocuklarını yakınlarındaki köylerin okullarına gön-

derirler. Oturdukları yer sürekli değişken olduğu için seçimlerde oy kullanmaları da düzenli 
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değildir. Belirli bir ikametgahları (yaşam, yerleşim yeri) yoktur.

 İstenilen düzeyde okula gidilmez, seçimde oy kullanılmaz. Ancak, vatan borcu askerlik 

mutlaka yapılır. Çünkü askerlik her erkeğin boynuna borçtur, kutsal görevdir. Yine, askerliğini 

yapmayan er kişi (erkek) adamdan sayılmaz. Dinsel görevleri olan bayramı, Cuma namazlarını 

yakınlarındaki köy camisine giderek yerine getirirler. Veya yaylakta, kışlakta taşlarla çevirdikleri 

bir açık alana (namazgah) halılar, kilimler geçici olarak yayılır. Bu alanda, imamlık görevini yer-

ine getirecek bir er kişinin yönetiminde namazlarını kılarlar.  

 Yörükler, erkek çocuklarını mutlaka sünnet ettirirler. Yaylalara, kışlaklara gezici olarak 

gelen sünnetçilere, yağ, yün, kıl verilerek, çocukların sünneti gerçekleşir. 

 Temizliği, paklığı seven Yörükler, düğünlerini genellikle kışlakta veya yaz sonunda 

yaparlar. Son derece konukseverdirler. Gelen konuğa mutlaka kuzu veya oğlak kesilerek taze 

kuzu, oğlak eti sunulur. Askere giden genç kişi için, kurban kesilerek, konu komşuya dağıtılır, 

“Hayırlısıyla gitsin, gelsin” denir. Askerden sağlıklı dönen kişi için de adak kesilir, adak konu 

komşuya dağıtılır. “Hayırlısı ile gitti, geldi” yapılır bu. Adanan, bir adak ertelenmez, mutlaka ye-

rine getirilir.

 Yörüklerde Kadının Yeri; Yörüklerin yaşamında kadının önemli bir yeri vardır. Çadırın 

yönetimi, evin en yaşlı kadınınındır. Kadın, evin direğidir. Çocuğu kadın doğurur, konuğu kadın 

ağırlar, kilimi, çadırı, heybeyi, kolanı kadın dokur. Keçeyi kadın pişirir. (Dokumaları genellikle 

küçük boyutlu, bol renkli ve motifleri özgündür.) Hayvandan sütü kadın sağar. Üzerlerine gi-

yilen giysiyi kadın diker. Keçiden koyundan kırkılan yünü, kılı o temizler, eğirir, boyar, bin bir 

renkli motife dönüştürür. Çadırda dumanı tüttürür, ekmek, aş yapar. Sözün özü, Yörük kadını 

beş parmağında beş hüner, üretkenliğin, sevginin, vefanın eşsiz bir örneğidir.

 Erkeklerse, evin güvenliğini sağlamaktan, çarşıya, pazara gitmekten sorumludur. Ayrıca, 

develeriyle yakın köylerden, köylülerin yükünü para karşılığı taşırlar.

 Yörükler tutucu insanlar değildir. Kadın, erkek dağda, bayırda rahatça konuşurlar. Genç 

kız, genç delikanlı birlikte koyun, keçi otlatmaya giderler. Kaçma, göçme olayına pek sık rastl-

anmaz, kimsenin namusuna leke gelmez.

 Sözün özü, ahlaklı, gözü gönlü tok olan Yörüklerde hayvandan sağlanan her şey değer-

lendirilir. Örneğin, yaylada kestiği keçinin boynuzunu atmaz, saklar, yayla dönüşünde, yol ke-

narında rastladığı çingeneye, boynuzdan bıçak yapsın diye satarak, karşılığında gümüş bilezik, 

bıçak, yüzük alır. Yine kestiği hayvanın karnını, bağırsaklarını atmaz, temizler, kurutur. Yayla 

dönüşü, yol kenarındaki köylülere yağlarını saklamaları veya yünlerini atmaları için karnı ve 

bağırsağı pekmez, nerdek (nar suyu), nohut, fasulye, üzüm karşılığı verirler. 

Sonuç; Yörüklerde ortak bir soy ağacı ve kök duygusu yoktur, ancak Yörükçülük duygusu 

konar-göçer yaşamda da köy yaşamında da güçlüdür. Sarıahmetli, Karakoyunlu, Yeniosmanlı 

Yörük aşiretlerinde görüldüğü gibi Anadolu’da çok sayıda Yörük aşireti, ataerkil aşiret düzeniy-

le yaşamını sürdürürler. 

 Yörükler yerleşik düzene geçince, çabuk asimilasyona (değişime) uğramakla birlikte, 

toplu olarak bir köye yerleşmişlerse, kolay kolay kimliklerini yitirmezler. 

 Cumhuriyetle birlikte Bahşiş Yörüklerinin dışındaki hemen tüm Yörük aşiretleri yerleşik 

düzene geçmişlerdir. 

 Ekonomik yaşam biçiminin değişmesi nedeniyle, konar-göçer yaşamdan, tarım toplumu-

na geçen Yörüklerin sosyal yaşamlarında doğal olarak büyük değişiklikler olmuştur. Yeni kuşak 
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Yörükler, çadırı, alacığı, kavalı, bağlamayı, üçeteği, başı kırmızı başlıklı develeri, aynalı gemli 

doru, kır atı bilmiyor, Onu görmemiş, yaşamamış çünkü.

 Önerilerimiz: Yörük kültürü, turizm açısından değerlendirilmelidir. Yozlaştırılmadan, ge-

leneklere uygun biçimde ama simgesel örneklerle gerçekleştirilmelidir.

 Yörük kültüründe asla yeri olmayan, “Mehter takımı” gibi yaptığı müzik ve çıkarttığı yük-

sek volümlü seslerle develeri bile ürküten komik birlikteliklerden kaçınılmalıdır. 

 Mehter için ayrı etkinlikler düzenlenebilir. Aynı günde aynı mekanda olması asla uygun 

değildir. Bu tip etkinlikler, kentin merkezinde değil, uygun duyurularla, tıpkı yağlı pehlivan 

güreşleri gibi örneğin Döşemealtı’nda, Konyaaltın’da, Aksu’da, Serik’te birbirine yakın düzlük 

ve tepelik alanlarda sembolik olarak ama gerçeğe uygun bir biçimde göçe turistlerde katılarak 

(ortak edilerek)  yapılabilir. 

 Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde (Kent Belleği özelinde) bir Yörük kültürünü 

araştırma merkezi kurulmalı, Yörük kültürü enine boyuna araştırılmalı, sağlam zemine oturtumalıdır.           

 Kültürü benimsemiş, onu bilen ve yaşatmak isteyen insanlardan ya da göçebe köken-

li köylülerden oluşan bir düzen kurulmalı, kalıcı biçime getirilmeli, sürekli hizmete hazır tutul-

malıdır. Kirman yapanlardan tutun da, yayık ayranı yapana, halı ya da kilim dokuyana kadar,  kıl 

çadır kurana, hayvan güdene kadar, kaval çalana kadar her şey ayrıntılı düşünülmelidir. Kepez ya 

da Düzlerçamı ormanlık alanları da böylesi etkinlikler için uygun alanlar olarak düzenlenebilir.     

 İnsanımız, değişik yayın ve broşürlerle kökenleri hakkında bilgilendirilmeli,  bilinçlendiril-

melidir. 

TÜRKİ CUMHURİYETLER FİLM FESTİVALİ ÖNERİ RAPORU

Projenin Adı:  Türkî Cumhuriyetler Film Festivali

Projenin Özeti: Ülkemizi ve Antalya’mızı daha çok tanıtmak maksadıyla ve bizim dışımızdaki 

Türkî cumhuriyetleri evrensel bir kültürel değer taşıyan sinema konusunda buluşturmayı kay-

naştırmayı amaçlıyoruz. 

 Projenin Konusu: Yıl içinde Türkî cumhuriyetlerde çevrilen güncel filmlerin değerlendi-

rilmesi, kültürel ve turistik değerlerin daha çok ortaya çıkartılması ve dünya ile paylaşılması, 

tanıtılması

 Projenin Amacı: Antalya Film Festivaline nitelik ve görsellik anlamında canlılık katılması, 

daha çok tanınır ve ilgi duyulur kılınması,

 Projenin Uygulama Yeri / Yerleri: Başta Antalya olmak üzere çevre ilçe ve komşu iller

 Projenin Süresi: Antalya Film festivali sırasında ya da ayrı bir festival olarak yılda bir kez 

3-4 gün süre ile düzenlenmesi düşünülmektedir. 

 Proje İçin Destek Vermesi İstenen Kurum / Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, An-

talya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri, çevre illerin merkezi ve yerel 

yönetimleri, Konsolosluklar, Kent Konseyi ve sinema ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Üniversite, 

Antalya sivil toplum örgütleri 

 Projenin Sağlayacağı Fayda Ve Bundan Yararlanacak Taraflar: Bu sayede Türkî top-

luluklar kaynaşacak, kültür ve sanatlarını tanıtacaklar, nitelik artacak, halkın estetik zevkleri 

gelişecek, kent giderek her alanda gerçek anlamda bir kültür ve sanat kentine dönüşecek.

 Projenin Önerilme Gerekçesi: Antalya Film festivaline kent ve bölge çapında daha fazla 
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ilgi uyandırmak, canlılık kazandırmak, Antalya’nın her alanda (kültürel, sosyal, tarihsel alanlar-

da) tanıtımını yapmak, turizmi çeşitlendirmek gerekçe gösterilmiştir.

  Projenin Toplam Maliyeti: Aslında, maliyetin destekleyici insanlar eliyle yapılması 

düşünülmektedir. Bu olmazsa, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 

ilçe belediyeleri (5 merkez ilçe) gibi kurum ve kuruluşlardan ayrılacak paylarla düzenlene-

cektir. Kent otellerinden ve ulaşım şirketlerinden yeme, yatma ve barınma konularında destek 

alınacaktır. 

 Yarışma süresince Antalya, yurt içi ya da yurt dışından Türki cumhuriyetlerden gelecek 

konuklar tarafından açılacak sergiler için galeri temini, gösteriler için salon temini konusunda 

kentin tüm olanaklarından yararlanılacaktır. 

 Film Gösterimleri: Yarışma sürecince film gösterimleri parasız olarak halka sunulacak, 

Türki cumhuriyet insanlarının gelenek-görenekleri, kültür ve sanat anlayışları paylaşılacaktır.

Çevre Gezileri: Geziler konusunda bölgede görev yapan acentelerden, şirketlerden ve ilgili 

kurumlardan destek alınacaktır. Bu geziler tamamen kültürel ve tanıtım amaçlı olacaktır. 

 Proje İçin İhtiyaç Duyulan Kaynak Tutarı: Maliyet hesaplanacaktır. Nitelikten ödün ver-

meden, tasarruflu davranılacaktır. Maliyet, daha çok Sponsorlarca (destek çıkacak kurumlar-

ca) karşılanma yoluna gidilecektir. 

