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BAŞKANIN MESAJI
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan yoğun göç baskısı altındaki kentleşme sorunları;
betonlaşma, çarpık yapılaşma, trafik, çevresel değerlerin tahribi gibi yalnızca kentsel
çevrenin yapılanmasına ilişkin olmayıp, kendilerine yaşam alanı arayan işsiz, yoksul,
sosyal güvenceden yoksun geniş kitlelere barınma alanı olmaktan kaynaklanan yıllar
öncesinden öngörülemeyen ciddi sosyal sorunlar da kentlerin gündemine girmiş
bulunmaktadır.
Özetlenen kentsel ve sosyal sorunlar, yerel yönetimlere bilinen görev alanları dışında
yeni görevler yüklerken, yeni yüzyılda yerel yönetimlerin rolünün de değiştiği kabul
edilmekte, ekonomik ve sosyal alana girmesi de beklenen yerel yönetimlerin yeni
kaynaklarla güçlendirilmesi yanında, katı merkezci yönetim geleneğinin terk edilerek,
yeni bir anlayışla, tüm kent aktörlerini bir araya getiren katılımcı demokratik bir
yapılanma içinde yönetilme gereği dünya platformlarında vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda 1992 Rio Zirvesi sonrası Dünyadaki gelişmeler ve yerelleşme sürecinde
şehrimizin 21. Yüzyıl gündemleri üzerinde kent halkının karar ve uygulama
aşamalarına aktif katılımını sağlamak üzere;
 Kentine Sahip Çıkma
 Çözümde Ortaklık
 Aktif Katılım
İlkeleri ile Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi kurulmuştur.
Ülkemizde kamu örgütlenmesinin yeniden yapılanması, yerel yönetimlerde reform
tartışmalarının yoğunlaştığı ve yeni bir tasarının gündemde olduğu şu günlerde, kentin
geleceğinin katılımcı bir sistem içinde sivil toplum örgütleri işbirliği ile planlanması,
yerel yönetimlerde demokratikleşme hareketinin yaygınlaşması yönünde çaba gösteren,
Antalya Kent Konseyi bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla yalnızca Antalya için
değil, ülkemiz için de önemli bir işlev yerine getirmiş olmaktadır.
Başlangıçta, kentin geleceğine yönelik bir vizyon geliştirilmesi, gelişme hedeflerinin
belirlenmesi, temel değerlerin ortaya konması, önceliklerin belirlenmesi ve Kalkınma
Eylem Planlarının hazırlanmasına yönelik 18 aylık bir süreç öngörülmüştür.
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Ancak bu sürecin toplumun tüm kesimlerinin katılımına açık olması, katılımı teşvik
edici politikaların ve mekanizmaların geliştirilmesi; ortak noktalarda buluşma ve
uzlaşma (consensus) sağlanması, yerel aktörler, ortaklar arasında sorumlulukların
dengeli bir şekilde paylaşılması gerektiğinden çalışmalar belirlenen süreçte
bitirilememiştir.
Kente ilk olarak bir araya gelen çeşitli düşüncelerden, sektörlerden, halk
katmanlarından, meslek örgütlerinden kişilerin; birbirlerini anlamaları, diyalog
kurmaları, sorumlulukları paylaşmaları, tartışma adabına uyum sağlamaları,
uzlaşmalarının zaman almasını; doğal karşılamak gerekir. Kentteki önemli sorunlara
acil müdahale etme gereği ve sorunların çokluğu da sürecin uzamasında önemli rol
oynamıştır. Kentle ilgili temel değerlerin tespiti, kentle ilgili durum tespiti (Envanter)
çalışması Mart 1999’da bitirilmiş; saydığımız nedenlerle önceliklerin ve eylem
planlarının hazırlanması ancak bu dönemde tamamlanabilmiştir.
Kısacası Konseyimiz için yeni bir dönem başlamaktadır. Bugüne kadar ki çalışmalara,
öncelikler ve eylem planlarının hazırlanmasına katkı koyan herkesi kutluyor, başlayan
önemli dönemde üyelerimizin aynı katkıları koyacağı inancıyla herkese teşekkür
ediyorum.

Dr. Bekir KUMBUL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Başkanı
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GENEL SEKRETERİN SUNUŞU
Yerel Gündem 21; Sürdürülebilir Kalkınma kavramı çerçevesinde, çevre faktörlerini
dikkate alarak kentlerin 21’yüzyıla yeni bir anlayışla hazırlanmasını önerirken;
kentlilerle ortaklaşa yönetim anlayışını, tabanda katılımı gündeme getirerek, yerel
yönetimlerde yeni bir model önermekte, ülkemizde ilk kez uygulamaya konan
demokratikleşme projesi niteliği kazanmış bulunmaktadır
Antalya’da bu amaçla yapılan çalışmalar yaklaşık dört yıl öncesine ulaşmakta; Antalya
Kent Konseyi adı; ilimizdeki valilik birimlerini, belediyeleri, muhtarları, dernek ve
vakıfları, siyasi partileri, eğitim kuruluşlarını bir araya getiren bir meclis oluşturulmuş
bulunmaktadır. Kent Konseyinin çalışmaları tüm Antalyalılara açık olup, çalışma
gurupları, ilgi alanlarına giren konularda araştırma yapmakta, Valiliğe veya Belediyeler
önerilerde bulunmakta, konunun önemine göre, zaman zaman Konsey özel toplantılar
yapılmakta, hazırlanan raporlar, ortaya çıkan görüşler ilgili kamu kurumları veya
belediyelere iletilmekte, gereğinde ilgili makamlar ziyaret edilerek sorunlar bire bir
iletilebilmektedir.
Bu güne kadar atıl durumda olan sivil toplum örgütleri önemli bir işlev kazanarak
yönetişim anlayışının hayata geçirilmesi için harekete geçmişlerdir. Siz değerli
ortaklarımızın katkılarıyla Konseyimiz Rio+10 sürecine en iyi yerel uygulama olarak
değerlendirmeye alınmıştır. Bildiğiniz gibi ülke içinde hemen her kesim tarafından
demokratikleşme gereği kabul edilmekte, uluslar arası ilişkilerde de temel eleştirilerin
demokratikleşme odaklı konulardan kaynaklanıyor olması yerleşik politika ve
anlayışımızın değişimini zorunlu kılmaktadır. Yerel Gündem 21 projesinin 50 den fazla
ülkede uygulandığı, tüm bu uygulamalar arasında Türkiye örneğinin en iyi uygulama
seçildiği UNDP tarafından Rio+10 Özel oturumuna en iyi uygulama olarak sunulması
kararlaştırılmıştır.
Antalya Kent Konseyi, temel amaç olarak Antalya’da Sürdürülebilir Kalkınmayı, diğer
bir anlatımla öncelikle çevrenin korunması ve geliştirilmesini ilke olarak benimsemiş,
kentin en geniş katılımlı demokratik platformu olarak, en güçlü çevre örgütü, baskı
gurubu olma özelliğini taşımaktadır. Özellikle Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde
yaşanan ağır çevre sorunları nedeniyle, çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerine çok daha
önemli sorumluluklar düştüğünün bilincinde olarak, Kent Konseyi bu alanda yörenin
önde gelen aktif, girişimci gurubunu oluşturmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse,
kentlerde yaşanan sorunlar öyle boyutlara ulaşmış bulunmakta ki, bugüne kadar
yapıldığı gibi, başkentlerden verilecek kararlarla, çoğalan sorunlara çözüm üretmek
mümkün olamamaktadır.
Yerel Gündem 21 çerçevesinde oluşturulan Kent Konseyi; Bugüne kadar yürütülen
çalışmalarla; “Sürdürülebilir Kalkınma” katılımcı, yerel yönetim gibi kavramların
yaygınlaşmasında, bu alanda belli bir düzeyde de olsa bilinç gelişiminde, yerel yönetim5