 Sonuç: Eğer 2017 yılından itibaren bu proje uygulamaya konabilirse, Antalya sinema 

alanında yurt dışına açılma ve tanınma konusunda olumlu yönde bir atılım gerçekleştirecek, 

bir ölçüde batıya bağımlılıktan kurtulacak, daha globalleşecek, bu arada bizim dışımızdaki Tür-

ki cumhuriyetlerle bütünleşmek fırsatını elde edecektir. Bu da her alanda işbirliğine ve yardım-

laşmaya, destek sağlamaya olumlu katkı koyacaktır.

 Projenin Antalya Film Festivali’ne de bir canlılık getireceğine inanıyoruz. Bundan Antalya 

halkı ve esnafı da kazançlı çıkacaktır inancındayız. Türki cumhuriyetler film yarışması sırasın-

da düzenlenecek yarışmalar, geziler, tiyatro etkinlikleri, konserler ve sergiler ile kent daha 

çok hareketlenecektir. Bu yönüyle önerilen projenin yenilikçi ve özgün bir proje olduğunu

düşünüyoruz.  

 Uygulama, festival bünyesinde oluşturulacak bir komisyon marifetiyle gerçekleştirilecektir. 

 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönü / Yönleri: Ulu önder Atatürk, geleceği görerek, üçüncü 

kuşakla birlikte Bolşevik rejiminin değişeceğini, Türki cumhuriyetlerle ilişkimizi kesmememizi, 

sürekli diri tutmamızı söylemiştir. Yalnızlaştığımız, ceremesini turizmde ağır biçimde ödedi-

ğimiz bu günlerde bu iletişime her zamankinden daha çok gereksinim olduğunu düşünüyoruz.

Projeyi Daha Somutlaştırmak ve Zenginleştirmek Adına Önerilerimiz:

 Sinema Mahallesi / Sinema Sokağı Oluşturulması: Balbey ya da Haşim İşcan mahal-

lelerinin ya da uygun başka bir mahallenin sokakları düzenlenirken, film festivali ile ilişkilendi-

rilmesi, sokaklara aramızdan ayrılmış sanatçı isimlerinin verilmesi, girişlere sanatçı büst ya 

da kabartmalarının konulması, ödül alan filmlerin oralarda afişlerle değerlendirilmesi öneril-

mektedir. Böylece Antalya kökenli Sinema ve tiyatro oyuncumuz Sümer Tilmaç’ın “Kabare” 

ya da “sanatçı köyü” anlayışı doğrultusunda bir sinema mahallesi, sanat ve sanatçılar sokağı 

oluşturulması önerilmektedir. Sümer Tilmaç’a ve hemşerimiz deneyimli oyuncu Ahmet Me-

kin’e o sokak içerisinde özel ve güzel bir yer ayrılmalıdır. Uzun soluklu olarak Yeşilçam ya da 
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sinema soluyan kent ancak böyle oluşturulabilir.

 Bu sayede kent, sinema alanında daha bir tanınır hale gelecek, daha albenili olacaktır. 

Ayrıca kentin eski mahalleleri ve sokakları da bir an evvel işlevsel bir yapıya kavuşacaktır. An-

talya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri, ilgili mahalle muhtarlıkları, Kent Kon-

seyi ve Akdeniz Üniversitesi projenin içinde yer alacak kurumlar olacaktır. 

 Film Gösterimleri: Antalya içinde eski sinemalardan birinde sürekli ödül alan filmler 

gösterime konulmalıdır. Kısa, uzun metrajlı ayrımı yapılmadan, yerli yabancı ayrımı yapılmadan, 

belgeseller, Antalya’da çekilen filmler bir düzen içinde gösterime sunulmalıdır.  

 Gerçekleştirici Kurum: Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, AKSAV gibi bir alt kurum 

oluşturularak, yönetim ona bırakılmalıdır. Orası bir prestij makamı olarak kabul edilmeli, gönüllü 

hizmet üretilmelidir. Yönetici heyet, kültür ve sanat insanlarından oluşmalıdır. İşler, görevliler 

tarafından görülmelidir. Kent konseyi burada belli bir düzeyde örneğin değerlendirme jürilerin-

de görev almalıdır.  

Öneriler:

 Antalya ilinin, ülke çapında ilk film festivali düzenleyen kent olarak, bu avantajını iyi kul-

lanması ve özellikle yerli turizm anlamında kentin göbeğinde bir albeni merkezi oluşturması 

özgün ve yenilikçi yanıdır. Antalya’ya yakışan bir proje olacaktır. 

 Antalya Kent konseyi Kültür ve sanat grubu, kesinlikle festival bünyesinde bir Halk jürisi 

oluşturulmasını önermektedir. 

 “Altın Portakal” adının “Antalya” ile zaman içinde bütünleştiğini, film festivalinin adında 

“Altın Portakal” adının bulunması önerilmektedir.  

 Film festivalinin, diğer kültür ve sanat etkinliklerden soyutlanması yerine, diğer sanat dal-

larının da gündeme getirildiği, sanat solunan bir görünüme büründürülmesi önerilmektedir. 

 Antalya film festivaline yönelik törenlerin EXPO alanında yer almasının festivalin 

halkla bütünleşmesi açısından sıkıntı yarattığı göz önüne alınarak, etkinliklerin kent içinde 

yapılması önerilmektedir. Festivalin her aşamada halkla daha fazla iç içe olması için çareler 

düşünülmelidir.  

 Antalya’daki Türk Müziği korolarının da festival sırasında özellikle açılış kapanış tören-

lerinde ve gösterimler öncesinde değerlendirilmesi önerilmektedir. 

 Antalya film festivalinin, “ulusal” ve “uluslararası” anlam ifade edecek şekilde konum-

landırılması, yurt insanını ve dünya insanını önyargısız kucaklaması önerilmektedir. Sanatçı 

ayrımı yapılması önerilmemektedir.

 Antalya üniversitelerinin ya da civar kentlerde ve ülke çapında sinema televizyon bölümü 

olan üniversitelerde öğrenim gören gençlerin sektöre kazandırılması için festival yüreklendir-

ici ve destekleyici bir tavır takınması önerilmektedir. 

 Festival bünyesinde gençlerin senaryo yazmalarının, film çekmelerinin özendirilmesi ve 

başarılı işlerin ödüllendirilmesi önerilmektedir.

EXPO fuar alanının ve Çandırwood platolarının film çekimleri için ucuz ve kullanılabilir birer 

plato hale getirilmesi, işlevsel kılınması önerilmektedir. Festivalin her alanda gençlere yönelik 

düzenlenmesi, onların ellerinden tutması önerilmektedir. 

 Behlül Dal, Ahmet Mekin, Sümer Tilmaç ve Coşkun Göğen gibi sinemaya emek veren ve 



ANTALYA
KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA 
RAPORU2017

Antalya Kent Konseyi | 2017 Yılı Çalışma Raporu98

Antalya ile ilgili insanların adlarının, festival için bir artı değere dönüştürülmesi önerilmektedir.  

Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun projesi olan Sanatçı Köyü projesinin, diğer sanatçılarla bir-

likte sinema sanatçıları da düşünülerek yapılandırılması önerilmektedir. 

 Antalya’nın çekim ekiplerine ve yönetmenlere olanaklar ve kolaylıklar sağlanarak,  12 

ay süreyle film çekilecek hale getirilmesi önerilmektedir. Sağlık turizmi gibi, futbol ya da golf 

turizmi gibi sinema ya da film turizmi de gündeme getirilmelidir. 

 Çevre illerin de film festivaline katkıları ve düzenlemeden yararlanmaları önerilmektedir. 

Antalya Film festivalinin, Rio festivaline benzer geniş kapsamlı, yurt ve dünya çapında ilgi uyan-

dıran, ülkenin önde gelen ekip ya da gruplarının yoğun katılımı ile gerçekleştiren Belek’ten 

Kemer’e kadar geniş bir alanı kapsayan, rengarenk giysileri ile halk oyunları ekipleri, jonklörler 

ya da animatörlerin de katkı koydukları, sinema oyuncularının çok sayıda temsil edildiği, halkın 

istekle katıldığı bir festival önerilmekte, Oteller, kurum ve kuruluşların katkıları beklenmektedir.

Festivalin ya da düzenleyici komitenin, sağlığında festivale destek çıkan sanatçılara,  hasta-

landıklarında da sahip çıkması önerilmektedir. 

 Festival esnasında film gösterim alanlarının sayıca yeterli hale getirilmesi önerilmektedir.  

 Festival, belediye tarafından, Antalyaspor’un desteklendiği gibi desteklenmeli ama 

doğrudan belediyeye bağlı ve bağımlı olmamalıdır. Ayrı bir bütçesinin olması düşünülmelidir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı örneğin Antalya ili içinde bulunan ören yerlerinden toplanan giriş 

ücretlerinin söz gelimi % 2 sini Antalya Film Festivalinin düzenlenmesine ayırsa, ya da her alan-

da sanatı desteklese, maddiyat sorunu temelli çözülür. Bu konuda girişimlerde bulunulması 

önerilmektedir. 

 Çevreyi kirleten otellerden ve kural ihlali yapan şoförlerden, sürücülerden alınan 

cezanın bir kısmı kentler bazında kültür ve sanata ayrılsa, sorun maddi anlamda yine büyük 

ölçüde çözümlenebilir. 

 Antalya Film Festivali, Yeşilçam olmadan olmaz. Bu görülmüştür.  Antalya ve Yeşilçam

ilişkisi daha sıcak düzeyde kurulmalıdır. Sanatçı ayrımı yapmadan her bir sanatçı ile birebir 

ilişki kurulmalıdır. Sanatçı haklarına sahip çıkılırsa, arkalarında durulursa, daha çok sanatçının 

film festivaline desteği sağlanabilir. Sanatçıların ayrımsız, desteklenmesi önerilmektedir.  

 Festivalde cephe gerisini sağlam tutmak adına senaryo yazım, atölyeleri, film çekim, 

kamera kullanım kursları açılarak, ASMEK’ ler değerlendirilmesi önerilmektedir. Atölyeler 

sayesinde Halkın sinemaya ilgisinin artırılması önerilmektedir.

 Yarışmalarda mutlaka halk jürisi olması, Halk jürisi oluşturulurken Antalya Kent Konseyi 

Kültür ve Sanat grubu da mutlaka temsil edilmesi, jüri üyesi olma koşullarını tarafsız biçimde 

daha doğrusu Antalya’dan yana taraf olarak belirlemesi, bunun olanaklı kılınması önerilmektedir. 

  “Dünyanın en güzel kentine en ses getiren festival yaraşır.” Sloganı önerilmektedir.  

Büyükşehir Belediyesi, tek başına festival düzenlemekte maddi anlamda zorlanıyorsa, alt be-

lediyelerle (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı) ve çevre il belediyeleri (Muğla, 

Denizli, Burdur, Isparta, Afyon, Konya ve Mersin) ile de her alanda işbirliği olanakları araştırıl-

malıdır. Kentler arası işbirliği önerilmektedir.