lerin yerel kuruluşlarla danışma sürecini geliştirmelerinde, kent sivil toplum
örgütlerinin kendilerini daha güçlü ve etkin biçimde ifade etmelerine kent kadınların,
emeklilerin ve gençlerin Yerel Gündem 21 süresine katılımında önemli işlev yerine
getirmiş bulunmaktadır.
Çalışma gruplarımız ve Meclislerimiz Kentimizin güncel sorunlarıyla ilgili çalışmalara
devam ederken, Mahallelerde toplantılarımız sürmektedir. Katılıma ve yerel
ortaklıklara dayalı yönetişim anlayışının hayata geçirilmesi zorunlu kılınmaktadır.
Kent Konseyimiz kentimizi 21. Yüzyıla hazırlayacak, kısa, orta ve uzun vadeli
kalkınma strateji ve planlarının, sürdürülebilir kent kavramına uyumlu
biçimde, çevresel faktörler ışığında, yerel sivil örgütlerin katılımı ile hazırlamış
bulunmaktadır. Hazırlanan eylem planları yönetimlerin programlarına
alınması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu önceliklerin ve Eylem Planlarının hazırlanmasıyla Kent Konseyi artık gündemi
belirleyecek, Eylem Planları doğrultusunda projeler oluşmasını sağlayacak, bu
projelerle kentin 21. yüzyıla hazırlanması tamamlanacaktır. Tüm bu çalışmaların
sonuçlanabilmesi için gerekli takipler; konsey, çalışma grupları ve meclislerince
yapılacak, gereğinde demokratik baskı mekanizmaları kullanılacaktır.
Çalışmalarımızın yararlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Sema Nur KURT
Yerel Gündem 21 Kent Konseyi
Genel Sekreteri
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kent Konseyi Sekreteryası-Toplum Çalışma
Grubu
2) Konu : Antalya için yeni bir yönetim modeli geliştirilmesi projesi
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Antalya kenti sahip olduğu doğal ve kültürel mirasla ülkemizin en önemli kentlerinden
biridir. Gerek turizm gerekse tarım sektörü olarak ülkemizde söz sahibidir. Giderekte
Akdeniz Bölgesi’nde, AB içinde ve Dünyada da söz sahibi olacaktır. Bugün bile çeşitli
çevrelerce dünya kenti, turizmin başkenti olarak nitelendirilmekte; ileride
üslenebileceği özellikle bugünden dillendirilebilmektedir.
Kenti gerek turizm açısından gerekse tarım açısından bakıldığında; çevresindeki il,
kent, kasaba ve köyleri etkileyen bir metropolitan kent konumundadır. Tek başına
turizm açısından bakıldığında bile bir çok konuda Antalya kentinin ilçeleri, hatta
Isparta ve Burdur illeriyle de ele alınması zorunludur. Bu bağlamda bugünkü kamusal
örgütlenme modeliyle kentin ve bölgenin yönetilmesi mümkün görülmemektedir.
Antalya kenti için oluşturulacak vizyon ve uluslararası oluşturulacak imajı açısından,
ildeki ve bölgedeki kültürel doğal mirasın evrensel değerlerinin önemi yadsınamaz, bu
değerlerin korunması, geliştirilmesi, kentte ve bölgede bugüne kadar yaşanan
olumsuzlukların durdurulması açısından da yeni bir yönetim modeline gereksinim
vardır.
Yukarıdaki gerekçelerle Antalya kenti için çağdaş yönetim tekniklerine uygun yeni bir
yönetim modeli geliştirilmesi şarttır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Antalya Valiliği, Belediyeler,
İçişleri Bakanlığı.
b) Katkı koyacak unsurlar : Uzmanlar, Meslek örgütleri, Akdeniz Üniversitesi, tüm
bölge halkı.
5) Önerilen çözümler :
Konuyla ilgili bir proje hazırlanarak hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda,
İçişleri Bakanlığı ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği arasında 15.10.2000
tarihinde imzalanan protokol gereğince yürütülen (kısa adı “İstanbul Projesi” olan)
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“Evrensel Değerlerini Koruyan Yaşanabilir Bir İstanbul İçin Yeni Bir Yönetim Modeli
Geliştirilmesi Projesi” örnek alınabilir.
Ayrıca, katılımcılığı ve etkinliği esas alan bütüncül yaklaşımla, Yerel Gündem 21Antalya Kent Vizyonu Projesi’nin hazırlanması; Antalya’ya yerel-bölgesel-ulusaluluslar arası konumu ve potansiyellerini dikkate alan özel statü sağlanmasına yönelik
yeni bir yönetim modelinin geliştirilmesi doğrultusunda önemli bir adım oluşturabilir.
6) Yapılacak işler :
Proje ile ilgili çalışmalar farklı disiplinlerde bilgi birikimine sahip kişi, kurum ve
uzmanlardan oluşturulacak bir yönlendirme kurulu, proje ekibi, değerlendirme
kurulları tarafından kentte yaşayan tüm katmanlarla yapılacak toplantılarla
hazırlanmalı, İçişleri Bakanlığı’nın katkılarıyla yasallaştırılmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar :
Belediyeler, İl Özel İdarelerince belirlenerek sağlanacaktır. İçişleri Bakanlığı’nın
katkıları da beklenmelidir.
8) Takibi görev ve sorumluları :
Antalya Kent Konseyi bütün çalışma grup ve meclisleri.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : İmar ve Planlama Çalışma Grubu
2) Konu : İmar Plan Bütünlüğü
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Son senelerde Antalya kenti ve yakın çevresindeki Döşemealtı, Varsak, Aksu, Çalkaya,
Yeşilbayır, Pınarlı, Yukarıkaraman, Doyran, Çığlık Belediyelerinde ve de Antalya
Belediye sınırları dışında, komşu kırsal alanlarda oluşan kentsel gelişmelerin bir bütün
halinde ele alınması ve bu bölgenin kentsel gelişim, ulaşım ve altyapı açısından birlikte
planlanması, Antalya’da sağlıklı bir kentleşmenin oluşabilmesi için zorunlu hale
gelmiştir. Daha önce 1/25000’lik yapısal plan da bu doğrultuda hazırlanmış ancak
sonuçlandırılamamıştır.
Yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalınarak plan yapılması;
hastalığa eksik tanı konması ve kentte önümüzdeki 20 yılda yapılacak trilyonlarca
liralık devlet yatırımının ve özel yatırımın yanlış yönlendirilmesine ve israfına aynı
zamanda da bölge içindeki doğal kaynakların geri dönülmez şekilde tahribine neden
olmaktadır. Bu nedenlerle, planlama çalışmasının ana amacı Antalya şehrinin makro
ölçüdeki sorunlarının çözümünün Antalya şehri ile birlikte bölge içinde aranması ve
makro ölçekteki arazi kullanım ve yer seçim kararlarının yukarıda tanımlanan bu bölge
içinde, bölge ile bütünleşmiş bir şekilde kalıcı olarak çözümlenmesi, daha doğru bir
yaklaşımdır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Büyükşehir Belediyesi, Alt kademe ve bölge belediyeleri,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
b) Katkı koyacak unsurlar : Uzman Odalar, Yerel Gündem 21, Üniversiteler
5) Önerilen çözümler :
Gerekçede belirtilen amaca ulaşmak için tanımlanan bölgede mevcut yasal imkanlar da
kullanılarak yakın bölgedeki idari bütünleşmenin ve/veya planlama bütünleşmesinin
birlikte sağlanması için çalışmalar sürdürülmeli ve sonuçlandırılmalıdır. Antalya Nazım
İmar Planı deprem riski de gözönüne alınarak belirlenen bölgeyi kapsayacak şekilde alt
bölge planı (havza planlaması) olarak yeniden yapılmalıdır.
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6) Yapılacak işler :
- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe belediyeler, uzman odalar, üniversite
temsilcileriyle konunun görüşülmesi
- Bölgedeki belediyelerle toplantı
- Belediyeler ikna edilemiyor iseler Bakanlıkla görüşmeler
- Planın yapılması
7) Bütçe ve kaynaklar : Bütçe planlama alanına göre belirlenecektir. Belediyelerce
karşılanacaktır.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 İmar ve Planlama Çalışma
Grubu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Diğer Uzman Odalar.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kent Konseyi Sekreteryası
2) Konu : Antalya Kent Vizyonu Projesi
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Antalya’nın geleceğini şekillendirirken bir vizyon geliştirilmesi, bu vizyon çerçevesinde
fonksiyonlar tanımlanması ve vizyona ulaşırken uygulanacak stratejilerin tanımlanması
gerekmektedir. Vizyon geliştirilirken Antalya’yı yalnızca Türkiye değil, tüm dünya ve
özellikle Avrupa çerçevesinde düşünmek gerektiği ve kısa gelecekler değil, yirmi, otuz,
elli yıllık bir süre düşünülerek senaryolar oluşturulmalıdır.
- Kentin öncelik ve hedeflerinin bütüncül bir yaklaşımla biraraya getirmek üzere
yeniden ele alınarak, kent vizyonunun geliştirilmesi zorunluluktur.
- Vizyonu geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
- Yatırım projelerinin uygulanmasına yönelik finansman arayışları başlatılmalıdır.
Kent vizyonu, yerel yönetimin ve halkın ortak amaçlar ve hedefler oluşturmasını ve bu
ortak hedefler doğrultusunda ortak kararlar alınmasını yönlendirici bir araçtır.
Kent vizyonu, kentin geleceğini şimdiden öngörerek, bu geleceğe varabilmek için
hedefleri ve bu hedeflere giden stratejilerin belirlenmesini, böylece ortak hedeflere
dayanan yatırım projelerinin saptanmasını sağlayacaktır.
4) Konunun aktörleri :
a)
-

İlgili sorumluları :
Kent Konseyi
Valilik
Belediyeler
Üniversite

b) Katkı koyacak unsurlar :
- Özel sektör kuruluşları
- Uluslararası uzmanlar
5) Önerilen çözümler :
Çalışmanın birinci aşaması, Antalya Kent Konseyi ve Çalışma Grubu ortaklığında
“internet üzerinden” çok katılımlı bir çalışmayı öngörmektedir. Bu çalışma, toplanan
11

ve üretilen bilgilerin aktarılacağı ve proje sürecinde, gelişmeler doğrultusunda devamlı
güncellenecek bir web sitesinin oluşturulmasıdır.
Bu web sitesinin amacı, proje ile ilgili verilerin kamuya, ulusal ve uluslararası
uzmanlara sunulmasını ve onlardan görüş, katkı ve eleştiri alınmasıdır.
Çalışmaların ikinci aşaması ise, birinci aşama çalışmaların sonuçlarına göre
tanımlanacaktır. Bu yıl içinde Avrupa Komisyonu’na teklif edilecek şekilde projenin
hazırlanması hedeflenmelidir.
6) Yapılacak işler :
- Web sitesinin kurulması
- Web sitesinde aktif tartışma oluşturulması ve takip edilmesi
- NENA Kentsel Forum Uluslararası Toplantısı projeyle ilgili verilerin bu toplantıda
tartışılması
- Projenin hazırlanması
- Projeyle ilgili çalışmaların başlatılması
7) Bütçe ve kaynaklar : Özel sektör katkısı sağlanacaktır. Bu çerçevede, çalışmanın
ek kaynaklarla yürütülmesi.
Projenin en önemli bileşenlerinden biri olan, Antalya Yerel Gündem 21’in ve Antalya
Kent Vizyonu Projesi’nin verilerini içerecek internet sitesinin kurulması özel sektörce
üstlenilecektir. (Bu projeyle ilgili özel sektör desteği; uluslararası toplantının
düzenlenmesi, internet sitelerinin oluşturulması; Konseyce hazırlanacak nihai rapor ve
sunumuna katkıdır. Bu projeden çıkacak ortak hedeflere dayalı yatırım projeleri ve
finansman kaynakları Kent Konseyince bu çalışmadan sonra değerlendirilecektir.)
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : İmar ve Planlama Çalışma Grubu
2) Konu : Antalya Kent Bilgi Sistemleri Projesi (ANT-KBS olarak kısaltılabilir.)
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Bilgisayar ortamında sayısal altlık haritalar ile kente ait konumsal-sözel bilgilerin
ilişkisel veri tabanları üzerinde modellenmesini sağlayan Kent Bilgi Sistemlerinin
önemi ve gerekçesi şöyle özetlenebilir:
 Katılımcılığı esas alan bütüncül yaklaşıma dayalı kent yönetimi ile kentsel yaşam
kalitesinin geliştirilmesi doğrultusunda; kaynakların yerinde ve etkin kullanımı,
sürdürülebilirlik, açıklık ve demokratik katılım, fırsat eşitliği ilkelerine işlerlik
kazandıracak bilgi sistemlerinin proje ortaklığı ile geliştirilmesi,
 İmar, altyapı, ulaşım ve çevre başta olmak üzere yerel kamu hizmetlerinin daha
verimli, hızlı ve az maliyetle sunulması,
 Kent Bilgi Sistemlerinin internet ortamında sektörel tanıtıma ilişkin bilgi sistemleri
ile ilişkilendirilerek; kent yaşamına tüm yönleriyle ekonomik, sosyal, kültürel
canlılık kazandırılması ve sektörlerarası işbirliği ortamının geliştirilmesi
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumlular :
- Antalya Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı Belediyeleri
- ASAT-ALDAŞ-ANTSU
- Tapu ve Kadastro
- TEDAŞ
- TÜRK TELEKOM
- İller Bankası
- Devlet Su İşleri
- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası-AKTOB
- Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
b) Katkı koyacak unsurlar :
- Harita Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası Antalya
Şubeleri
- Bilgi, personel, büro özkaynak, internet ortamında tanıtım/reklam ücretleri ve
kullanıcı/internet kafe abonelik ücretleri gibi çeşitli yollarla projeye katkıda
bulunacak kuruluş ve kişiler.
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5) Önerilen çözümler :
- Bilgisayar ortamında sayısal altlık haritalar ile kente ait konumsal-sözel bilgilerini ve
sektörel tanıtıma ait bilgi sistemlerinin internet ortamında ilişkilendirilerek
sunulmasına olanak veren ANT-KBS’nin kurulması
-ANT-KBS’nin yaygın ve etkin kullanılmasını sağlayacak şekilde işletilmesi ve
bilgilerin sürekli güncelleştirilmesi
6) Yapılacak işler :
- Proje kurucu ortaklarının belirlenerek Yerel Gündem 21 şemsiyesi altında ANTKBS kurumsal yapısının oluşturulması (Proje katkı koyabilecek kuruluş ve kişiler
katılımı sağlayacak kurumsal yapı) oluşturulmalıdır.
- Projenin yapılabilirlik etüdü ve ihale şartnamelerinin hazırlattırılması ve Bilirkişi
Komisyonu oluşturularak değerlendirilmesi sonucunda seçilen parametreler
itibariyle proje hakkında karar verilmesi.
- Projeye destek unsurlarının sağlanması ve/veya uzun vadeli uygun dış kredi temin
edilmesi.
- Proje uygulamaları için proje yönetimi ekibinin güçlendirilmesi ve proje şartlarının
yerine getirilmesi.
- Proje uygulamaları sonucunda ANT-KBS’nin yaygın ve etkin kullanımını
sağlayacak şekilde işletilmesi ve bilgilerin güncelleştirilmesi doğrultusunda
organizasyon ve yönetim sisteminin geliştirilmesi.
7) Bütçe ve kaynaklar :
Projenin yapılabilirlik etüdü ve ihale şartnameleri esas alınarak yatırım dönemi
maliyetleri ve işletme dönemi bütçeleri ortaya konulabilir.
Ancak, seçilen parametreler ve yatırım maliyetleri bileşenlerinin kapsamı itibariyle çok
farklı değerlendirmeler yapılmaktadır.
Öte yandan, proje kaynakları şöyle sıralanabilir:
- Proje ortakları payları. Bu kapsamda, proje ortaklığı şeklinde katkıda bulunamayan
kuruluşlar bilgi, personel, büro desteği verebilir.
- Projeye sağlanabilecek destek unsurları ve/veya uzun vadeli uygun dış kredi,
- Kent Bilgi Sistemleri ile internet ortamında ilişkilendirilen sektörel tanıtıma ilişkin
bilgi sistemlerinde yer almak isteyen kuruluş ve kişilerden sağlanacak
tanıtım/reklam gelirleri,
- Kent Bilgi Sistemleri ve sektörel tanıtıma ilişkin bilgi sistemlerinden doğrudan
faydalanmak isteyen kullanıcılar (kuruluş ve kişiler) ile ANT-KBS büroları olarak
kentte yaşayanlara ve turistlere hizmet verecek internet kafelerin abonelik ücretleri.
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8) Takibi görev ve sorumluları :
Bölüm 6’da belirtilen yapılacak işler bağlamında görevlerin takibi; Yerel Gündem 21
İmar ve Planlama Çalışma Grubu koordinatörlüğünde Altyapı, Turizm ve Ekonomi
Çalışma Grupları birlikte yerine getirilebilir.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Çevre Çalışma Gurubu
2) Konu : Kaynağında katı atıkların ayrıştırılması, değerlendirilmesi, toplanması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi : Antalya’da yıllardan beri çevreci kuruluşlar, katı
atıkların kaynağında ayrıştırılarak plastik, cam, metal, kağıt gibi kısımlarının, tekrar
üretime sokulmasını önermektedirler. Bu nedenle Antalya Büyükşehir belediyesi,
çöp toplama merkezinde karışık olarak gelen atıkları ayrıştırarak bir envanter
çalışması yapmıştır:
- Antalya şehir çöplüğüne günlük ortalama 817 ton çöp gelmektedir. 200 ton/gün
kısmı tesiste işlenebilecek niteliktedir. Aylık olarak bu miktar 6000 ton/ay olarak
teşekkül etmektedir.
- Çalışacak çöpün muhteviyatını iki kısma ayırabiliriz.
- Anorganik kısım : Bu kısım cam, şişe, kağıt, metal parça, bakır, alüminyum ve
plastik gibi maddeler teşkil etmektedir. Bu maddeleri çöp müteahhidi
ayıklamaktadır.
- Çöpün takriben %90’lık kısmı evlere, %10’luk kısmı endüstri firmalarına aittir.
%10’luk kısmın içerisinde hastane atığı, mezbaha artığı ve sanayi çöpleri de
dahildir.
- Boğaziçi Üniversitesi ile müştereken 16 evde 3 günlük çöp üzerinde yapılan
araştırmaya göre;
Organik (Yaş) oranı
Kağıt
Cam
Plastik
Pet veya Yoğurt
Naylon
Teneke
Diğer