 Antalyalı Yönetmen Behlül Dal’a ait arşivin araştırmalara açılması, yeni verilere ulaşıl-

ması önerilmektedir. Behlül Dal ve Antalya film festivaline katkısı araştırılmalıdır. Festivalin, alına-

cak yerinde önlemlerle halka çok daha yakın ve samimi hale getirilmesi önerilmektedir.  

 Büyükşehir Belediyesinin ya da ilçe ya da belde belediyelerinin sanatçıyı sanatına göre 
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değerlendirmesi, politik görüşlerine göre yanlı davranmaması, önerilmektedir. Verilecek 

davetlerin de ayrım yapılmadan herkesi kucaklayacak biçimde düzenlenmesi yandaş gözetil-

memesi önerilmektedir. 

 Her alanda olduğu gibi sinema ya da festival alanında da üniversite ve kent ilişkisi 

sağlamlaştırılması önerilmektedir. 

Diğer Proje Önerileri: 

 Türki cumhuriyetler film yarışması düzenlenebilir. Her yıl bir tema belirlenerek, o konuya 

yönelik çevrilen yeni filmlerin yarışmaya katılması sağlanabilir.

 Üniversiteler arası belgesel ya da kısa metrajlı film yarışması düzenlenebilir. Komedi, tra-

jedi, dram, eğitsel ya da toplumsal mesaj taşıyan gibi kategoriler ön şart olarak ileri sürülebilir. 

Her yıl bir kategoride yarışılabilir. Ya da her dal ayrı ayrı değerlendirilebilir. 

 Antalya film festivali skandallarla değil, nitelikli çalışmalarla gündem de olmalıdır.  

 Yerelden ulusala ya da uluslararasına, gelenekselden evrensele gibi sözlerin altı 

davranış olarak doldurulmalıdır.  

 Akdeniz ülkeleri arasında bir film festivali düzenlenebilir. 

 Balkan ülkeleri arasında bir film festivali düzenlenebilir. 

 Dışa açılmak, sadece aktör ya da aktris eskilerini davet etmekle olmaz. Onlara ken-

tin tanıtımını yaptırmakla olur. Kentin tanıtımını yapacak sanatçılar davet edilmelidirler.

 Festivalin işleyişi mutlak gözden geçirilmeli, bir yönetmeliğe, bir protokole, bir yürütme 

kuruluna bağlanmalıdır.

 “Halkın portakalı” adlı uygulama yeniden başlatılmalıdır. Halkın sinema ile daha çok ilgi-

lenmesi sağlanmalıdır. 

 Yeşilçam sanatçıları ile sinemaya ilişkin sözlü tarih çalışmaları yapılmalıdır. Anıları, görüş 

ve düşünceleri kayıt altına alınmalıdır. Sanatçıların deneyimlerinden yararlanılmalıdır. 

 Altın portakal, Kent Müzesi bünyesinde mutlaka değerlendirilmelidir.

GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU 

Başkan: Recep ŞENGÜN

Başkan Yrd. Rafet SERMET

Sekreter: Abdullah UYAROĞLU- Nurettin UTKU

 Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 2017yılı içinde 62 üye ile toplantı ve etkinlik düzen-

lemiştir. 17 toplantı yapılmıştır. Ele aldığı konular, Antalya’da spora hizmet etmiş 70 yaş üstü 

sporculara plaket töreni ve vefa yemeği düzenlenmesi, 7’den 77’ye bisiklet turu, Muratpaşa 

Belediyesi spor tesislerine gezi planlanması, Geledonya Feneri gezi düzenlenmesi, Gültekin 

Çeki’nin adının yaşatılması için spor tesislerine verilmesi konusunda öneri raporu hazırlan-

ması, Bisiklet Yolu projesi, Sporcu Sağlığı Eğitim Merkezi konuları ele alınmıştır. 
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GENÇLİK ve SPOR - KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUPLARI

GÜLTEKİN ÇEKİ ÖNERİ RAPORU

 

 Antalya Kent Konseyi’nin Gençlik Spor Çalışma Grubu ve Kültür ve Sanat Çalışma grup-

larında uzun yıllar gönüllü ve özverili bir biçimde çalışan, devlet hizmetinde iken de doğum 

yeri olan Antalya’ya çeşitli spor tesisleri kazandıran Gültekin Çeki’nin birinci ölüm yıldönümü 

4 Mayıs gününe rastlamaktadır.  

 

 Gültekin Çeki spor ve sporcu konusunda “Önceden hazırlığı olmayan, yapılandan daha 

iyisini yapmayı amaç edinmeyen sporcu olamaz. Sporcu, rekabeti husumete dönüştürmeyen 

örnek insan kimliğinin adıdır. Spor, barışa, başarıya, sürekli çalışmaya ve ön hazırlık yapma-

ya endeksli bir yarıştır. Bunları kişisel alışkanlıkları arasına alabilenlere ve uygulayabilenlere 

sporcu denmelidir. Futbol sporcusu, seyirci ile, hakem ile, rakip ile değil, topla oynayan ve 

oynama alışkanlığı edinebilen kişidir. Sporda rekabet olmazsa, spor ve sporcu olmaz. Rekabeti 

husumete, rakibi hasımlığa dönüştüren spora ve sporcuya göz yumulmaz.” Düşüncesindedir.  

 Ömrünü Beden Eğitimi öğretmeni, eğitim yöneticisi ve bürokrat olarak tüketmiş bir 

spor gönüllüsü ve duayenidir. Yurt çapında yaptığı çalışmaların yanısıra Antalya’ya da önemli 

değerler kazandırmış bir Antalya yerlisidir.  Sadece eğitici ve spor adamı olarak değil, örnek 

bir besteci, sanatçı, bir Cumhuriyet aydını olarak da Türk müziğine çok sayıda kalıcı besteler-

kazandırmış, Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubunda ve Kültür ve Sanat 

Çalışma Grubunda gönüllü ve özverili çalışmaları ile herkesin takdirini ve hayranlığını kazanmış 

bir kimlik ve kişiliktir. 

 

 Antalya’nın yetiştirdiği en değerli insanlardan, müzisyenlerden, bestekârlardan biri 

olan Gültekin Çeki, dillerden düşmeyen besteleri ile müzik dünyasına büyük katkılar koymuş, 
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Klasik Türk Müziğini geliştirmek ve sevdirmek adına üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir kültür 

ve sanat adamıdır.  Toplam 30 civarında bestesi olan Gültekin Çeki’nin dillerden düşmeyen 

şarkıları arasında “Hancı”, “İbibikler”, “Eski Dostlar”, “Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak” gibi he-

men herkesin ezbere bildiği eserler bulunmaktadır.  

  Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu ve Kültür ve Sanat Çalışma Grup-

ları olarak ortaklaşa bir kararla “Gültekin Çeki” adının kent merkezinde bir spor kompleksine ya 

da adına yakışır bir kültür sanat merkezine verilmesini öneriyoruz.

MECLİSLER

EMEKLİLER MECLİSİ 

Başkan: Halil GÜL

Başkan Yrd. Türkan YILMAZ

Sekreter: Sultan BADEMLİ

 Emekliler Meclisi 2017yılı içinde 103 üye ile toplantı ve etkinlik düzenlemiştir. Yıl içinde 11 

toplantı yapılmıştır. Süreç içerisinde Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü ziyaret edilmiş, 

Gerontoloji ve çalışmalar hakkında lisans öğrencilerinin sunumu izlenmiştir. Emeklilerin sorun-

ları, SGK sorunları, Aile Hekimliği, ASMEK Kursları, Hastane ve İlaç Giderleri, Özel Hastanele-

rin katılım payı konularında görüşülmüş, Halil Akyüz Huzurevi ziyaret edilmiştir. Unutkanlık ne 

zaman hastalıktır konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
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YAŞLILAR HAFTASI

(Basın Açıklaması 18-24 Mart)

 1982 yılında Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) tarafından 18 - 24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara 

Saygı Haftası “olarak ilan etmiştir. TÜİK verilerine göre 2000 yılında 6 milyon olan 60 yaş üze-

ri nüfusumuz 2015 de 9,5 Milyonu geçerken ve bu sayının 2023 yılında 13 milyonu bulacağı 

tahmin edilmektedir. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 10’unundan fazlasını oluşturan 

yaşlılara, sevgi ve saygıyı dile getirmek için bu tarihler arasında etkinlikler düzenlenmektedir.

 Yaşlı nüfus olarak belirtilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus, ülkelere göre değişmekle be-

raber sürekli bir artış göstermektedir. Dünyada 1950’de 65 yaş ve üzerindeki nüfus % 8’den 

2010’da % 11’ye yükselmiştir. 2050 de bu oranın % 22’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir, özel-

likle sağlık hizmetlerinin iyi olduğu gelişmiş ülkelerde % 15’in üzerinde, gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkelerde % 10’un altındadır.

 Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız.

 Atatürk’ün şu sözü yaşlıya verilen değer açısından çok önemlidir. 

 “Bir milletin yaşlı insanlarına ve emeklerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin 

en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi 

duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.”

 İnsanlar artık kendilerine ne kadar yaşayacaklarına değil, nasıl yaşlanacaklarını sormak-

tadır. Son yıllarda üniversitelerde açılan Gerontoloji bölümlerinde yaşlılığın planlanabilir bir 

yaşam dönemi olduğu bilimsel kanıtlarıyla ortaya konulmaktadır.

 Gerontoloji Bölümü Ders müfredatının yanında organize ettiği ve katıldığı Projeler ve 

Sempozyumlarda;

 Yaşlanmaya Yönelik Sosyal Politikalar, Yaşlanmanın Psikolojik ve Sosyal Boyutları, 

Yaşlılıkta bakım ve Bakım Modelleri, Yaşlılıkta Sosyal Destek ve Sağlık Hizmetleri, Göç ve Yaş-

lanma, Demans - Alzheimer Hastalığı ve Kuşaklararası İlişkiler gibi konularda, yaşlıların sorun-

ları tartışılarak çözüm yolları bulunup, uygulamaya sokulmaktadır.

 Belediyelerimiz; kimsesi olmayan ve 65 yaş üstü yaşlılara yönelik başlattıkları evde 

bakım ve sağlık hizmetleri; Yaşlı Hizmetler ve Sosyal Yardım Müdürlükleri aracılıyla her geçen 

gün daha fazla hizmet vermektedir.

 Antalya Büyük Şehir Belediyesi; Halil Akyüz Huzur Evi - Mavi Ev ile Alzheimer tedavi-

si, Konyaaltı Belediyesi; Yaşlılar Kreşi - Emekliler Kahvesi, Muratpaşa Belediyesi; 3 tane Yaşlı 

Evi, Kepez Belediyesi; Şefkat Evi yaşlılara yönelik verdikleri hizmetlerden bazılarıdır. Akdeniz 

Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Yaşlı Bölümünün açılması da bu alanda önemli bir açığı 

kapatmaktadır.