: %78
: %7
: %4
: %1.2
: %1.5
: %1.4
: %1.9
: %5

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs 1997 tarihinde TÇT Tugal Çevre
Teknolojisi Proje Müşavirlik Mümessillik Ltd. Şti.’ne yaptırılan araştırma raporu
sonucuna göre Antalya Kenti Katı Atık Bileşimi aşağıda olduğu gibidir. (2000 yılı
içinde %’lerde önemli bir sapma görülmemektedir.)
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PARAMETRE
İnce atık, kül, talaş, posa vs.
Karışık organik atık
Kaba organik atık

AĞIRLIK (%)
8.0
16.8
21.5

Ara Toplam (Organik atık)

38.3

Kağıt
Karton
Cam-Şişe
Teneke-Metal
Plastik
Karışık ambalaj
Köpük malzemeler
Büyük boyutlu malzemeler

12.6
1.7
5.6
4.6
8.5
4.5
0.8
1.0

Ara toplam (Değerlendirilebilir atık)

39.4

Tahta
Tekstil
Pil
Taş, fayans, porselen
Çocuk bezi, hijyen pet
Diğer (dolu gıda kutuları, ayakkabı)

1.4
5.5
0.1
1.2
5.4
0.8

Ara toplam (diğer)

14.4

TOPLAM

100.0

Şehir çöplüğü geri dönüşüm maddeleri ayıklama işi yapmakta olan Müteahhitten alınan
bilgilere göre değerlendirilebilen atıkların güncel fiyatı aşağıda olduğu gibidir.
Kağıt
Karton
Cam-Şişe
Teneke
Plastik
Alüminyum
Kemik
Bakır
Demir

: 30.000.TL/KĞ
: 30.000.TL/KĞ
: 20.000.TL/KĞ
: 20.000.TL/KĞ
: 80.000.TL/KĞ
:600.000.TL/KĞ
: 30.000.TL/KĞ
:800.000.TL/KĞ
: 35.000.TL/KĞ
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Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir çöplüğüne gelen çöp miktarı Aralık 2000 ayı
itibariyle 24.520 ton/ay, günlük ortalama 817 ton/gün olarak bilinmektedir. Ağustos
2000 ayı istatistiklerine göre 29.750 ton/ay, 992 ton/gün’dür.
Evlerden karışık olarak toplanan atıklar, önce bundan kazanç bekleyen insanlar
tarafından çöp tenekeleri karıştırılarak ayrıştırılmaktadır. Belli yerlere götürülerek,
genel toplayıcılara iletilen bu atıklar bazı kesimlere kazanç temin etmektedir. İkincil
olarak, belediyenin yaptığı ihaleyle, çöp toplama merkezine gelen atıklar ilkel
yöntemlerle tekrar ayrıştırılmakta ve kaynak değerlendiricilere aktarılmaktadır.
Bu projede amaç, yurttaşlık ve hemşehrilik bilinciyle bu atıkların kaynağında
ayrıştırılarak toplayıcılara planlı bir şekilde iletilmesinin sağlanmasıdır.
Son yıllarda, katı atık miktarının artması sonucu, özellikle geri kazanılabilir ve yeniden
kullanılabilir tonlarca madde atık olmakta ve her gün çöplüklerde yanmaktadır. Katı
atıkların giderimi için uygun alanların azlığı, giderimin artan maliyeti, yer altı suyunun
ve havanın kirlenmesi, bunları ortadan kaldırmakla yükümlü olan yerel yönetimleri
öncelikli olarak da belediyeleri, katı atıkların geri kazanımı ve atık azaltma yöntemlerini
benimsemeye itmiştir. Katı atıkların geri kazanımının üç temel aşaması vardır.
- Geri kazanılacak ürünlerin diğer katı atıklardan ayrılması,
- Bu ürünleri, imalat sürecinde hammadde haline getirme amacıyla işleme,
- Ürünün pazarlaması.
Geri kazanımın sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir;
- Tavsiye edilen katı atıkların miktarını azaltır.
- Sınırlı doğal kaynakların gelecekteki kullanımını güvence altına alır.
- Toplum için yeni iş sahaları açar.
- Bazı yinelenemeyen maddelerin korunmasını sağlar.
- Bu sayede demir, çelik, alüminyum vb. maden cevherinin ve hammaddelerinin
dışalım taleplerini azaltır.
- Ayrıca geri kazanım; orman, petrol ve doğal kaynakların korunmasını sağlar ve her
yıl kağıt ürünleri haline getirilmek üzere yok edilen milyonlarca ağacı kurtarır.
Benzer şekilde bunlar, maden cevherlerinin işlemek içini kullanılan ham petrol ve
doğal gaz kullanımı için kazanılmış olur.
Geri kazanım evsel ve ticari atıklar için üç yolla olmaktadır.
- Kaynaktan Geri Kazanma, orta ve düşük gelirli bölgelerde ev sakinleri, yüksek
gelirli kesimlerde kapıcılar tarafından çöplerden alınan yada gazete, şişe gibi değerli
malzemenin toplanıp satılması.
- Çöp Kaplarından Geri Kazanma, sokaklardaki toplama bidonlarının karıştırılması
sayesinde toplanan malzeme.
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- Boşaltma Noktalarında Geri Kazanma, çöp depolarının “ihale edilmesi” suretiyle
değerli malzemelerin eşelenip çıkartılması.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Büyükşehir Belediyesi, Alt Kademe Belediyeler.
b) Katkı koyacak unsurlar : Sivil toplum örgütleri, Yerel Gündem 21 Çevre Çalışma
Gurubu.
5) Önerilen çözümler : Hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Meclisinden geçirilen katı
atık yönetmeliği hızla hayata geçirilmelidir.
6) Yapılacak işler :
Konuyla ilgili başta kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere halkı eğitecek bir proje
geliştirilecektir.
Katı atık üretenlerin (taşınmaz mal sahibi ve kiracılar) uyacakları esaslar ve
yükümlülükler;
Madde: 5 (Yönetmelik)
- Her parselde (katı atık üreticisi gerçek ve tüzel kişiler tarafından) yapı yoğunluğuna
uygun olarak organik atıklar ve ayrıştırılacak atıkların biriktirilmesi için katı atık
kapları bulunacak ve bu kaplara atıklar karışık biriktirilmeyecektir. Ayrıştırılacak
atıkların biriktirileceği kabın rengi ve dışındaki ibareler farklı olacaktır.
- Parsel sahibi (katı atık üreticisi gerçek ve tüzel kişiler) parselde oluşan katı atıkları
parsel kapları dışında başka bir yere atamazlar. Üreticiler belirlenen esaslara göre
biriktirdikleri katı atıkları ilgili Belediye tarafından duyurulacak programda belirtilen
gün ve saatte parsel içinde bulunan katı atık kaplarında hazır etmekle
yükümlüdürler.
- Parsel sahipleri; (katı atık üreticisi gerçek ve tüzel kişiler) bahçe atıkları, iri hacimli
atıkları, inşaat atıkları, kalorifer yakıt atıkları, kesici, yanıcı ve parlayıcı atıkları,
moloz, hafriyat atıklarını katı atık kaplarına atamazlar. Bu tür atıkların bedeli
karşılığı Belediye tarafından veya üreticisi tarafından kendi imkanlarıyla katı atık
bertaraf sahasına götürülmesi esastır.
- İnşaat tadilatı yapan; Katı atık üreticisi gerçek ve tüzel kişiler inşaat atıklarını kendi
parseli içinde hacimleri ve bedeli (kira veya satın alma) ilgili Belediyece belirlenmiş
katı atık kaplarında biriktirmekle yükümlüdürler.
- Organik atıklar ve ayrıştırılmış atıkların biriktirilmesi için parsel içine yerleştirilen
katı atık kapları tercihen plastik malzemeden yapılmış, kolay hareket etme
yeteneğine sahip ve TSE’de belirlenen standartlarda olmalıdır. Bu yönetmelik
hükümleri uygulamaya geçtiğinde; Parsel sahipleri katı atık kaplarını temin etmek,
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korumak, temiz tutmak ve emniyetini sağlamakla yükümlüdürler.
Üreticiler, geri kazanılabilen atıkların biriktirildiği katı atık kaplarına ıslak çöp, kül,
cüruf toz, taş atmamakla yükümlüdürler.
Tanıtım amaçlı üretilen afiş, reklam vb. kağıtların Belediyelerin belirlediği yerler
dışında bırakılmaları, asılmaları yasaktır.
Belediyenin depolama alanının kullananlar ve kullanacak olanlar bu yönetmelikte
yer alan ilgili maddelere ve Belediyenin katı atık işleme ve depolama tesislerinin
kabul esaslarına uymakla yükümlüdürler.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan kuruluşlar, ürettikleri
tıbbi atıkları ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak ayırmak, biriktirmek ve geçici
depolamakla yükümlüdürler.
Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan kuruluşlar,
ürettikleri zararlı ve tehlikeli atıkları ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak
ayırmak, biriktirmek ve geçici depolamakla yükümlüdürler.
Üreticiler kullanılmış akü, pil vb. atıklarını, bu atıklar için öngörülen yerlere atmakla
yükümlüdürler.
Kamu Kurumları, işyerleri, işletmeciler ve konutlar ürettikleri atıkların çevre
kirliliğine meydan vermemesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, kirlenmenin
etkilerin gidermek ve azaltmakla yükümlüdürler.
Kırmızı ve beyaz et satıcıları; atıklarını diğer organik atıkların biriktirildiği katı atık
kaplarında biriktiremezler. Bu atıklar; semt pazarı şeklinde organize çalışan yerlerde
yapılacak soğutmalı odalarda biriktirilecek, bağımsız çalışan dükkanlarda ise poşet
içinde biriktirilecek toplama saatlerinde araca verilecektir.
Evcil hayvan besleyenler hayvanlarını gezdirme esnasında olası kirlenmelere karşı
poşet, kese kağıdı vb. malzemeleri yanlarında bulundurmak ve gerektiğinde
kullanmakla yükümlüdürler.
Küçük ve Büyükbaş hayvanların barındığı ahır vb. yerlerin sahipleri; hayvan
dışkılarının üzerini ilgili belediyenin önerileri doğrultusunda örtmek yada bertaraf
etmekle yükümlüdür.
Pazarcılar; kullandıkları alanları süpürmek, Pazar sonrası oluşan atıklarını
poşetleyerek Belediyenin göstereceği kaplara atmakla yükümlüdürler.

Katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili esaslar;
Madde: 6 (Yönetmelik)
Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı Belediyeleri veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlar;
- Parsel sahibinin de fikrini alarak katı atık kaplarının konulacağı yeri tespit, kontrol
ve denetlemek için parsel içine girmeye yetkilidir.
- Katı atıkların toplanması, taşınması ve depolama alanına Büyükşehir Belediyesi
tarafından belirlenen şekilde dökülmesi işlemlerini yürütür.
- Bu yönetmelikte belirlenen esas ve yöntemlere göre üreticileri tarafından
ayrıştırılarak biriktirilen ve ilgili Belediyeler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi
için Büyükşehir Belediyesi ara transfer veya deponi alanına getirilmesi zorunlu bu20

-

-

lunan katı atıkları, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Belediye dışındaki gerçek ve tüzel
kişilerin karıştırması, toplaması, ayrıştırması, depolaması yasaktır.
Bu hizmetleri bir program çerçevesinde halka ilan ederek ve depo sahasının araç
kabul saatlerini göz önüne alarak yürütür.
Tüketicilerin geri kazanılabilen veya insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden
bertarafı mümkün olan maddelerin kullanmasını, geri kazanılmış maddelerden imal
edilen malzeme ve ürünlerin kullanımının tercih edilmesini teşvik ederler.
Evsel katı atıkların; çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak, çevre kirliliğini
azaltmak, katı atık depo sahalarından azami ölçüde istifade etmek ve ekonomiye
katkıda bulunmak amacıyla evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları
sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunların ayrı toplama kaplarında biriktirilmelerini
sağlamakla yükümlüdürler.
Alt kademe Belediyeleri; uygulama bütünlüğü veya bölgelerin özelliklerini dikkate
alarak farklı uygulamalar yapabiliriz.

Madde : 7 (Yönetmelik)
- Tıbbi Atıkların ücreti karşılığı toplanması, taşınması (teknik yönden uygun
araçlarla) konularındaki tüm çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.
- Bu çalışmalarda Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uyulur.
- Zararlı ve tehlikeli toplanması, taşınması, bertarafı konularındaki tüm çalışmalar
Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliği kapsamında yürütülür.
Katı atıkların depolanması ve nihai bertarafı ile ilgili esaslar;
Madde : 8 (Yönetmelik)
- Ara transfer istasyonlarını fizibilite, yer seçimi, kurulması, işletilmesi ya da
işletmenin ihale edilmesi konularındaki tüm çalışmalar Antalya Büyükşehir
Belediyesi tarafından yürütülür.
- Katı atık ara transfer istasyonlarının yer seçimi çalışmaları, Antalya Büyükşehir
Belediyesi koordinasyonunda alt kademe belediyeleriyle yapılacak ortak bir
çalışmayla belirlenir.
- Katı Atık Depolama Tesisi ve Ara Transfer İstasyonları Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından
inşa edilir, işletilir.
- Antalya Büyükşehir Belediyesi mevcut ve yeni depolama alanlarında Katı atıkları,
Katı Atıkların kontrolü yönetmeliğinde belirtilen katı atık bertaraf yöntemlerine
uygun olarak bertaraf etmekle yükümlüdür.
- Tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde öngörülen esaslar
çerçevesinde bertaraf edilir.
- Zararlı ve Tehlikeli atıklar, Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
öngörülen esaslar çerçevesinde taşınır ve bertaraf edilir.
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Madde : 9 (Yönetmelik)
- İlgili belediyeler veya yetkili kılacağı kişi, kuruluşlar, kendi hizmet, yetki ve
sorumluluk alanında kalan yerlerde organik mutfak atıkları ve dışındaki katı
atıkların bu yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak toplanmasını sağlamakla
yükümlüdür.
- İlgili Belediye; sınırları içerisinde bulunan sorumlu olduğu sokak, cadde ve
bulvarları, meydan ve parkları süpürmek ve gerektiğinde yıkamakla yükümlüdür.
- İlgili Belediye, pazarcıların kullandıkları alanları süpürmesini, Pazar sonrası oluşan
atıklarını poşetleyerek Belediyenin göstereceği kaplara atmasını sağlamakla
yükümlüdürler.
- İlgili Belediye; Konutlarda ve işyerlerinde parsel bazında yerleştirilen, evsel ve evsel
nitelikli endüstriyel ve ayrıştırılabilen katı atıkların toplandığı katı atık kaplarının
özelliklerini standart olarak belirlemek ve üreticilere ilan etmekle yükümlüdür.
- İlgili Belediyeler ya da yetkili kılacağı kişi veya kuruluşlar; toplanan katı atıkların
görünüş, koku, toz, gürültü, sızdırma vb. faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek
şekilde üstü kapalı özel araçlarla taşınmasını, bu araçların temizliğini ve bakımını
yapmakla yükümlüdürler.
- İlgili Belediyeler tarafından toplanarak Büyükşehir Belediyesi Depolama ya da Ara
Transfer İstasyonların getirilmesi zorunlu katı atıkların bertaraf edilmesi
aşamasında, depolama alanının işletilmesinden sorumlu Büyükşehir Belediyesi ya
da yetkili kılacağı kişi, kurum ve kuruluşlar; işlettikleri katı atık depolama tesisinin
faaliyetlerinin toprak, su, hava ve gürültü kirliliği yönünden çevreye zarar
vermemesi için uygun tedbirleri almakla yükümlüdür.
- Belediyeler, katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinde daha az katı atık
üretimini sağlamak, katı atıkların toplanması sırasında içerisine zararlı atıkların
atılmasını önlemek, katı atıkların değerlendirmesi ve geri kazanılmasını sağlamak
konusunda yapılacak çalışmalara katılım sağlamak üzere, sivil toplum örgütleriyle
işbirliği yapmak, ilgili kişilere yönelik olarak gerekli eğitim çalışmalarını yürütmekle
yükümlüdürler.
- İlgili Belediyeler, konut alanlarında evsel nitelikli olmayan katı atıklardan katı atık
kaplarına atılması sakıncalı olan akü pil gibi tehlikeli ve zararlı atıkları, çevre ve
insan sağlığını bozmayacak şekilde biriktirilmesini ve kontrollü bir şekilde bertaraf
alanına getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler.
- İlgili Belediyenin bu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıştırılarak
biriktirilmemiş katı atıkları toplamak yükümlülüğünde değildir.
- Büyükşehir Belediyesi; ilgili Belediyeleri toplayarak Büyükşehir Belediyesi ara
transfer istasyonu ve depolama alanına getirmek zorunda oldukları katı atıkların
dışında başka kurum ve kuruluşlar ile ilgili Belediyeler dışındaki Belediyelerin
Büyükşehir Belediyesi ara transfer istasyonu ve depolama alanına getirecekleri katı
atıkları kabule zorunlu değildir.
- Antalya Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama alanını kullanan kurum, kuruluş,
belediyeler ve belediyelerin yetkili kılacakları kişi veya kuruluşlar topladıkları atıkları
ara transfer istasyonu veya depolama alanına getirmekle yükümlüdür.
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---Proje, eğitim ve ekonomik düzeyi yüksek bir yöreyi pilot bölge seçerek, önce
eğitimle ve sonrada aktif katılımla hayata geçirilecektir.
--- Her eve bir broşür bırakılarak yapılacak işin ehemmiyeti anlatılacaktır.
---Apartman girişlerine duyurular asılacaktır. Bu çalışmaya mahalle muhtarının aktif
katılımı sağlanacaktır.
---Bölgede dinlenen medya ve televizyonlardan yöre halkı uyarılacaktır. Yazılı basında
konunun gündemde kalması sağlanacaktır.
---Konuya dikkat çekecek afiş ve ilanlar, bakkallara, otobüs duraklarına ve halkın
yoğun olduğu bölgelere asılacaktır.
---Haftanın belli bir günü; özel bir sinyali olan araçla bölge uyarılarak ayrıştırılan atıklar
toplanacaktır.
---Zehirli olduğu bilinen her türlü tarım ve haşere ilaçlarının boş ambalajları bu
çalışmanın kapsamı dışında olmalıdır.
---Eğitimde gönüllü kuruluşların işbirliği istenecektir. Bilhassa kadın öğesi ön plana
çıkarılacağı için gönüllü kadın üyelerinden yardım istenecektir. Bu nedenle katı atık
ayrıştırmada ilk eğitim gönüllülere verilecektir. Pilot bölgenin ev kadınları bu
toplantıya yönlendirilecektir.
---Belediye Çevre Zabıtasının ve Zabıta Müdürlüğünün personeli eğitim çalışmaları
için öncelikle eğitime tabi tutulacaklar (kendi iç birimlerinde) ve bu bilgilerini yöre
halkına ileteceklerdir. Pilot mahallede sokak forumları oluşturmak için çalışma
yapılacaktır.
7) Bütçe ve kaynaklar :
- Eğitim safhasında, kendi reklamını yapmak isteyen kuruluşlara torbalar
yaptırılabilir. Bu konuda sponsor bulunabilir.
- Eğitimde kullanılacak broşürler, el ilanları ve duvar ilanları reklam karşılığı çeşitli
kuruluşlara yaptırılabilir.
- Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Konyaaltı
Belediyesi’nin eğitim çalışmaları için fon oluşturması sağlanabilir.
- Pazarlanacak atıklardan elde edilecek kaynağın %50’si tekrar eğitim çalışmalarında
kullanılabilir. %50’si de, katılımcı derneklere finansman olarak aktarılabilir.
- Çevre Vakfı’ndan kaynak sağlanabilir.
- Çevre Bakanlığı’ndan kaynak aktarılabilir.
- Özel teşebbüse katı atık toplaması ihale edilerek, eğitim çalışmaları bu firmalarca
finanse edilebilir.
8) Takibi görev ve sorumluları : Çevre Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Ekonomi Çalışma Grubu
2) Konu : Antalya çok sektörlü ekonomik yapıya geçmeli. Yeni kimlik kazanmalıdır.
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

Antalya son yıllarda gerçekleşen hızlı büyümenin getirdiği potansiyeli; coğrafi konumu
ve Ortadoğu’da yaşanan siyasi istikrarsızlığın ilimize sağladığı avantajlarla Akdeniz’in
doğusunda bölgesel, uluslararası ticari merkez olma yolunda önemli şans yakalamış
bulunmaktadır.
Çok sektörlü yapılanmayı gerçekleştirecek yatırımlarla, Antalya Tarım ve Turizm
yanında, Fuar Kongre Merkezi, Üniversite Kenti, Doğu Akdeniz’in Ticaret ve Finans
Merkezi olarak yeni kimlik kazanabilecektir.
Yurtdışı kurum ve kişilerle ilişkide bulunan kişi ve kent kurumları bu kimlik
doğrultusunda katkılarını değerlendirmelidir. Diğer yandan kentin tanıtımında, yeni bir
yaklaşım ile, kentin imalat ve finans sektörleri için yatırım alanı olarak tanıtımı
benimsenmelidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Başbakanlık, Sanayi Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar, Devlet
Planlama Teşkilatı, Valilik, İl Sanayi Müdürlüğü ve ilgili İl Müdürlükleri, ATSO.
b) Katkı koyacak unsurlar : Ekonomi Çalışma Grubu, Kent Konseyi, Güç Birliği
Holding, Sivil Toplum Örgütleri, A.E.C.
5) Önerilen çözümler : Valilik; İlgili Bakanlıkların Antalya Müdürlükleri, ATSO,
AESOB, konuya duyarlı sivil toplum örgütleri ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyi
Ekonomi Çalışma Grubu üyelerinden bir komisyon oluşturularak gerekli çalışmaların
yapılması sağlanmalıdır.
6) Yapılacak işler :
a) Tarıma Dayalı Sanayi, Tekstil ve Otomotiv Yatırımları Teşvik Edilmelidir.
Tarımın, yörenin önde gelen sektörlerden biri olması nedeniyle, yörede tarıma dayalı
sanayinin geliştirilmesi için elverişli bir yatırım ortamı vardır.
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Tekstil; son yıllarda sınırlı sayıda da olsa büyük işletme yanında, çok sayıda küçük
işletmenin yer aldığı gelişme potansiyeli ortaya koymaktadır.
Otomotiv sanayii; çok sayıda küçük işletmeye iş yaratacak lokomatif olma özelliği ile
yöre imalat sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacak bir sektör özelliği
taşımaktadır.
b) Akdeniz Ticaret Merkezi (A.T.M) kurulmalıdır.
Akdeniz de kıyısı bulunan ülkelerin ve büyük şirketlerin temsilci ofislerinin yer alacağı
A.T.M; kentimizin Akdeniz Ülkeleriyle ekonomik bağını arttıracak ve güçlendirecektir.
AEC Fuar Merkezinin A.T.M. kurulabilecek mekanlar vardır.
c) Üniversiteler Teşvik Edilmelidir.
Üniversiteler kuruldukları yöreye getirdikleri bilgi ve kültürel katkıları yanında ticaret
kalabalık öğrenci ve nitelikli kadroları ile bulundukları kentlerin gelişimine büyük katkı
sağlayan ekonomik yatırımlar olarak da önem taşımaktadır.
Antalya; coğrafi konumu, iklimi ve kültürel altyapılarını geliştiren bir kent olarak
Akdeniz Bölgesinde üniversiteler için çok elverişli bir konumdadır.
d) Finans Kurumları Teşvik Edilmelidir.
Akdeniz Bölgesinde, turizm yanında, iş merkezi olarak gelişmesi istenen Antalya’nın
kurulabilmesi için Antalya merkezli finans kuruluşlarının kurulması gerekmekte,
yapılan gözlemler Antalya’nın böyle bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
e) Turizm İşletmeleri İmalat Sanayiine Yönelmelidir.
Kemer- Merkez- Belek ve Side’de 1990’lı yılların başlarında açılan turizm
işletmelerinin borçları azalmış olup, tevsi yatırımlarına girdikleri görülmektedir. Bu
sevindiricidir. Bu işletmelerimiz turizmden sağladıkları geliri artık kuzey bölgelerimizde
imalat sektörüne aktarmaya hazırlanmalıdır.
f) Antalya, Akdeniz’de kurulan uluslararası bölgesel kuruluşların merkezi
olarak geliştirilmelidir.
Akdeniz’de ticari merkez olarak geliştirilmesi arzulanan Antalya’da; kamu kuruluşları
veya özel sektör tarafından Akdeniz ülkeleri arasında ekonomik, ticari, sosyal ve
kültürel ilişkileri düzenlemek amacıyla kurulan çeşitli uluslararası kuruluş merkezlerinin
Antalya’ya taşınması, kentin istenen kimliğinin oluşturulması yönünden büyük önem
taşımaktadır.
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Bugün göre; hükümet nezdinde sürdürülecek girişimler yanında, başta Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere, kentin meslek kuruluşları ve sivil örgütlerinin özetlenen amaç
doğrultusunda kentin dışa açılması konusunda özel çaba göstermeleri, yurt dışı
ilişkilerini geliştirmeleri ayrı bir önem taşımaktadır. Kardeş şehirlerle çeşitli
fonksiyonların arttırılmasının bu konuda önemli bir unsur olduğu bilinmektedir.
g) Batı Akdeniz Ekonomik Gelişme Projesi hayatı geçirilmelidir.
Ekonomik gelişimin, bölgesel yaklaşım içinde ele alınmayı gerektirmesi, bir süre önce
gündeme gelmiş bulunan Batı Akdeniz Gelişim Projesi’nin kentin tüm meslek
kuruluşları tarafından hayata geçirilmesini gerektirmektedir.
Proje çalışmaları ile ortaya konulacak gelişim yaklaşımları çerçevesinde, öncelikli
yatırımlar ve yöre ekonomisini geliştirmeye destek kurumlar, özendirici önlemlerle
yatırıma yönlendirilebilecektir.
7) Bütçe ve kaynaklar : Daha sonra belirlenecektir.
8) Takibi görev ve sorumluları : Ekonomi Çalışma Grubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Afetler ve Kriz Yönetim Çalışma Gurubu
2) Konu : Antalya kenti için afet yönetim planları yapılması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

17 Ağustos 1999 Salı günü saat: 03.02’de, merkez üssü Kocaeli-Gölcük olan ve
ülkemizin sanayileşme ve kentleşme açısından en yoğun olduğu Marmara bölgesinde
çok geniş bir alanı etkileyen depremin yol açtığı büyük can kaybı ve hasar, gerek
deprem öncesi gerekse deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemler ve eylemler
açısından, Türkiye’nin bir büyük depreme hiç de hazırlıklı olmadığını bir kez daha
bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir.
Tamamına yakını deprem kuşağında yer alan bir ülkenin, ardı ardına yaşadığı bunca
depremden sonra, üstelik de son yıllarda bir Marmara depremine ilişkin senaryo ve
uyarıların yoğun olarak gündemde yer almasına karşın, “ben geliyorum” diye diye
gelen bu “haberli ve beklenen” afete gene de hazırlıksız yakalanmasının nedenleri artık
çok ciddi olarak sorgulanmalıdır.
Eğer Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük doğal afetinin yıkıcı sonuçlarına karşın, hala
bu sonucu yaratan nedenler ciddi olarak sorgulanıp ortaya konamaz, bu sorgulama
sadece birkaç müteahhit ve teknik elemanla sınırlı olmanın ötesine geçemez ve bu
çerçevede, devletin en üst kademelerinden başlayarak, merkezi yönetimden yerel
yönetimlere uzanan zincirin çeşitli kademelerinde yer alan sorumlu ve suçlular ortaya
çıkarılıp hesap sorulamazsa, bundan sonra beklenen ve gene “ben geliyorum” diyen
haberli bir İstanbul depreminde, büyük bir ihtimalle Körfez depreminden bile daha
ciddi kayıpların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.
Eksik malzeme kullanılmış, tekniğine uygun yapılmamış hatalı yapıların sorumluları
elbette cezalandırılmalı. Ama sorumluluğu sadece müteahhitler ve teknik sorumlularla
sınırlamak gerçeğe gözlerini bile bile kapatmaktan başka bir şey olmayacaktır.
Müteahhitler ve teknik sorumlular bu büyük toplumsal yıkımın sorumluluk zincirinde
sadece birer halkadır. Aslolan burada bir sorumlular zincirinin var olduğu ve bunun da
devletin en üst katından sade vatandaşa kadar uzandığıdır.
Gelmesini engelleyemeyeceğimiz doğal afetleri güvenli ve yaşanabilir çevrelerde
karşılamak, doğal afetlere karşı alınabilecek ilk ve en etkili önlem olacaktır. Bunun tek
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yolu da, toprak ve yapı yağmacılığına dayalı bu imar düzenini yaşadığımız depremle
birlikte enkaz altına gömebilmekten geçmektedir. Ülkemizde yaşanan tüm afetlerle
ilgili bu saptamalarımız geçerlidir.
Afetler konusunda, meydana gelmeden önce zararların minimuma indirilmesi için
gerekli tedbirler alınırken, afet sonrası da en az etkilenme açısından afet planları
yapılmalıdır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Valiliği, Belediyeler, İl Sivil Savunma Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Antalya Halkı, Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Sivil
Toplum Örgütleri.
5) Önerilen çözümler :
Antalya kenti için afet yönetim planları ciddi bir şekilde hızla yapılmalı, gerekli
görevlendirilmelerle afet sonrası duruma hazırlıklı olunması sağlanmalıdır.
6) Yapılacak işler :
- Antalya Nazım İmar Planı; olabilecek afetler göz önüne alınarak revize edilmeli,
zemin açısından yapılaşmaya yetersiz alanlar ve tedbirler belirlenmelidir. Olası bir
afet tehdidinde koruma ve barınma ihtiyacını karşılayarak; bir Büyükşehir ölçeği
için yeterli büyüklük, sayı ve dağılımda (kentin tüm bölgeleri için) açık (meydan
gibi) ve yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
- Antalya’daki mevcut binaların deprem güvencesine kavuşabilmesi için (1986’dan
beri imar plan notlarının olumsuz etkileri vardır.) alınabilecek ve halka önerilecek
tedbirler ilgili uzman kuruluşlarca öncelikle belirlenmelidir. Konyaaltı,
Yamansaz’ıda içine alan Lara Kumulları, Falez üstündeki çok katlı yapılaşma
alanları (özel idare önü, Sağlık Koleji batısı, vb.), kapalı çıkma yapılmış binalar
afetler bakımından (deprem, sel, vb.) sıcak alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlar,
özel imar alanları olarak kabul edilmeli ve bu alanlardaki yapılaşmalar özel
standartlar getirmelidir.
- Tarım alanları, dolgu alanlar imara açılmamalıdır.
- Kentteki petrol dolum alanları kent dışına çıkarılmalıdır.
- Belirli bir plana göre yapılaşmasını tamamlayan bölgelerde kat ilavelerine kesinlikle
izin verilmemelidir.
- Afetler konusunda bilgilendirici broşür ve afiş hazırlanarak düzenli olarak
dağıtımının yapılması, konuyla ilgili seminerler verilmesi,
- Kentimiz için deprem senaryoları hazırlanmalı ve geliştirilmelidir. Halk depreme
dayanıklı yapı yapılması konusunda sürekli bilgilendirilerek oto kontrolün yapılması
sağlanmalıdır. Antalya gecikmeden kendi koşullarına uygun Afet Yönetimi
Planlarını (AYP) hazırlama çalışmalarına başlamalıdır. Bu plana uygun görevlendir28