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Hizmetleri alanında; Kamu ve Özel Huzurevleri 

Yaşlı Bakım ve Yaşlı Danışma Merkezleri ile hizmet vermekte kuruluşlar açmaktadır.

 Yaşlılara Saygı Haftasında; Her yerde insanların güvenli ve saygın bir şekilde yaşlanması, 

Yaşa bağlı negatif ayrımcılığa ilişkin mücadelenin arttırılması, Yaşlılara hak ettiği saygının göster-

ilmesi, Yaşlanan nüfusun - gelecek kalkınmanın temeli - potansiyelinin benimsenmesidir.

 Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi olarak; Emekli Dernekleri temsilcileriyle, Akdeniz 

Üniversitesi Gerontoloji Bölümü, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Belediyelerin Yaşlı ve Sosyal
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Hizmet Birimleriyle, Yaygın Eğitim Kurumu(ASMEK) ve gönüllü katılımcılarla toplantılarda 

yaşlıların sorunları ve çözüm yolları konuşularak ilgili makamlara iletilmektedir.

 Yaşlı yapabilmeli, genç düşünebilmelidir. Çocuklar anne ve babalarına yaşlılıklarında 

bakacaklardır. Çünkü onların hayat deneyimlerinden her zaman öğrenecekleri çok şey vardır.

ENGELLİLER MECLİSİ 

Başkan: Mehmet KARAVURAL

Başkan Yrd. Yasemin YARAŞIR

Sekreter: Güleser KESKİNKILIÇOY-Uğur KAYA

 Engelliler Meclisi 2017 yılı içinde 44 üye ile toplantı ve etkinlik düzenlemiştir. 10 toplantı 

yapılmıştır. Toplantı gündemlerinde; 2017 yılı programının hazırlanması, Çalışma gruplarının 

oluşturulması, İstihdam konusunun ele alınması, Zihinsel yetersizler için yeni hizmet modeli 

oluşturulması, Otizm eylem planı hazırlanması, Cerebral Palsy Engellilik ve Sosyal Dışlanma, 

Engelli Bireyler için Sosyal Destek Atölyesi Oluşturma Öneri Raporu hazırlanmıştır. 

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

 Türkiye’de yaşayan milyonlarca engelli ve ailesi zor koşullarda yaşamaktadır.

 Engelliler toplum tarafından fark edilmek, yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilmek 

umuduyla her alanda seslerini duyurabilmek, görünür olmak için çabalamıştır.

 Geçmiş yıllara kısayla bugün artık engelliler toplumda daha fazla yer bulabilmektedir.

 Yine geçmişe oranla daha fazla olanağa, hizmete sahiptir.

 Bunlar ülkemiz ve engelliler adına sevindirici gelişmelerdir. Ancak engelliler hala çözüm 

bekleyen sorunları, dertleri bulunmaktadır.

 Bunların en başında toplum hayatına daha fazla katılabilme olanaklarının olmamasıdır. 

Yüz binlerce engelli çeşitli nedenlerle evlerinde hapis hayatı yaşamaya devam etmektedir.

Yüz binlerce engelli, insanca yaşam olanaklarından uzak ve yoksulluk içindedir.
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 Yollarımız, toplu taşım araçlarımız, hastanelerimiz dahil kamu hizmet binalarımız engelli-

lerimizin erişimine uygun değildir.

 Engelli aylıkları, engelli ailelerine verilen evde bakım destekleri çok kısıtlıdır ve uygulama-

da eşitlik, adalet ilkeleri zedelenmektedir.

 Özellikle evde bakım hizmetlerinden yararlanmada getirilen kurallar, oldukça büyük bir 

engelli kesiminin bu haktan yararlanmasını engellemektedir.

 Birçok engelli, sürekli değişen kurallar nedeniyle yeterli ve gerekli sağlık hizmetine sa-

hip değildir.

 Engellilerin almak zorunda oldukları ortez, protez, tekerlekli sandalye, işitme cihazı vb. 

yaşamı kolaylaştıran araç ve gereçlerin temini konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Şu 

anda uygulanan sistem, büyük sorunlara neden olmaktadır.

 Birçok kurum ve kuruluşun da önemli katkılarıyla engellilere yönelik toplumda farkın-

dalık yaratma çabasına karşılık hala engellileri dışlayan yaklaşım ve davranışlar bizleri derin-

den yaralamaktadır.

 İstihdam alanından yasalarla konulmuş kotalar başta devlet olmak üzere işverenlerce 

uygulanmamakta, engellilerin çalışmasına olanak sağlanmamaktadır.

 Eğitim alanındaki öğretmenden alt yapıya eksik ve yetersizlikler engellilerin öğrenim 

hakkını büyük oranda kısıtlamakta, hayata atılmalarında ikinci bir engel daha yaratmaktadır.

 Engellilerin sorunları, aslında tüm toplumun sorunlarıdır. 

 Bütün siyasi partilerin, bütün kurumların gündeminde olması gereken, hep birlikte akılcı 

ve kalıcı çözümler için ortak çalışmalar yapılmalıdır.

Biz hep şunu söyledik;

Biz sadece herkesle eşit koşullarda yaşamak istiyoruz.

Yardım edilen değil, hayatı birlikte üreten, birlikte paylaşan olmak istiyoruz.

Biz sadece toplumdan ve yönetimlerden daha adil bir yaşam olanağı istiyoruz.

10 Mayıs Engelliler Haftasında herkese çağrımız açıktır;

Engelleri kaldırın, birlikte daha güzel bir dünyada yaşayalım.

ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİ GÜNDÜZ SOSYAL DESTEK MERKEZİ ÖNERİ RAPORU

 Engelli bireyler ve ailelerine yönelik olarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Beledi-

yeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar ve özel müteşebbisler tarafından farklı çerçevelerde 

rehabilitasyon ve bakım hizmetleri verilmektedir. Bu sevindiricidir. Ancak, engelli birey ve aile-

sinin farklı sorunlarına çözüm getirememektedir. Çünkü bu hizmetlerin fiziksel, ekonomik, sos-

yal, kültürel ve psikolojik yönlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve sürdürülebilir olması adına, tüm 

engelli gruplarının görüşlerinin alınması, yapılan hizmeti başarılı kılacaktır. Örneğin; engelli-

lik alanında ulaşımın ve erişimin sağlanması, yerel yönetimlerin sorumluk alanında olmasına 

karşın, birlikte yaşadığımız kentin planlanmasında, farklı engellere sahip engelli vatandaşların 

da planlama sürecine dâhil edilmesi, sorunların olumlu yönde çözülmesine katkı sağlayacak-

tır. Bu çerçevede, toplu taşıma hizmetleri başta olmak üzere, her lokasyon engelli erişimine 

uygun hale getirilmeli, toplumun sosyal ve kültür hizmetlerinden engellilerin de yararlandırıl-
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ması için koşullar oluşturulmalı, danışma ve rehberlik, bakım ve rehabilitasyon, çalışma ve is-

tihdam konularında engelliler dikkate alınmalı ve gözetilmelidirler. 

 Genel anlamda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bakıldığında, engellilere sunu-

lan hizmetler kapsamında, birçok engelli bireyin ve ailelerinin bu hizmetlerden yararlanama-

dığı da bir gerçektir. Bu sorunlardan birisi ve belki de en önemlisi; sürekli ebeveynle yaşayan 

engellilerin ve ailelerinin karşılıklı olarak yaşadıkları “yaşam kısıtlılığı” sorunudur. Kısaca yaşam 

kısıtlılığı; engelli bireyin engel tipine göre, günlük yaşam döngüsünde sürekli aile üyelerinden 

birine veya bazen birkaçına bağlı kalarak, her iki tarafın da topluma katılma, toplumla bütün-

leşme konusunda birbirlerini kısıtlama yoluna gitmeleridir. Bu durum fiziksel engellilikte daha 

belirgin olarak yaşanmaktadır. Genel çerçevede engelliler için açılan rehabilitasyon merkez-

leri ve danışma merkezleri bu ihtiyacı karşılayamamakta ve yaşam kısıtlılığına çözüm getire-

memektedirler. Böyle bir tabloda; aşağıda sıralanan temel güçlükler ve sonuçları karşımıza 

çıkmaktadır:

 • Ebeveynler, engellisini bırakacak yer veya kişi bulamadıklarından, sürekli olarak in

  sani gereksinimler olan sosyal ve kültürel etkinliklerden yoksun kalmaktadırlar.

 • Çalışma hayatları kısıtlı ya da hiç olmamakta, çoğu ebeveyn çalışmak zorunda olduğu 

  halde, iş fırsatlarını değerlendirememektedirler.

 • Ailedeki engelli olmayan çocuklara yeteri kadar ilgi gösterilememekte, ikincil diğer 

  sağlık, sosyal ve ruhsal sorunlar ortaya çıkmaktadır.

 • Ağırlaşan yaşam kısıtlılığı, engelli bireylerin ebeveynleri arasında çatışma yaşanması

  na ve hatta boşanmaya dahi sebep olabilmektedir.

 • Bir tek ebeveyn ve engelli çocuğu daha zor koşullarda birbirini kısıtlayabildiği ortam-

  lar ortaya çıkabilmektedir.

 Gerekçe;

 Yukarıda sıralanan ve yaşam kısıtlılığından kaynaklanan sorunların çözümüne ilişkin gün 

içinde hizmet veren bir alanının olmaması, 

 Engelli bireyin aileden uzakta günlük yaşam ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bağımsız 

hareket kabiliyetinin gelişmemesi, 

 Zorunlu eğitimini tamamlamış engelli bireyin, sosyal ve kültürel doyuma ulaşamaması ile 

aile içi kısır döngü içinde daha da sorunlu hale gelmesi, 

 Eğitim hizmetleri dışında engelli bireyin sosyalleşebileceği alanların olmaması,    

 Gerek aile ortamının rahatlaması, gerekse engellilerin özel bakım ve gereksinim gerek-

tiren bir grup olmaları nedeniyle bu tür oluşumlara gereksinim duyulması.

 Amaç; Yerel Yönetimler bünyesinde açılması önerilen Engelli Bireyler ve Aileleri Gündüz 

Sosyal Destek Merkezi’nin bir sosyal hizmet uygulaması olarak engelli ve ailelerinin günlük 

yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

 Sonuç Ve Öneri; Engelli birey ve ailelerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak verimli-

liklerini arttırmak ve moral destek sağlamak amacıyla Belediyeler tarafından saatlik, haftada 

bir ve/veya iki günlük gündüz hizmeti veren Engelli Bireyler Ve Aileleri Gündüz Sosyal Destek 

Merkezi kurulması önerilmektedir.

 Merkezlerde psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitim öğretmeni, iş ve meslek edindirme 

öğretmeni gibi meslek elemanları istihdam edilmeli, hizmetler ücretsiz verilmelidir. Merkezin 
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kurulma sürecinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile 

işbirliği yapılmalıdır. 