me ve eğitim çalışmalarına gecikilmeden başlanmalıdır. Bu çalışmada aşağıdaki
önerilerde göz önüne alınmalıdır.
a) Kentin merkezinde geniş bir alan kaplayan Vakıf Çiftliği, felaket anlarında toplama,
sığınma ve geçici barınma amaçlı bir kent parkı olarak düşünülmelidir. Bu
bağlamda kent içindeki yeşil alan, park, okul ve kamu yapıları bahçelerinin farklı
amaçlı kullanımlara açılmasına izin verilmemeli ve buraların da toplanma, sığınma
ve barınma alanları olarak kullanılabilecek niteliklere kavuşturulmaları
sağlanmalıdır.
b) Kentimizde Merkezi İdare, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri
Temsilcilerinden oluşan “ANTALYA YEREL GÜNDEM 21 Doğal Afetler Kriz
ve Önlemler Kurulu” oluşturulmalıdır. Kentte, Yerel Yönetim, Valilik ve Yerel
“Gündem 21” Mahalle Meclisleri aracılığı ile mahalle mahalle “Deprem Tatbikatı”
yapılması sağlanmalıdır. Kamu kuruluşlarındaki Sivil Savunma Uzmanlıkları
fonksiyonel duruma getirilmelidir.
c) Gönüllülerden oluşan Arama Kurtarma Ekipleri oluşturulmalıdır. (ANTALYA
YEREL “GÜNDEM 21” ARAMA KURTARMA EKİBİ) Bu kişilerin düzenli
olarak eğitime tabii tutulmalarının (AKUT veya konuyla ilgili kuruluşlarca iletişime
geçilerek) ve tüm sivil toplum örgütlerinin aynı sisteme entegrasyonu sağlanmalıdır.
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bünyesinde açılmış
olan İtfaiyecilik Bölümünün geliştirilerek Afet Yönetimi Bölümü (AYB) haline
getirilmesi için gerekli çalışmalara derhal başlanmalıdır. Bu bölüm Sivil Savunma ve
AKUT benzeri sivil toplum örgütlerinin eğitim görevini de üslenmelidir.
d) Kurtarma ekiplerinin, inşaata ve hasarlı yapıya müdahalelerde ilgili uzmanlarla
birlikte çalışılmasının sağlanması, halka yapılacak duyuru ile bir enkaza müdahale
etme konusunda kurslar düzenlenmesi her enkaz kaldırma çalışmasında bir mimar,
bir inşaat mühendisi bulunması gerekliliğinin önemle üzerinde durulmalıdır.
e) Ekiplerde kent haritalarının bulunması sağlanmalıdır. İş makinesi, jeneratör vb.
enkaz kaldırma çalışmaları sırasında aktif kullanılabilecek makineleri olan şirket, kişi
ve kuruluşların telefon ve fakslarının yer aldığı bir liste hazırlanmalıdır.
f) Temel düzeyde ilk yardım kursları düzenlenmelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar : İl Özel İdaresi, Belediyeler, ilgili kurumlarca oluşturulmalıdır.
8) Takibi görev ve sorumluları : Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Eğitim Çalışma Gurubu
2) Konu : Okul Öncesi Eğitimi.
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

İlimiz Antalya büyük iller sıralamasında 7. sıradadır, göç alan iller sıralamasında % 44
ile 1. sıradadır. (DİE verileri)
1990 nüfus sayımı verilerine göre ilimizde;
0-4 yaş gurubunda
100.224
0-5 yaş gurubunda
22.304
6 yaş gurubunda
20.611
Çocuk nüfusu olmak üzere toplam 143.009 çocuk nüfusu yaşamaktadır.
Her yıl ülkemizde nüfus artışının % 1,5 olduğunu düşünürsek bu yıl itibariyle toplam
(21.450) artışla 164.459 çocuk nüfusa bu sayı ulaşmıştır. İlimize göçle gelenleri de
eklersek yaklaşık 170 – 175.000 okul öncesi eğitim kapsamında çocuk yaşamaktadır.
Okul öncesi eğitiminin, çocuklarımızın eğitiminin diğer ileri kademelerindeki
başarılarını etkilemesi ve bireyin topluma kazandırılmasını sağlaması ve hızlı gelişen
kent yaşamına uyum sağlamaları bakımından en önemli eğitim başlangıcıdır.
İlimiz okul öncesi eğitiminden yararlanan çocuk sayısı %18’dir. Buna göre %78’i
eğitim alamamaktadır.
Ayrıca anne-babaların “Okul Öncesi Eğitimi” konusunda eğitilmiş oranı da çok
düşüktür.
Bu durum, çocuklarımın ilk-orta-lise ve üniversite eğitimdeki başarılarını ve okullara
uyumlarını, kent yaşamına uyumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Göçle ilimize
gelen çocukların ve anne-babaların kent yaşamına uyumunda da büyük sorunlar
yaratmaktadır. Bu durum, Antalya’da yaşayan halkımızı da etkilemektedir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları :
- Milli Eğitim Bakanlığı (İl Tem.)
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-

Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İl Tem.)
Yerel Yönetim Yetkilileri.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yetkilisi
Özel Kreş ve Çocuk Yuvaları Derneği

b)
-

Katkı koyacak unsurlar :
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Okullar
Çocuk Yuvaları Derneği
YA-PA
Kent Konseyi Eğitim Çalışma Gurubu

5) Önerilen çözümler :
Valilik, Kent Konseyi Eğitim Komisyonu, Milli Eğitim, İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerel Yönetimlerle birlikte bu
konuda neler yapılabileceğinin saptanması konusunda Koordinasyon Kurulunun
oluşturulması ve bu kuralla okul öncesi eğitimin hayata geçirilmesi.
6) Yapılacak işler :
- Okul Öncesi Eğitim Şenliğinin Yerel-Ulusal-Uluslar arası şenliğe dönüştürülmesi
konusunda çalışmaların yapılması.
- Akdeniz Üniversitesine bağlı “Eğitim Fakültesi bünyesinde” OKUL ÖNCESİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİMDALI bölümün açılması konusunda
gerekli çalışmaların yapılması.
- Yerel Yönetimlerin imar planlarında, özellikle çocuk parklarının içinde veya bitişik
alanlarında OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU”na ait arsalara planlarda yer
verilmesi.
- Uluslar arası “çocuk köyü” yapılması konusunda yerel yönetimlere öneride
bulunulmasına,
- Anne-babaların eğitimi, konusunda hizmet vermek üzere Milli Eğitim İl Sosyal
Hizmetler, Akdeniz Üniversitesi, ATSO, ESOB. gibi kuruluşlarla birlikte eğitim
programları hazırlanmasına,
- Kimsesiz ve muhtaç ailelerin çocuklarının eğitimi konusunda Okul Öncesi Eğitim
kurumlarında belli KONTENJAN sağlanmasına.
7) Bütçe ve kaynaklar :
- Milli Eğitim Vakfı
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- Özel Kreş Derneği, YAPA
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- ESOB
- ATSO
- Yerel Yönetimlerden bağış ve yardımlar (kitapçıklar, çocuk konfeksiyon satıcıları,
oyuncak satıcıları)
- Sosyal etkinliklerden;
8) Takibi görev ve sorumluları :
- Yerel Gündem 21 Eğitim Çalışma Gurubu.
- Milli Eğitim
- Sosyal Hizmetler
- Özel Kreş Der.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kültür ve Sanat Çalışma Grubu.
2) Konu : Boş ve serbest zamanların spor dışındaki kültürel ve sanatsal faaliyetlerle
değerlendirilmesini, yürütülmesini, gönüllü birliktelik ilkesi ile üstlenen gençlik
klüpleri.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
- Ülkemiz nüfusunun %40.3’ü çocuk ve gençlerimizi oluşturmaktadır.
- 12-24 yaş kesiti olarak tanımlanan gençlerimiz, ülkemiz nüfusunun %27.3’ü
oluşmaktadır.
- Genç nüfusun yaklaşık %20’si okul içi, %80’i okul dışı gençliktir. Bu oran, çok
ciddi boyutlarda ürkütücü bir tablodur.
- Okul dışı gençlik ile okul içi gençliğin okul dışındaki boş ve serbest zamanlarının;
pedagojiye göre eğitimin en cazip araçları, sporun yanı sıra kültürel ve sanatsal
gençlik faaliyetleri ve gönüllü gençlik hizmetleri ile değerlendirilmesi, genel eğitim
boşluğunun doldurulmasında büyük önem taşıdığı tartışmasız bir gerçektir.
Konunun yasal dayanakları ;
Anayasa 58. Gençlik Maddesi,
Anayasa 64. Sanat Maddesi,
Dernekler Yasası 57. Gençlik ve Spor Maddesi
Bakanlar Kurulunun 26.03.1985 tarih ve 85/9562 sayılı kararı ile yürürlükteki
Gençlik ve Spor Yönetmeliği
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında 21.05.1986
tarih ve 3289 sayılı kanun.
-

Gönüllü Birlik İlkesi Uyarınca Gençlik Kulüpleri ;
-

Resmi kurumlarda,
Özel kurumlarda,
Yüksek öğretim kurumlarında,
Gönüllü katılımcıların girişimleri ile, kurulabilen Gençlik Dernekleri, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescillerini yaptırmak koşulu ile Gençlik Kulübü
adını alarak faaliyet gösterebilirler.
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Neden Gençlik Kulübü:
Bilindiği üzere 12 Eylül 1980 öncesindeki dönemde, temel istekleri, hizmet ve
faaliyet ihtiyaçları karşılanamayan gençlik, değişik zararlı ideolojilerin etkisinde
kalmış, anarşi ve terörün en etkili silahı ve aracı haline dönüştürülmüştür.
Gençlik; yalnız terörlü dönemde değil, her zaman ve her dönemde büyük
çoğunluğu ile okul, üniversite, işyeri ve ev gibi kurumlara bağlı olagelmiştir.
Bundan böyle de bu kurumlara bağlılığını sürdürecektir. Ancak ne varki, bağlı
oldukları bu kurumlar dışında da gençliğin, gözetime, yönlendirmeye, çeşitli
alanlardaki hizmet ve faaliyet beklentilerinin karşılanmasına ihtiyaç vardır.
4) Konunu aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Gençlik Kulüplerinin kurulmaları ve faaliyetlerini
sürdürmelerinin yasal görevli ve sorumlusu kurum “Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü” ve bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Gençlik ve Spordan Sorumlu
Devlet Bakanı ile İl ve İlçe Gençlik ve Spor Başkanları da olan Valiler ve
Kaymakamlardır. Yukarıda açıklanan işbirliği ve (koordinasyon) eşgüdüm kurum
ve kuruluşları da; Gençlik Kulüplerinin kurulmalarının, faaliyetlerini
sürdürmelerinin, ülke düzeyinde yaygınlığının sağlanmasında sorumlusudurlar.
b)
-

Katkı koyacak unsurlar :
Yerel Gündem 21 Gençlik ve Spor Çalışma Grubu
Yerel Gündem 21 Kültür ve Sanat Çalışma Grubu
Sivil toplum örgütleri.

5) Önerilen çözümler :
Gençlik Kulüplerinin yukarıda belirtilen faaliyet kollarında istekli, gönüllü kişiler ve
kurumlar tarafından kurulmalarının, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile bu Genel
Müdürlüğün bağlı bulunduğu Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı
tarafından özendirilmesi, teşvik edilmesi, destek ve yardımcı olunması, yasası gereği
(3289- Madde:6) aynı zamanda Gençlik ve Spor Başkanı da olan, illerde Valilerin,
ilçelerde Kaymakamların görevleri ve sorumlulukları içerisindedir. İşbirliği ve
(koordinasyon) eşgüdüm içinde konuya destek ve katkı verecek Yüksek Öğretim
Kurum ile aşağıda belirtilen Bakanlıklar ve bu Bakanlıkların yerel resmi ve özel
kuruluşları, konservatuarları, belediyeleri, okulları da aşağıda gösterildiği şekilde
sayılabilir. Tüm bu kurumların katkılarıyla gençlik klüpleri kurulmalıdır.
6) Yapılacak İşler :
Gençlik Kulübü Faaliyet (türleri) Kolları : Gençlik Kulüpleri aşağıda gösterilen
faaliyet kollarından en az birinde veya daha fazla faaliyet kolunda faaliyet
gösterebilirler.
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Bu faaliyet kolları şunlar olabilir :
- Satranç
- Halk oyunları
- Folklor
- Tiyatro
- Müzik
- Fotoğrafçılık
- Resim ve heykel
- Edebiyat-şiir yazma-okuma-diğer yazı türleri (makale, fıkra, öykü, radyo ve TV
metin ve senaryoları-röportaj-tiyatro metinleri vb.
- Kütüphanecilik
- El becerileri (uçak, gemi modelciliği vb., hediyelik, turistik eşya yapımı)
- Radyo dinleme, TV izleme, kümeleri ve benzeri diğer faaliyet türleri, bilgisayar,
elektronik, internet dijital sunular. Gençlik ve Spor faaliyetlerine ilgi duyan,
şevklendirilen gençlerin, bu organizasyonlara ve yürütücü kurullarına fiilen
katılmaları, yer almalarının sağlanmasına önem verilmelidir.
Gençlik Kulübü Gönüllü Hizmetleri (türleri) Kolları : Adında “Gençlik” sözcüğü
bulunan kulüplerin uğraş alanlarına alabilecekleri gönüllü gençlik hizmetleri türleri
aşağıda gösterildiği şekilde sıralanabilir.
Toplum kalkınmasına yönelik gönüllü gençlik çalışma kampları,
Çevre koruma ve geliştirme çalışmaları,
Kişi ve kurumlara yönelik sosyal yardım hizmetleri,
Gençlik sorunları konusunda araştırma ve çalışma projeleri geliştirme ve uygulama
hizmetleri,
- Gençlerin toplantı, konferans, yayın ve eğitim gezileri hizmetleri,
- Tarih ve sanat eserlerini koruma hizmetleri.
-