3 ARALIK 2017 ENGELLİLER GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

 Her 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde olduğu gibi bu gün de farklı engel gruplarından 

binlerce engelli, resmi ya da özel çeşitli etkinliklerle kendilerini ifade etme, toplumla bütün-

leşme çabası içinde olacaklar.

 Engelsiz Bir Antalya, Engelli Dostu İlçeler hedefimiz olmalı;

 Belediyeler başta olmak üzere tüm kurumlardan beklentimiz el ele verip bu hedefe ulaşmaktır.

 Bizler temsil ettiğimiz Sivil Toplum Örgütleri ve Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi 

olarak engelsiz Antalya, Engelli Dostu Antalya için işbirliğine Hazırız. 

 Sivil Toplum Örgütü ve ABB işbirliği bizi denizle buluşturdu, Konyaaltı’nda dezavanta-

jlıların kullanımına uygun plaj düzenlemesi iyi bir örnektir.

 Yine ABB oluşturulan engelliler Komisyonu sorunlarımızı direk aktarmamızı sağla-

yacak bir çalışma, Antalya Büyükşehir Belediyesinden beklentimiz kente kazandırdıkları veya 

kazandıracakları projelerinde, kavşak ve yaya geçişlerinde engelli erişimini öncelikleri arasına 

almalarıdır.

 Muratpaşa Belediyesinin oluşturduğu Engelliler Komisyonunda aynı hedefe kilitlenmesi 

beklentilerimiz arasında.

 Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasından başlayarak yetki alanları dahilindeki binaları 

erişebilir yapmalı rampaları standart hale getirmelidir.

 2010 yılında çıkarılmış bir kitabın sunuş bölümünü okuyarak konuşmama devam edeceğim;

 Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı (Ankara 2010)  Sunuş 

Bölümünden; Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturan engelli, vatandaşlarımızın Anaya-

sa’mız Başta olmak üzere 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

namelerde; Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve Uluslararası sözleşmelerle eşit, özgür ve 

Onurlu yaşama hakkı güvence altına alınmıştır. 

 Engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümlenerek üret-

ken Bireyler olarak topluma tam katılımlarının sağlanması sosyal-hukuk devleti anlayışının bir 

gereğidir. Herkes için insan onuruna uygun bir hayat standardının sağlanmasının temel koşulu 

ise hizmet ve bilgi sunumunun ulaşılabilir ve erişilebilir olmasıdır.

 Bilindiği gibi mevcut yapılı çevredeki fiziksel engeller hala pek çok engelli bireyin, 

toplumsal hayata katılımını sınırlandırmaktadır. Ülkemizde, yapılı çevrenin herkes için erişilebilir 

olmasını sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler yapılmış, standartlar hazırlanmış ve bu düzen-

lemelerin gerçekleştirilmesinde en büyük görev ve sorumluluk yerel yönetimlere verilmiştir. 

 2005 yılında kabul edilen Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 2 nci maddesi “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları 

ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve 

umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi 
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yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmü ile herkesin sorumluluğunu 

açıkça belirtmiştir.

 Ancak pek çok kentte gerçekleştirilen düzenlemelerin çoğunda Türk Standartları Ens-

titüsü’nün ilgili standartlarının dikkate alınmaması nedeniyle uygulamaya yönelik çeşitli sorun-

lar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu konuda süresi ve kapsamı belli olan eylem planlarının 

hazırlanmasına, teknik personelin engellilik, engellilerin ihtiyaçları ve yapılı çevrede ulaşıla-

bilirlik için gerekli ölçütlerin sağlanması hakkında yeterli bilgiye sahip olmasına ihtiyaç vardır.

 Evet, 2010 yılında özürlüler dairesi mevcutken o dönemki bakanımızın tespitleri bunlardı.

Ne yazık ki engelli bireylerin bu sorunları hala devam etmektedir.

 (Bu kanun daha sonra revize edilmiş; erişebilirlik denetleme ve izleme yönetmenliği 

çıkarılmış, ASPB  il müdürlüklerinde komisyonlar oluşturularak takibi yapılmaya başlanmıştır.) 

 Ancak ne yazık ki ülkemiz, Engelli İnsan Hakları Sözleşmesinin imzalandığı ve taraf olun-

duğu günden bu yana devlet olarak, hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bu sözleşmedeki 

yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yeterli gayreti, özeni, isteği göstermekten uzak 

kalmaktadır.

 Kabul edilen yasalar, yayımlanan yönetmelikler ve diğer hukuk düzenlemeleri, bakanlar 

kurulu kararları, talimatlar ne yazık ki uygulamada hak ettiği karşılığı bulamamaktadır.

 Fiziki engeller kaldırılacaktı, yasa çıkarıldı, 7 yıl geçti, süresi bitti.  Süre uzatıldı komis-

yonlar oluşturuldu. Süreler tükendi komisyonlar toplanamadı. Sonuç olarak kamusal alandaki 

erişim düzenlemeleri yeterince tamamlanamadı. 

 Farklı bir deyişle, devlet kendi koyduğu kurallara, kendisi uymamıştır. Seçilmiş ve atan-

mış kamu görevlilerini düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını gerektiğince denetlememiştir.

Görevlerini yapmayanlara kanuni müeyyideleri uygulamamıştır.

 Siyasi partilerimiz, engellileri yalnızca belli günlerde gündemine almakta, ardından unu-

tup gitmektedir.

 Bu durum değişmelidir. Devlet, toplum ve tüm kurumlar engellilerin haklarına saygı 

göstermeli, üstlendikleri görevleri, sorumlulukları yerine getirmelidir.

 Engelli bireyler, tıpkı engelli olmayan bireyler gibi farklı ihtiyaçlara, yeteneklere, ilgi alan-

larına ve umutlara sahiptir.

 Sonuç olarak, engelliler eşit olmayan koşullarda, eşit olmayan yurttaşlar olarak, 

doğrudan veya dolaylı ayrımcılığın kurbanlarına dönüşmektedir.

 Engelli bireyler ise, ötekileştirilmenin ortadan kaldırılması ve bağımsız şekilde toplum 

yaşamında hakkı olan yeri almak için hala mücadele etmeye devam ediyorlar.

 Tıpkı diğer vatandaşlar gibi engelli kişilerin hayatları ile ilgili seçim, kontrol ve özgürlük 

hakkına sahip olmaları ve bu hakları diğer insanlar kadar kullanabilmeleri, onların kendi seçim-

leri ve beklentileri doğrultusunda şekillenmelidir.  

 Tüm siyasi partilere, hükümete, yerel yönetimlere, kamu görevlilerine, işadamlarına ve 

tüm topluma sesleniyoruz.

 Hukuka, kurallara, standartlara uyun, uyulmasını sağlayın diyoruz.

 Engelsiz bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz.

 Ülkemizdeki engellerin kaldırılması için her vatandaşımızı desteğe ve etkin katılıma 

davet ediyoruz. 
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KADIN MECLİSİ

Başkan: Eylem HAS

Başkan Yrd. Burçin ÇAKIN

 Kadın Meclisi 2017 yılı içinde 123 üye ve katılımcı ile7 toplantı ve etkinlik düzenlemiştir. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadına Yönelik Şiddete Son Gün Basın Açıklaması, 5 Aralık Kadı-

na Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi hakkında basın açıklaması ele alınmıştır. Toplantılarda 

Anayasa Değişikliği ve Referandum,  Toplum çalışma grubu ile ortak Yerel Yönetimlerde Kadın 

Çalışmaları konusun ele almışlardır. Seks İşçileri çalışma raporu hazırlanmıştır.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

 8 Mart, 1857’de tekstil işçisi kadınların 18 saate varan çalışma sürelerine ve ağır çalışma 

koşullarına karşı direnişlerinin anısına, “Eşit İşe Eşit Ücret”, “Sendikalaşma ve Oy Hakkı” için 

verdikleri mücadelenin hatırasıdır.

 Hayatın hemen hemen tüm alanlarında kadın varlığının yok sayıldığı, emeğinin değer-

sizleştirildiği, iş gücüne katılımının küçümsendiği eskimiş ve küflenmiş zihniyeti reddetmenin 

simge haline geldiği gündür.  

 8 Mart dünyada ve ülkemizde kadın eşitsizliğine, hak ihlallerine, her türlü baskı ve şid-

dete dikkat çekme, evrensel insan haklarına vurgu yapma vesilesidir.  

 Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve psikolojik alanlarda kadınlar baskı ve şiddet görmek-

te, siyasette, karar mekanizmalarında, eğitimde, toplumsal yaşamda erkeğe göre ikincil 

konumda kalmaya devam etmektedir. Hatırlamalıyız ki; toplumun yarısının yok sayan, birlikte 

düşünme, birlikte karar alma, birlikte üretme anlayışından uzak her türlü uygulama toplumsal 

ilerlemenin önünde büyük bir engel olarak kalacaktır. Nüfusun yarısının katılımı olmadan işle-

yen karar alma mekanizmalarının toplumsal mutabakatı sağlamayacağı açıktır. Atatürk’ün de 

belirttiği gibi “Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise iler-
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lemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.” 

 İnsan Hakları üst başlığının en hararetli savunucusu olmak kadınlara düşmüştür. Zira, 

Uluslararası sözleşmelere ve ulusal düzeydeki yasal düzenlemelere karşın hak ihlalleri deza-

vantajlı gruplar içinde en fazla kadınları etkilemekte, dünyanın her yerinde kadın ayrımcılığa ve 

şiddete maruz kalmaktadır. Bu durum kadının kaderi değildir.  Kadın, on binlerce yıl boyunca 

yönetici rolünü sürdürmüş, eski toplumlarda soy kadın üzerinden gelişmiş, kadın toplumda 

büyük saygı görmüştür. 

 Kadının eğitim ve yaşam hakkı, toplumsal hayata katılım hakkı için tüm kesimler omuz 

omuza durmalıdır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına son verme, kadının toplumdaki rollerini 

takdir edip dengeleme, fırsat eşitliği konusunda toplumu bilinçlendirme yol haritamız ve reh-

berimiz olmalıdır. Fiilen sağlanamamış kadın erkek eşitliği söyleminden daha öte; hakkaniyetli, 

dengeli, farklı alanlarda ve her platformda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve sosyal adaletsiz-

liğin; kültürel, siyasal, ideolojik veya dinsel nedenlerle maruz kalınan ayrımcılığı önleyici yeni 

bir söylem, uygulama ve hedef olmalıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi

“Şunu anlamak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.” 

MÜFTÜLÜKLERE NİKÂH KIYMA YETKİSİ VEREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

 Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri so-

rununu yaygınlaştıracak, çocuklara yönelik cinsel suçlarda cezasızlığa yol açacaktır. 

 Her şeyden önce nikâh kıyma yetkisini müftülüklere de tanıyan bu tasarı, Anayasamızın 

174.Maddesine aykırılık oluşturacaktır. Söz konusu madde İnkılap Kanunlarının Anayasaya 

aykırı olduğunun iddia edilemeyeceğini düzenlenmiş, aralarında 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 

sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde 

yapılacağına dair medenî nikâh esası da bulunan düzenlemeyi güvence altına almıştır. Dini 

nikâhın resmileşmesi gibi sorunlu, ayrıştırıcı ve içinde birçok farklı sakınca barındıran bir sonu-

ca götürecek tasarı,  Anayasanın özüne de uygun değildir. 

 Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak 

tanımlanmıştır. Kanunlaşması halinde bu düzenleme, Anayasa’nın değişmez, değişmesi dahi 

teklif edilemez maddesine açıkça aykırı olacaktır. Yanı sıra Anayasa ile güvence altına alınmış 

olan eşitlik, ilkesine de aykırılık oluşturacak bir tasarıdır.

 Ayrıca, Türkiye nüfusunun kozmopolit yapısı ve dini çeşitliliği düşünüldüğünde, sadece 

bir tek dini temsil eden müftülere bu yetkinin verilmesi, yine Anayasa ile güvence altına alınan 

eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturacaktır.

 Yine tasarının kabulü halinde, iki farklı makam tarafından kıyılan nikâhın hukuk sistemi-

mizde de karışıklığa, sorunlara yol açacağı bir tarafa, tek hukukun herkese uygulanması 

prensibinin de zedeleneceği açıktır. Bunun gibi farklı dinlere mensup Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının dini makamlarına evlenme akdinin yapılmasına dair yetki verilmesi konusun-

da taleplerle karşılaşılacağı pek olasıdır.  Herkesin “aynı ve tek” hukuk uygulamasına tabi ol-

acağına ilişkin ilkenin değişmesine yol açacaktır. Tasarının kabulü, toplumun temeli olan aile 

ve evlilik müessesesinde Türk Medeni Kanunu’nun sağladığı güvencelerden uzak ve belirsiz 
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bir duruma sebebiyet verecektir.

 Bu durumun kutuplaşma ve ayrışmayı artıracağının haklı endişesi içindeyiz.  Toplumsal 

dayanışma, hoşgörü ve uzlaşmaya ihtiyaç duyulan bugünlerde anılan tasarının yarattığı ve 

yaratacağı tartışmalar toplumun huzuruna zarar verecek ağır sonuçları barındırmaktadır. 

 Bu tasarı ivedilikle geri çekilmesi gerektiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. 

SEKS İŞÇİLERİ ÇALIŞMA RAPORU

 Terminoloji: Seks işçileri konusunda yapılan tüm çalışmalarda, terminolojinin önemli bir 

yere sahip olduğu görülmüştür. Zira bu sektörde çalışanlar için kullanılacak terim, gerek dil 

birliği açısından gerekse insan hakları, ayrımcılığın, damgalamanın, etiketlemenin önlenmesi 

bakımından son derece önem taşımaktadır.  

 Terminoloji, bugüne dek emek, sermaye, arz talep, vs gibi birçok eksende tanımlan-

mıştır. Bunun gibi çalışma ve emeğe vurgu yapan “seks çalışanı”, müşteriye odaklanan  “ticari 

seks”, daha çok yasa dışı ve kayıt dışılığı vurgulayan “fuhuş” terimleri de vurgulanmak istenen 

konuya göre kullanılmaktadır.

 Seks alanında cinsel hizmet sunan ve bu hizmet karşılığında para, mal veya birtakım 

başka çıkarlar elde eden kişiler için “seks işçisi” ifadesi giderek yaygınlaşmaktadır. Seks işçi-

si, cinsel hizmet sunucusu olarak da tanımlanmaktadır. Seks işçiliğinin, genel itibariyle bir iş 

kolu olarak görülmediği gözlemlenmiş; ancak yine de, “seks işçisi” terimi emeğe vurgu yapan 

yönüyle tercih sebebi olmalıdır. Kullanılan terim; farklı düşünce şekilleri, farklı politik yaklaşım-

lar ve farklı toplumsal yapılara göre değişiklik göstermektedir. 

 Toplumdan ayrıştırılan, ayırımcılık ve şiddete maruz kalan, dışlanan bu kişilerin sorunları-

na dikkat çekmeyi amaçlayan çalışmamızda, hizmet sunucularına “seks işçileri”; “fuhuş” yerine 

de “cinsel hizmet sunma” terimini tercih etmiş bulunuyoruz. Zira çalışmada kullanılacak farklı 

kavramların, “damgalayıcı”, “ayrıştırıcı” ve  “dışlayıcı” söylemleri çağrıştırmasından kaçınmayı 

hedeflemiş bulunmaktayız. Ancak, çalışmanın bazı yerlerinde tarihi ve bilimsel çalışmalar ile 

yasal düzenlemelerin terminolojisine sadık kalmak adına tırnak içinde “fuhuş” ve “fahişe” terim-

lerine yer verilmiştir.

 Raporda “seks işçisi” kavramı ile kastedilen; kadın ve kadın translardır. Kadın translar; cin-

siyet geçiş sürecini tamamlamış trans kadınlar ile cinsiyet geçiş sürecini tamamlamamış, mavi 

kimlik sahibi trans kadınlar da bulunmaktadır. İnsan ticareti mağdurları, sektör içerisindeki 

çocuklar ve sektörde çalışan erkekler bu çalışmada kapsam dışıdır.

 Seks işçileri, profesyonel kararları gereği farklı cinsiyetlerden ve cinsel kimliklerden kişile-

re cinsel hizmet sunabilmektedir. Örneğin, heteroseksüel kadın seks işçileri kadın müşterileri-

ne cinsel hizmet sunabilmektedir. Buradan yola çıkarak, seks işçiliğinin birçok farklı cinsiyet ve 

cinsel kimlikten özneleri ile birçok farklı cinsiyet ve cinsel kimlikten müşterilerinin bulunduğu 

söylenebilir. 

Genel Olarak:

 Cinsel hizmet sunma, hemen her toplumda ahlak, cinsellik, suç, sağlık, sömürü, toplumsal 

cinsiyet ayırımcılığı, eşitsizlik ve insan hakları bağlamında tartışılmaktadır.  Anılan hizmetin 
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sunumu, tarihin çok eski dönemlerinde de var olduğu bilinmekle birlikte, her dönemde seks 

işçilerinin toplumsal dışlanma, ayırımcılık, şiddet ve izolasyona uğradığı ortak bir gerçektir.  

Ülkemizde de durum farklı değildir. Toplumsal sınıflar arasında en fazla dışlanma ve ayırım-

cılığa maruz kalan grup olduğu öne sürülen seks işçileri, ihmali olağan sayılan ahlak yoksunu 

kişiler olarak görülmektedir. 

 Konunun sağlık yönüyle ele alınması halinde HIV/AIDS salgını, cinsel yolla bulaşan en-

feksiyonlar ile madde bağımlılığı oranını artırmaktadır.  Seks işçileri, farklı kişilerle sık sık seks 

yapmaları nedeniyle hem enfeksiyon riski altında, hem de eğer güvenli cinsel ilişki kurallarını 

uygulamıyorlarsa hastalıkları yayma eğilimindedirler. 

  Bu bağlamda ülkemizde güvenli cinsel davranışın kazanılması konunun önemli bir 

yönüdür. Ancak, toplumda seks işçilerinin maruz kaldığı ayırımcılık, dışlama ve etiketleme ile 

yasal mevzuat ve mevzuatın uygulanması ve kayıt dışı fuhuş olgusu, hastalıklardan korunma 

konusunda seks işçilerine engel teşkil etmektedir. 

 Toplumda dışlanan, şiddet ve ayırımcılığa en fazla maruz kalan seks işçilerini gerek 

toplum sağlığı gerekse temel hak ve özgürlükler ile toplumun tüm bireylerine sunulan hizmet 

ve olanaklara erişimde yaşanan eşitsizliği önleme adına seks işçileri çalışmamızda ele alın-

acaktır.  

 Cinsel hizmet sunmanın, bilinen ilk izlerine Mezopotamya’da rastlanmaktadır. Mezo-

potamya’nın büyük uygarlığı Sümerler’ de bu hizmet, dini bir pratik olarak ortaya çıkmıştır. An-

tik döneme ait edebi eser olan Gılgamış Destanına cinsel hizmet;  hem tapınaklarda hem de 

sokaklarda çalışan alt-sınıf fahişeler olarak belirtilen harimtular arcılığı ile konu edilmiştir. Babil 

kralı Hammurabi, seks işçilerini dul kadınlarla aynı toplumsal statüde sınıflandırmıştı.

 Batıda ise ilk genelev Antik Yunan’da Solon’un öncü kamusal girişimi olarak ortaya çık-

mıştır.  Antik Yunan’da cinsel hizmet böylece devlet eliyle yürütülmeye başlanmış, devlet 

kadın bedeninin erkekler tarafından cinsel anlamda kullanılmasını teminen genelevler açmıştır.  

Roma döneminde, genelev sahibinin; yanında çalıştırdığı kadınlar üzerinden yüksek karlar elde 

ettiği belirtilmektedir. Bu husus,  genelevlerin ilk ortaya çıkışından itibaren günümüze dek 

değişmeyen bir sistemin göstergesi olması bakımından dikkate değerdir. 

 Osmanlı’da ilk genelevlerden biri 1860’da İstanbul, Aksaray’da açılmıştır. Ancak, kuşku-

suz cinsel hizmet genelevler açılmadan önce de vardı. Osmanlı’da “fuhuş” yasaklanmış ol-

masına karşın halk arasında ve sarayda üstü kapalı olarak varlığını her zaman sürdürmüştür.   

Dünyada  “fuhuş” a dair 4 temel yaklaşım biçimi olduğu söylenebilir. 

  1. Cezalandırıcı yaklaşım: “Fuhuş” içinde yer alan kadını etiketleyen ve cezalandıran 

   görüş

  2. Düzenleyici yaklaşım: “Fuhşun” zaten ortadan kalkmasının olanaksız olduğu bu 

   nedenle yasalarla düzenlenmesi gerektiğini savunun görüş

  3. “Fuhşun” ortadan kaldırılması gerektiği yaklaşımı: Kadının bedeni ve cinselliğinin

   sömürüldüğü savıyla “fuhşun” tümüyle ortadan kaldırılması gerektiği görüşü

  4. “Fuhşun” meslek olduğu yaklaşımı: Cinsel özgürlük bağlamında kişisel tercih so-

   runu olarak ele alan görüş 

 Yaklaşımlara göre; sektörün öznesine aşağılayıcı ve damgalayıcı “fahişe”, düşürülmüş, 

korunmaya ve kurtarılmaya muhtaç “kurban/köle” ya da kişisel tercihle bir meslek olarak 

seçilmiş “seks işçiliği” kavramı gibi birçok farklı şekilde adlandırılmaktadır.
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 “Fuhuş” para veya maddi bir çıkar karşılığı cinsel hizmet sunma olarak tanımlanmakta ve 

bu tanımdan yola çıkarak hizmet sunumu farklı mekanlarda ve farklı şekillerde gerçekleştiril-

mektedir. Genelevlerde, barlarda, masaj salonlarında, telefonla eskort olarak tabir edilen seks 

işçilerinin sözleşilen yere girmesiyle veya bir sokakta hizmet sunucuları ile talep edenler bir 

araya gelmektedir.