Uygun görülecek benzeri diğer gönüllü gençlik hizmetleri alanları, bilindiği gibi yasa
gereği Gençlik Derneği kurulduktan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne
tescilini yaptırmak suretiyle Gençlik Kulübü adını almayan dernekler. Genel
Müdürlüğünün yıllık uygulama programlarına katılamadıkları için tabela dernekleri
olarak kalma durumundadırlar. Amacına yönelik faaliyet göstermeyen dernekler ise,
dernekler kanunu hükümlerine göre işlem görürler.
İşbirliği ve eşgüdüm bakanlıkları :
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Kültür Bakanlığı
- Turizm Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
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-

Çevre Bakanlığı
Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı
Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Kültür ve Sanat Çalışma Grupları
Basın ve yayın kurumları ve diğer ilgili Bakanlık ve kurumlar okullu ve okulsuz
gençlerin okul içi veya dışında gönüllü kültürel ve sanatsal boş ve serbest zaman
faaliyetler organizasyonu olan “Gençlik Kulüpleri” öğretim kurumları
bünyelerinde, gönüllü öğretmenler, veliler, 18 yaşından büyük gençlerin katılımları
ile kurulabilir.

Gençlik Kulüplerinin; üstlendikleri boş ve serbest zaman faaliyet kollarında ürettikleri
ürünlerini, çocuklarda 23 Nisan Çocuk Haftasında, gençlerde 19 Mayıs Gençlik
Haftasında, türlü etkinlikleri içeren program uygulamaları ile, bu haftaların mana ve
anlamına uygun kutlamalara katılmaları sağlanmış olacaktır.
7) Bütçe ve Kaynaklar :
Gönüllü kişi ve kurumların dernek statüsünde kuracakları Gençlik Kulüpleri;
Dernekler Yasası 60. Maddesinde belirtilen gelir kaynaklarını kullanırlar.
Ayrıca Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği 30. Maddesi uyarınca Gençlik
Kulüpleri, tüzüklerinde yazılı amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile
(otel, lokanta, sinema vb. gibi) ticari işletmelere sahip olabilir ve bu yan gelirleri de
kullanabilirler.
8) Takibi görev ve sorumlulukları : Gençlik ve Spor kuruluşları
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu ve Meclis: Turizm Çalışma Grubu
2) Konu: Antalya Bölgesi Tanıtım Bütünlüğü
3) Konunun önemi ve gerekçesi:
Gelişen ülke turizmi içerisinde; Antalya Bölgesinin yoğunluğu ve önemi ile birlikte,
turizm sektörünün bölge için çok yoğun ve öncelikli bir konumda bulunduğu
yadsınamaz gerçeklerdir. Özellikle son on yıldır yaşanan gelişmeler ışığında, genellikle
Türkiye’nin gündemine giren ve turizm sektörünün gelişmesinde önemli bir darboğaz
halini almış olan “tanıtma ve pazarlama” kavramlarının Antalya Bölgesi olarak
irdelenerek verimli ve etkili bir konuma kavuşturulması, bölgesel kalkınmada özgün
katkılar sağlayacak niteliktedir.
Tanıtımın, sektörün pazarlanmasındaki rolü tartışılmayacak noktadadır. Ancak, üst
yapı yatırımlarını büyük ölçüde tamamlayan sektörün, bu konuda gereken duyarlılığı
gösterdiğini ve gerekli organizasyonunun tamamlayabildiğini söylemek şu an için
mümkün değildir. Sektörün bu konuda arzulanan bilinç düzeyine ulaşamaması ve yasal
bir örgütlenme modeline sahip olamaması sorunun çözümünü güçleştirmektedir.
Turistik ürünün bileşkenleri olan tüm alt sektörlerin mal ve hizmetlerinden oluşan
bölge ürününün özelliklerinin ve piyasaya arzındaki niteliklerinin çağdaş pazarlama
tekniklerinin de kullanılarak tüketiciye ulaştırılması eyleminin planlı ve kontrollü bir
şekilde yapılabilmesi durumunda, sektörün verimliliğinin artacağı kuşkusuzdur.
Mevcut hali ile söz konusu çalışmalar, küçük parçalar halinde ve alt bölgelere dağılmış
olarak yürütülmektedir, “bölgesel tanıtım” kavramından uzak, sürekliliği ve etkinliği
düşük durumdadır.
4) Konunun Aktörleri:
a)
-

İlgili sorumluları:
Antalya Valiliği ve tüm Bölge Kaymakamlıkları
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve tüm Turistik Bölge Belediyeleri
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Antalya Turizm Müdürlüğü
Antalya Kültür Müdürlüğü
Bölge Tanıtım Vakıfları (ANTALYA-KEMER-SİDE-ALANYA)
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b) Katkı koyacak unsurlar:
- Akdeniz Üniversitesi
- Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB)
- Antalya Sanayi ve İşadamları Derneği (ANSİAD)
- Antalya TURSAB Bölge Yürütme Kurulu
5) Önerilen Çözümler:
- Bölge Tanıtım Zirvesi hareketinin programlanarak periyodik toplantılara bağlanması
- Çalışmalarda somut projeler üretilerek işbölümü çerçevesinde ortaklaşa
gerçekleştirilmesi
6)




-

Yapılacak İşler:
İlgili Kuruluşların başlatılacak “Bölge Tanıtım Zirvesi” hareketiyle bütünleştirilmesi
Zirve çalışmalarında geliştirilecek proje ve programların işbölümünün yapılması
Görevli kuruluşların çalışmalarına göre mozaik parçalarının bir araya getirilmesi
Proje Örnekleri:
Bölgesel Turizm Envanterlerinin hazırlanması ve güncelleştirilmesi – Tanıtım
Malzemeleri Üretilmesi
Araştırma ve İstatistiklerin “Bilgi Bankası” işlerliğinde kullanıma sunulması
“Turizm Basın Ajansı” Modelinin kurularak yaygınlaştırılması
“Kış turizmi”, “Kongre Turizmi” ve “Alternatif Turizm” Konularının işlenmesi
Antalya ili tanıtımının bu bütünsellik içinde yapılması gelecek yıllara dönük
rutinleştirilmesi gereklidir.

7) Bütçe ve kaynaklar:
Her proje bazında oluşacak bütçe giderlerinin münferiden ele alınarak çözümlenmesi
8) Takibi görev ve sorumluları:
Yerel Gündem 21 Turizm Çalışma Grubu, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV)
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Grubu veya Meclis : Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma
Grubu
2) Konu : Bilinçli Tüketici Eğitim Projesi
3) Konunun Önemi ve gerekçesi : Kentimizde yaşanan sürekli nüfus artışı bir çok
sorunu beraberinde getirmekle birlikte üretim-tüketim ilişkisinde de önemli
eksiklikleri ve değişimleri de kent gündemine taşımaktadır. Her gün artan nüfus,
aynı oranda tüketim ihtiyacını da yaratmaktadır. Ancak, gerek bu ani talebe hazır
olmayan üretici-satıcı, gerekse ne yapacağını tam olarak kestiremeyen çeşitli gelir
katmanlarından tüketici grupları bilinçsiz ve kendiliğindenci bir tüketimin somut
zeminini oluşturmaktadır. Bu olumsuz zeminde gelişen çarpık tüketim alışkanlıkları
Antalyalının en büyük sorunlarından bir tanesi olarak yaygınlaşmakta ve her gün
daha fazla tüketicinin sorun kaynağı haline gelmektedir. Bütün bunlara bir de
turizm olgusunun getirdiği farklı ve karmaşık turizm içerikli üretim-tüketim ilişkisi
de eklenince, Antalya da yaşanan tüketici sorunları yerel olmaktan çıkarak uluslar
arası bir boyut kazanmaktadır. Bu sorunun çözümlenebilmesi için öncelikle üreticisatıcı olmak şartıyla kentteki mümkün olan en geniş tüketici kitlesinin eğitilmesi
gerekmektedir. İyi bir üretici-satıcının önce iyi bir tüketici olması gerekir
gerçeğinden yola çıkarak genelde geniş tüketici kitlelerini kapsayacak bir eğitim
projesi gerçekleştirilmelidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Belediyeler, Antalya Valiliği
b) Katkı koyacak unsurlar : Uzmanlar, Tüketiciyi Koruma Derneği, AESOB,
ATSO, Akdeniz Üniversitesi, AKTOB, TÜRSAB, bölge halkı
5) Önerilen Çözümler :
Antalya’nın her üç Belediyesi sınırları içerisinde ve Büyükşehir Belediyesinin
belirliyeceği bir dördüncü yerde ayrı ayrı olmak üzere en az dört adet eğitim çadırı
oluşturularak, öncelikle üretici-satıcı ve hizmet sektörü çalışanlarına olmak üzere
ulaşılabilen tüm kesimlere uzmanlar tarafından bilinçli tüketim ve doğru üretim
konusunda yoğun bir eğitim programı uygulanmalıdır. Bilinçli tüketim ve tüketici
hakları konusunda eğitilmiş olan üretici, satıcı ve hizmet sektörü çalışanları daha
dikkatli olacaklarından ve yine çağdaş tüketim alışkanlıkları ile hakları konusunda
eğitimli olan tüketicilerde daha doğru tüketim ilişkisi yaratacağından
kuşku
duyulmamalı.
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Meslek kuruluşları bu konuda üyelerini yönlendirmeli ve hatta bu eğitimin sağlanması
için alacakları bir ilke kararını da üyelerine lanse etmelidirler.
Tüketiciyi Koruma Derneği ise mümkün olan en geniş tüketici kitlesine ulaşılabilmesi
için çağrıda bulunmalı ve eğitim materyallerinin hazırlanmasına katkı koymalıdır.
6) Yapılacak işler :
Antalya’nın en az dört yerinde yeterli büyüklükte ve eğitime uygun çadırlar kurulmalı,
eğitim için gereken ses ve görsel malzeme düzenekleri sağlanmalı, eğitim materyalleri
derlenmeli ve eğitimin kalıcı olabilmesi için eğitim sırasında veya sonrasında
katılımcılara dağıtılacak broşür veya kitapçıklar hazırlanmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar :
Belediyeler, İl Özel İdaresinin ilgili birimleri, Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi
Odası ile turizm sektöründeki meslek kuruluşları bir bütçe oluşturmalıdırlar.
8) Tatbiki görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Gençlik ve Spor Çalışma Grubu.
2) Konu : Olimpiyat köyü stadyum ve hipodromu vb. spor tesisleri kazandırılması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi
: Kentin 20 yıllık nüfusu göz önünde
bulundurularak kentin nüfusuna ve yerleşim yeri olarak kentimizin ulusal ve uluslar
arası spor karşılaşmalarına ev sahipliği yapması. Ekonomik açıklar kente girdiler
getireceğinden.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : TMOK, Yerel Yönetimler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
Spordan Sorumlu Bakan, TJK Türkiye Jokey Kulübü, TFF
b) Katkı koyacak unsurlar : Yerel Gündem 21 Gençlik ve Spor Grubu, sporla ilgili
kuruluşlar, yerel halk.
5) Önerilen çözümler :
- Stadyum için TFF ile işbirliği veya “yap, işlet, devret” yöntemi
- Olimpiyat köyü için TMOK ile işbirliği
- Hipodrom için TJK ile işbirliği
6) Yapılacak işler :
- Tesislerin yapılacağı arazilerin tespiti
- TJK’ya başvuru
- TMOK’ya başvuru-TFF’ye başvuru
7) Bütçe ve kaynaklar : TMOK – TFF - TJK
8) Takibi görev ve sorumluları :
- Yerel Gündem 21 Gençlik ve Spor Grubu
- Yerel Yönetimler