  Her alım satımda olduğu gibi, cinsel hizmet sunma sektöründe de hizmet konusu olan 

bedenin sergilenmesi aşaması bulunmaktadır. 

 Seks işçileri arasında alkol, sigara ve madde kullanımı yaygındır. Madde bağımlısı seks 

işçileri çoğu zaman bu bağımlılıkları nedeniyle çalışmaktadır. 

 Toplumsal baskı, şiddet, ayırımcılık ve etiketlenme gibi birçok nedenle sağlık; seks işçile-

rinin öncelikli gündemi değildir. Ayrıca sağlıklı koşullarda yaşadıklarından da söz edebilmek 

zordur.  Yasal ve toplumsal sorunlarla olumsuz çalışma ve yaşama koşulları altındaki seks 

işçileri, pek çok hastalık için risk taşıyan bir grup özelliğindendir. Yetersiz beslenme ve uyku 

düzensizliklerine bağlı hastalıklar,  deri hastalıklarına, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, madde 

bağımlılığı ve ruh hastalıkları gibi birçok farklı hastalık söz konusudur.  Genelevlerde çalışan 

seks işçilerinin sigortalı olma zorunlulukları olmasına karşın sigortaları sağlık güvencesini kap-

samamakta, genellikle işverenler tarafından sigorta primleri düzensiz ödenmekte ve emeklilik 

yaşları geldiğinde sorunlar yaşanmaktadır. Yasadışı çalışan seks işçilerinin özel sağlık sigor-

tası dışında sağlık güvenceleri bulunmamaktadır.  

 Sokakta çalışan seks işçileri için sokak, bir şiddet ortamı oluşturmakta, açık alanda trafik 

kazaları ve sokak koşulları gibi sağlıksız birçok unsur bulunmaktadır. 

 Şiddetin her biçimine yoğun olarak maruz kalan seks işçileri, yaşamlarını sürdürmek 

üzere yaptıkları iş veya cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramakta ve insan haklarının 

koruma şemsiyesinden yoksun olmaları nedeniyle bireylerden ve toplumdan kaynaklanan 

fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmaktadırlar. Seks işçileri; müşterilerinden, patronlardan, 

aracılardan, güvenlik güçlerinden neredeyse toplumun büyük bir kesiminden şiddet görme 

riski altındadır. 

Yasal Mevzuat: 

 1961 yılında “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş 

Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” yayınlanarak 1933 tarihli Nizam-

nameyi uygulamadan kaldırmıştır. Tüzükte 1973 yılında değişiklik yapılmış olup halen yürürlük-

tedir. 

 Tüzükle, gizli seks işçiliğinin önlenmesi, sınırlanması ve denetimden uzak biçimde 

sürdürülmesinin engellenmesi ile zührevi hastalıkların önlenmesi hedeflenmiştir. Tüzükte 

seks işçileri “genel kadınlar” olarak anılmış ve “Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tat-

min etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara 

(Genel kadın) denilir.” Şeklinde tanımlanmıştır. 

 “Fuhuş” yerleri tüzükte; genelevler (Genel kadınların bir arada oturarak fuhuş yaptıkları 

veya bu maksat için toplandıkları yerler), birleşme yerleri (Fuhuş maksadıyla muhtelif kimse-

lere kısa müddetler için açık bulundurulan kapalı yerler), tek başına fuhuş yapılan evler (Fu-

huşu tek başına yapan kadınların ikametgâh edinip içinde fuhuş yapmayı itiyat ettikleri yerler) 
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olarak sayılmıştır. 

 Tüzüğün 20.maddesi uyarınca “Mükerreren ve birçok erkeklerle münasebette bulunul-

ması dolayısıyla bir kadının fuhşu sanat edindiğinden şüphe edilir ve hakkında gizli ve etraflı-

ca yapılan inceleme ile elde edilen müspet dellilerle kendisinin 15 inci maddede yazılı genel 

kadınlar vasıflarını haiz olduğu meydana çıkarılırsa evvela bu kadını fuhşa sürükleyen sebepler 

komisyonca araştırılır ve kendisinin tekrar namuslu bir hayata dönmesini sağlayacak tedbirler 

düşünülür. Bu tedbirlerin faide vermediği hallerde bu kadın hakkında 21 inci maddedeki şartlar 

varsa Genel Kadınlar hakkındaki hükümler, bu şartlar yoksa 23 üncü maddede yazılı sağlık 

tedbirlerine dair hükümler uygulanır. Bir kadın hakkında bu hükümlerin uygulanması Komisyon 

kararına bağlıdır.”

 Tüzükte tescil şartları m.21 ‘de:

   a) Fuhuşu kendisine sanat edinmek veya 20 nci madde gereğince hakkında komis-

    yonca karar verilmiş olmak,

   b) 21 yaşını bitirmiş olmak,

   c) Yabancı tabiiyetinde bulunmamak,

   d) Tabiiyetsiz olmamak.

Olarak sayılmıştır. 

 Tüzüğün 22.maddesi uyarınca; komisyonca “genel kadın” olarak tesciline karar verilen-

ler Sicil Kartonuna kaydedilir. 

 Genelev açılmasına ilişkin yasal şart ve koşullar tüzüğün Dördüncü Kısmında madde 46 

‘dan itibaren ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 Tüzükle seks işçilerinin kapalı, ancak kamuya açık mekanlarda denetimli biçimde çalışma-

ları, toplumun şikayetlerini gidererek “fuhşun” gözler önünde gerçekleşmesinin engellenmesi 

ve zorunlu sağlık kontrolleri ile hastalıkların önlenmesi hedeflenmiştir.  Tüzük, gizli “fuhuş” 

yerlerinin işletilmesi, kadınların ve çocukları “fuhşa” yönlendirilmesi ve “fuhuş” için yer temin 

edilmesini yasaklayan Türk Ceza Kanunu ile desteklenmiştir. 

 Ahlakçı bakış açısına göre “fuhşun” reddedilmesi yaklaşımının sonucu olarak, “fuhşun” 

kayıt altına alınmasının zorlaştırılması giderek yaygın bir uygulama haline gelmektedir. Pek çok 

kentte benzer uygulamalar nedeniyle seks işçilerinin genelevlere girebilmesi zorlaştırılmak-

ta, bir kentte genelevde çalışabilmek için tescil uygulamasının halen sürdüğü başka bir ilde 

kayıt olmak ve daha sonra istenilen kentteki geneleve nakil istemek gerekmektedir. Seks sek-

töründe travesti, transseksüeller ve erkeklerle cinsel ilişki kuran erkekler giderek artmaktadır. 

Yürürlükteki mevzuatın ve buna bağlı olarak denetim yetersizliği, gizli “fuhşun” artmasına 

neden olurken, gizli “fuhuş” yapanların sağlık kontrollerinden geçirilmesini zorlaştırmaktadır. 

Doksanlı yıllardan bu yana tüzük değişikliği ile ilgili pek çok taslak geliştirilmiş, öneriler belir-

gin bir tutum değişikliği içermemekle birlikte büyük ölçüde genelev koşullarının iyileştirilmesi, 

Tüzükteki insan hakları mevzuatı ile uyumlu olmayan maddelerin değiştirilmesi, kadınlar ha-

ricindeki seks işçilerinin Tüzük kapsamına alınması konularını içermektedir. Ancak, değişiklik 

girişimleri halen sonuç vermemiştir.

 Seks İşçilerinin Antalya Özelinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşme ve Gözlem Not-

ları: Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından telefonla ve yüz yüze olmak üzere toplam 12 

trans seks işçisi ile görüşülmüştür. Görüşme; seks işçilerinin yaşadıkları sorunlar çerçevesinde 

ilerlemiştir. Görüşmede değinilen konular aşağıda belirtilmiştir.
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   • Trans seks işçilerinin Antalya ilinde seks işçilerini caydırmak ve baskı altına al-

    mak amacıyla kabahatler kanunu üzerinden para cezalarına maruz kaldığı (An-

    talya’da 240 tl, İstanbul’da 35 tl) ve bu para cezasının diğer illere oranla daha 

    yüksek olduğu belirtilmiştir. 

   • İstihdam sorununun görünür bir şekilde yaşandığı, görüşmelerde değinilen 

    diğer bir konudur. Özellikle trans bireylere iş verilmemesinden (ya da vesikalı 

    seks işçilerine istihdam sağlanamamasından) hayatlarını idame ettirebilmek 

    için seks işçiliğine mecbur bırakıldıklarını söylemişlerdir.

   • Antalya’daki genelevin kapatılmasıyla durumun çok daha kötü bir hal aldığı 

    belirtilmiştir. Genelevlerin kapatılmasıyla seks işçiliğinin güvenli bir şekilde 

    yapılmasının önü kapandığından kırsal bölgelerden erken yaşta (18 yaş altı) kız 

    çocuklarının ya da trans bireylerin tacirlerin eline geçtiği ve seks işçiliğinin 

    güvenilirlikten uzak ‘merdiven altı’ bir şekilde yapılmaya başlandığına değinilmiştir.

   • Genelevlerin cinsel yolla bulaşan hastalıkları kontrol altına almak ve korunma 

    yöntemlerine ulaşılabilirlik açısından önemli olduğu, seks işçiliğinin sokak-

    lardan ziyade ayrı bir merkezde yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

   • Uyuşturucu maddelere kolay erişimin sağlandığı Antalya ilinde seks işçilerinde 

    madde bağımlılığının da görünür olduğu söylenmiştir. (Seks işçiliğine yeni 

    başlayan erken yaştaki bireylerin özellikle maddeye alıştırıldığı belirtilmiştir.) 

    Yine madde bağımlılığı altında olan müşteriler tarafından şiddete maruz kal-

    manın sık rastlanan bir durum olduğundan bahsedilmiştir.

   • Estetik operasyon ve herhangi bir sağlık sorunu yaşanıldığında sigortaları ol-

    madığı için sağlık personeli tarafından daha fazla ücretlendirilmeye maruz 

    kaldıklarını, çoğu zaman sağlık takibinin yapılmadığı (özellikle estetik operas-

    yonlarda) belirtilmiştir.

   • HIV ve cinsel yollardan bulaşan hastalıklar için tarama testlerinin ücretsiz ol-

    ması da talepler arasında olmuştur.

   • Cezaevlerinde bulunan trans seks işçilerinin koğuşlarının alınan cezaya göre 

    değil sadece cinsel kimliğe göre ayrılmasından kaynaklanan sorunlar dile geti-

    rilmiştir. Hafif cezalar ile müebbet cezaları aynı ve kalabalık koğuşlarda bulun-

    duğundan eşcinsel olduğunu beyan edenlerin de trans seks işçilerinin bulun-

    duğu koğuşta kalması, koğuş içinde ayrımcılığa ve cinsel şiddete neden oldu-

    ğu belirtilmiştir.

 Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yapılan çalışmada ilimiz yerelinde sağlıklı ve so-

mut verilere ulaşılamamıştır. Ancak bir grup trans seks işçisi ile mekanlarında yapılan görüşme 

ve gözlem sonucu elde edilen bilgiler bu rapora yansıtılmıştır.

 

 Toplumsal Bakış ve Çözüm Önerileri: Cinsel hizmet sunumuna dair, kadın bedenine 

yönelik şiddet biçimi, insan ticaretinin bir parçası, kolay para kazanmak için seçilen bir yol 

olduğu yönünde iddia ve inanışlar bulunmaktadır. Buna karşılık, seks işçiliğinin emek karşılığı 

yapılan bir iş olduğu, seks işçilerinin ağır işçi olduğu ve bu sektörde kolay para kazanma im-

kanının bulunmadığı belirtilmektedir. Karşı sav olarak seks işçiliğinin, emek-para ekseninde bir 
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işçilik biçimi olduğu yaygın bir görüş olarak savunulmakta ancak yetersiz yasal düzenlemeler 

nedeniyle birçok hak ihlallerinin ve şiddetin yaşandığı bir sektör haline geldiği görülmektedir. 

Seks işçileri toplumda, sıkça, mağdur ve kurban olarak görülmekte, başka seçenekleri ol-

madığı için bu işi yaptıkları düşünülmektedir. Her ne kadar bu tamamıyla doğru bir yaklaşım ol-

masa da toplumda “mağdur, kurban” olarak görülen bu kişilerin toplumun korumasına, şefkat 

ve hoşgörüsüne tabi olmaması tam bir çelişkiyi ifade etmektedir. “Başka bir iş imkanı olmadığı 

için bu yolu seçenler” e iş imkanı yaratılmadığı, sektörden ayrılanlara karşı iş başvurularında 

ayırımcı bir tutum sergilendiği de çelişkinin bir başka yönüdür. 

Çözüm Önerileri;

  1. Seks işçilerinin; eşit vatandaş olarak kabul edilmesi,

  2. “mağdur” veya “kurban” olarak sınıflandırılmasına son verilmesi ve kendi sorunları 

   ile ilgili söylem üreten özneler olarak kabul edilmesi,

  3. Yargılanmadan dinlenmesi, 

  4. Hak taleplerinin ciddiyetle ele alınması,

  5. Kendi sorunları hakkında danışılması gereken ilk grup olduğunun bilincine varılması,

  6. Her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması; seks işçilerinin meslekleri veya sahip 

   oldukları diğer kimlikler dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalma hallerinde etkin ko-

   runma mekanizmalarının geliştirilmesi,

  7. Her türlü nefret suçu ve şiddet olaylarının ortadan kaldırılmasına yönelik mevzuat 

   ve fiili politika çalışmasının yapılması; bu gibi suçlar sonrasında seks işçilerinin 

   adalete erişim sürecinde damgalanma ve ayrımcılıkla karşılanmasının engellenmesi,

  8. Medya, yargı organları, kolluk kuvvetleri, sağlık profesyonelleri ve genel itibariyle 

   kamu temsilcilerinin seks işçilerinin hassasiyetleri ve ihtiyaçları noktasında eğitilmesi,

  9. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları noktasında kendi ihtiyaçlarına özel tasarlan-

   mış her türlü kaliteli korunma, önleme, bakım ve tedavi hizmetlerinin ve gerekli 

   ilaçlara hızlı ve ucuz erişimin sağlanması,

  10. Sektör içerisinde desteğe muhtaç seks işçileri (yaşlı, hasta, trans, eşcinsel, HIV 

   pozitif, yoksul, engelli, göçmen ve benzeri) için sosyal politikaların ve barınma evi, 

   cinsel sağlık hizmetleri gibi bu gruplara özel destek programlarının oluşturulması

  11. Genelevlerin cinsel yolla bulaşan hastalıkları kontrol altına almak ve korunma yön

   temlerine ulaşılabilirlik açısından önemli olduğu, seks işçiliğinin sokaklardan zi-

   yade ayrı bir merkezde yapılması,

  12. Kendi sorunlarını kendilerinin çözebilmeleri için dernekleşmelerine izin verilmesi 

   gerekmektedir.  

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 

(25 Kasım 2017 Basın Bildirisi)

 Diktatörlüğe karşı meydan okuyarak siyasal özgürlüklerinin sağlanması için mücadele 

eden Mirabel kız kardeşler, 25 Kasım 1960 yılında diktatörlüğün askerleri tarafından zorla ara-

balarından indirilerek tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildiler. Öldükleri gün, 

önce 1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda 25 Kasım, “Kadına Yönelik 
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Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma günü” olarak kabul edildi. Daha sonra 1985 

yılında Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi için Uluslararası Mü-

cadele Günü’ ilan edildi.

 25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, aile içi şiddete ve kadınların, kadın 

haklarının yok sayılmasına karşı dayanışma günüdür.

 Unutmamalıyız ki; Kadına yönelik her türlü şiddet bir insan hakkı ihlalidir; Kadın bireydir, 

kadın insandır! Her insanın doğumla birlikte sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere kadın da 

sahiptir. Kadına yönelik her türlü şiddet toplumun sorunudur.  

 Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, “bir kadına sırf kadın olduğu için 

yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen” cinsiyet temelli şiddettir.

 Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların politik, ekonomik, medeni, sosyal ve kültürel 

alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını 

engelleyen;  cinsiyete bağlı şiddet, ayrım, mahrumiyet veya kısıtlamalar; kadının öğrenimi, iş 

yaşamına katılımı,  gelirini ve sağlığını yani tüm hayatını etkileyen, toplumsal baskı oluşturan 

bir şiddet biçimidir.   Oysaki eşitlik bireyin bütün yeteneklerini tam ve özgürce geliştirebileceği 

toplumsal ortamın yaratılması ve bu ortamın önündeki bütün toplumsal ve siyasal engellerin 

kaldırılmasıdır.  Ve bu sosyal hukuk ilkesi gereği devletin öncelikli görevidir. 

 Kadının yaygın olarak;  ötekileştirilip ikinci plana itildiği tüm uygulama, tutum ve 

davranışların kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile her alanda mücadele ederek; 

farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu bilerek ve içselleştirerek şiddetin ortadan kaldırıl-

masını sağlamak ödevimizdir.  

 Biliyoruz ki kadın ve erkek arasındaki genetik, fizyolojik ve biyolojik özeliklerinden kay-

naklanan farklılıklar eşitsizliği değil çeşitliliği getirir.  

 Kadının ‘iş gücüne katılımının” ve karar alma mekanizmalarında etkin şekilde temsilinin 

artırılması, cinsiyete dayalı işbölümünün ortadan kaldırılması,  Biyolojik cinsiyet eşitsizliğinin,  

toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucunu doğurmasının önlenmesi için toplumun her kesiminde 

etkin bir söylem ve duruş oluşturulması için çalışmalıyız. 

 Şiddetin ortadan kaldırılması için; Yasal mevzuat etkin bir şekilde uygulanmalı, kadına 

yönelik her türlü şiddet açıkça kınanmalı, sorumlular toplumda ifşa edilmeli,  toplumun her ke-

siminde cinsiyete dayalı eşitsizliğe yönelik uygulama ve tutumlara son verilmeli, kadınların iş 

hayatına katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlık kazanmaları için gerekli tedbirler alın-

malı, şiddete ilişkin eğitim ve bilgilendirme kampanyaları yapılmalı, medyada verilen şiddete 

ilişkin haberlerde kullanılacak dil özenle seçilmelidir.    

 Bir dünya lideri olan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün “Bir toplum, bir millet 

erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı 

topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” sözleri rehberimizdir. 

 5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ BASIN AÇIKLAMASI 

 Kadının siyasette de var olma talebinin 83 yıl önce karşılık bulduğu ülkemizde, kadın-

lar ilk kez 20 Mart 1930’da çıkarılan Belediye Kanunu ile belediye seçimlerine katılma hak-

kını; 5 Aralık 1934’te yapılan değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.  

Bu düzenlemelerle kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yanı sıra ülkemizde, kadının 

yaşamın her alanında eşit hak ve ödevlere sahip olduğu vurgusu da yapılmış ve çağdaşlaşma 
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yolunda önemli bir adım atılmıştır. 

 Büyük Önderimiz ATATÜRK, Şubat 1923’te “Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının 

sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet 

demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı 

işlemezse, o sosyal toplum felçlidir.” Sözleri ile seçme ve seçilme konusunda atılması gereken 

adımın sinyalini vermiştir.  

 Ülkemiz; kadına seçme ve seçilme hakkının yasal düzenlemeye kavuşturulmasıyla dün-

yadaki birçok ülkeye öncülük etmiştir.Toplum olarak ülkemizin yerini, demokratik hakları fark 

etmek ve bu bilinçle demokrasiyi yüceltmek gerekmektedir. 

 Tüm bunlara karşın; günümüzde ülkemiz, kadınların siyasetteki yeri açısından devraldığı 

bu önemli mirası olması gereken seviyeye çıkaramamış; seçim listelerinde kadın adaylara 

erkeklerle eşit oranda yer verilmemiştir. Benzer tabloya yerel yönetimlerde ve meslek örgütle-

rinde de rastlanmakta; kadınların, kadın nüfusuna orantılı olarak temsil edilmediği üzülerek 

görülmektedir. Halbuki gelişimin ve değişimin evrensel doğası gereği 5 Aralık 1934 tarihinde 

kadının siyasetteki yerinin, bugün artarak devam eden bir gelişim göstermesi olağan sonuç 

olmalıdır. Hakların tanındığı tarihten, fiiliyatta daha geride kalınması üzüntü vericidir.  Şeklen 

seçme ve seçilme hakkının korunurken fiili uygulamanın aksi yönde olduğu görülmektedir. 

Kadın, toplumda ikicileştirilmekte, sosyal ve ekonomik yaşamın dışına itilmek istenmektedir. 

 Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımında, karar verme süreçlerinde daha etkin 

rol oynaması, siyasal alanda yüksek oranda temsili için toplumun her kesimi bu yönde çaba 

göstermelidir.  Kadınlar; ülkenin kaderinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm 

adımlarda bulunmalı, yeniliklerin öncüsü olmalı, siyasal ve toplumsal yaşamda etkin olmalıdır. 

Bu haklarının farkında olarak, hakları kullanabilmek için ısrarlı ve mücadeleci olunmalıdır. 

 Kadının her alanda güçlenmesini savunuyoruz; her alanda etkin rol üstlenmesinin ülke-

nin geleceği ve refahı için bir zorunluluk olduğuna ve karar verme süreçlerinde yer alması 

gerektiğine gönülden olan inancımızla Kadının Seçme ve Seçilme Hakkını elde etmesinin 83. 

yılını, coşkuyla kutluyoruz. 
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