41

ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Toplum Çalışma Gurubu
2) Konu : Nüfus ve Göç
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerin en belirgin özelliklerinden birisi de yüksek
oranda nüfus artış hızına sahip olmasıdır. Bu ülkelerde doğal nüfus artışının ötesinde
kırsal bölgelerden kentlere göç nedeniyle bazı kentlerin nüfusları daha hızlı
artmaktadır. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Doğal nüfus artış oranı yüksektir.
Çeşitli yönlerden Cazibe Merkezi durumundaki kentlere kırsal bölgelerden ve diğer
illerden göç edilmektedir. Tarihi ve doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin hatta
dünyanın en önemli beldelerinden biri olan Antalya birçok bakımdan cazibe merkezi
durumundadır. Dolayısıyla Antalya dışarıdan göç alan böylece yüksek nüfus artışına
sahip bir kenttir. Kentimizde yüksek nüfus artışı nedeniyle başta çarpık kentleşme
olmak üzere, sağlık, eğitim, işsizlik gibi boyutları ve çözümleri karmaşık, kontrolü güç
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Göç olgusu sonunda meydana gelen yüksek nüfus artışı nedeniyle ortaya çıkan
sorunların çözümlenmesi gerekmektedir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim
b) Katkı koyacak unsurlar : Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri
5) Önerilen çözümler : Merkezi idare ve yerel yönetimler konuyla bir komisyon
oluşturarak konuyu ele almalı ve çözümlemelidir.
6) Yapılacak işler :
1- Antalya’da “Göç ve Kent Sorunları” konulu en kısa zamanda kapsamlı bir
araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma sonunda toplumsal yapı, bu yapıya ilişkin
sorunlar ve çözüm önerileri hakkında daha net bir görüş ortaya çıkacaktır.
2- Konut sorununun çözümlenebilmesi ve kaçak yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın
önlenebilmesi için;
a) Mahalli yönetimlerce arsa üretilmesi, alt yapısı yapıldıktan sonra gerçek ihtiyaç
sahiplerine uygun bedelle satılmalıdır.
b) Toplu Konut İdaresi ve mahalli yönetimlerce sosyal konut üretilmeli ve ihtiyaç
sahiplerine satılmalıdır.
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c) Kaçak yapılara kesinlikle elektrik, su, telefon gibi hizmetler götürülmemelidir.
3a)
b)
c)

Sağlık alanında;
Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmelidir.
Sağlık eğitimine önem verilmelidir.
Hastaların öncelikle bölgesindeki sağlık ocaklarına başvurmaları zorunlu hale
getirilmelidir.

4- Hızlı nüfus artışının önlenebilmesi için;
a) Özellikle gecekondu semtlerinde aile planlaması eğitimi anne ve babalara birlikte
verilmelidir.
b) Gecekondu semtlerinde ücretsiz doğum kontrol ilaç ve araçları dağıtılmalıdır.
c) Daha az çocuk sahibi olunmasını özendirici önlemler alınmalıdır. (Örneğin vergi
indirimi gibi)
5- İstihdam alanında;
a) Göçenlerin yaşadığı gecekondu semtlerinde iş ve beceri edindirme kursları
açılmalıdır.
b) İnşaat sektörü ve diğer süreli işlerde çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması
sağlanmalıdır.
6- Eğitim alanında;
a) Gecekondu mahallelerinde yaygın eğitime önem verilmelidir.
b) Nikahsız aileler ve nüfusa kayıtlı olmayan çocuklar tespit edilerek nikahsız yaşayan
ailelerin nikahları kıyılmalı, nüfusa kayıtlı olmayan çocuklar nüfusa kayıt
ettirilmelidir.
c) Okul çağındaki çocukların okula gönderilmesi bilhassa ilköğretimi tamamlamaları
sağlanmalıdır. Ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarına Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından eğitim yardımı yapılmalıdır.
d) Sokak çocukları ile ilgili çalışmalar yapılmalı, barınma ve eğitim sorunları
çözülmelidir.
7- Belirli semtlerde yeterli sayıda Halkevi açılmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve
Belediyelerden kurulu bir “BİRLİK” oluşturulmalı, Finans Birlik bütçesinden
sağlanmalıdır.
8) Takibi görev ve sorumluları : Toplum Çalışma Gurubu ve sivil toplum örgütleri.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : İmar ve Planlama, Turizm, Altyapı Çalışma
Gurupları.
2) Konu : Antalya master ulaşım planı ve ulaşım yatırımları.
3) Konunun önemi ve gerekçesi
:
Ulaşım etüdü ve Ulaşım Master Planı, kentin hızla artan nüfus, işgücü ve araç
sahipliliği karşısında önemli bir sorun olarak ortaya çıkan kent içi ulaşım için toplu
taşım sistemlerine öncelik verilerek ve uzun dönemli çalışmalar ağırlıklı olmak üzere,
çözümler geliştirilmesini amaçlayan bir çalışmadır.
Bu çalışma, ülke koşulları da dikkate alınarak, toplu taşım ağırlıklı olarak; otobüs,
minibüs, dolmuş, banliyo tren, deniz taşımacılığı ve taksi gibi kentte mevcut toplu
taşım ve ara toplu taşım türlerinin işlerliği ile bunların durak ve terminal alanlarının
düzenlenmesi ilkelerini, özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin aktarma olanaklarını
ve geliştirilmesini, kentin önemli kavşak noktalarının gözden geçirilmesini, ayrıca
hedef yılı itibariyle oluşması beklenen yolculuk taleplerinin (gerekirse raylı sistem dahil)
toplu taşım ağırlıklı bir ulaşım sistemi ile karşılanabilmesi için gerekli ulaşım
yatırımlarının ve önceliklerinin belirlenebilmesi için gerekli çalışmaları da
kapsamaktadır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Büyükşehir Belediyesi, Alt Kademe Belediyeler.
b) Katkı koyacak unsurlar : Kent halkı, imar planlama, turizm, altyapı, çalışma
gurupları.
4) Önerilen çözümler :
Antalya master ulaşım planı bitirilmeli, ulaşım sistemleri seçilmeli ve çalışmalar hızla
başlamalıdır. Bu çalışmada Antalya kenti için bisiklet sporunun geliştirilmesi, bisikletin
ulaşım aracı olarak alternatif kabul edilmesi, yolları ve güzergahlarının da ele alınması;
çalışma gruplarımızca olmazsa olmaz koşul olarak belirlenmiştir.
5) Yapılacak işler : Konu ile ilgili aşağıdaki çalışmaları tamamlanmalıdır.
- Mevcut iş tanımı çerçevesinde, kentin bölge içindeki yerini ve farklı kentsel arazi
kullanımları ile ulaşım sistemi arasındaki ilişkileri sayısal olarak belirleyecek
nitelikteki bilgiler toplanır.
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Kentin geçmişteki özelliklerinin yanı sıra mevcut yapısının açıklanmasına yardımcı
olacak nüfus, işgücü, gelir dağılımı, oto sahipliliği, arazi kullanımı, gelişme
eğilimleri gibi demografik, sosyo-ekonomik ve mekansal veriler ile planlanan ve
devam eden proje ve yatırımlara ilişkin bilgiler, ilgili kamu ve özel kuruluşlardan
toplanır ve olabildiğince ulaşım etüdü çerçevesinde kullanılacak planlama birimleri
(mahalle veya bölgecik) bazında derlenir.
Eksik bilgilerin tamamlanması, eski bilgilerin güncelleştirilmesi ve genelde veri
tabanının güvenilirliğinin arttırılması ve tutarlılığının sağlanması amacıyla ulaşıma
yönelik bir dizi etüt ve araştırma yapılır. Bu çalışmalar kentsel yolculuk yapısının
tanımlanmasına yönelik olarak nüfus ve işgücü işyeri dağılımı; diğer sosyoekonomik veriler; genel trafik, kavşak ve toplu taşım günlük ve doruk-saat araç ve
yolcu sayımları; hane halkı ulaşım anketleri ile yol kenarı ve araç-içi yolcu/sürücü
anketleri; hız, hacim, kapasite ve seyahat süreleri etütleri gibi arazi çalışmalarının
yanı sıra, ilgili resmi ve özel yatırımcı ve işletmeci kuruluşlar ile anket yapılması,
ayrıntılı ilave bilgi toplanmasını da içerir.
Belirlenen hedef yılı itibariyle kentte ortaya çıkacak yolculuk taleplerinin
belirlenmesinin ilk işlemi, mevcut ulaşım yapısına ait matematiksel bir benzetim
modelinin geliştirilmesidir. Halihazır ulaşım düzenini tanımlayacak olan bu
matematiksel model, mevcut sosyal, ekonomik, mekansal veriler ve yapılan ulaşımkonut anketlerinden elde edilen bilgiler temel alınarak oluşturulur. Bu model ile
çeşitli ulaşım koridorlarında ve perde hatlarında farklı ulaşım türleri ile yapılan
yolculuk kestirimleri sayım, anket ve saha araştırmaları sonucu elde edilen değerler
ile karşılaştırılarak, iterasyonlar sonucu uyum içinde olmaları sağlanır. Bu uyumun
salt kordon ve perde hatlarını geçen araç ve yolcu sayıları olarak değil, trafik analiz
bölgeleri ve kent toplamı bazında nüfus, işgücü, oto sahipliliği, yolculuk üretim ve
çekim değerleri, ortalama yolculuk süreleri, yolculuk uzunluğu dağılımı gibi diğer
istatistiksel veriler ile de sağlanması amaçlanmaktadır.
Kentte daha önce yapılmış çalışma ve projelerin sayısal değerleri ve projeksiyonları,
etüt temel yıl verileri ile karşılaştırılır ve gerekli düzeltmeler yapılır. Kentin
gelişmesine yönelik olarak derlenen ve yorumlanan bilgilerin ışığında tüm
demografik, sosyal, ekonomik ve ulaşım ile ilgili hedef yılı tahminleri genellikle 20
yıl sonrası için yapılır. Ayrıca duyarlılık analizlerinde kullanılmak üzere, hedef yıldan
sonraki gelişmelerin alt ve üst sınırlarını belirlemek amacıyla, hedef yılından sonraki
10 yıllık bir dönem için de kontrol toplamları bazında kaba tahminler yapılır.
Bunlara ek olarak hedef yılı çözüm önerilerinin önemli sermaye gerektiren kalıcı bir
yatırımı içermesi halinde, söz konusu yatırımın zamanlamasına ışık tutucu nitelikte
olmak üzere, ara yıllara ilişkin projeksiyonlar da hazırlanır.
Çözüm alternatiflerinin oluşturulabilmesi için, mevcut ulaşım yapısının korunması
ve sadece temel yıl itibariyle yapılması öngörülen projelerin dışında herhangi bir
yatırımın yapılmaması hali olarak belirlenen “Eğilim Alternatifi” sonucunda
oluşacak yapıda ortaya çıkacak yetersizlikler, sorunlar ve dar boğazların
belirlenmesi gerekmektedir.
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- İncelemeler sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla, en az maliyetli
çözümlerden başlanarak, yüksek maliyetlere ulaşan ve önemli yatırımları gerektiren
bir dizi alternatif ulaşım çözümleri geliştirilir.
Bu alternatifler yalnızca bir ulaşım türünü ve bir güzergahı içeren öneriler değil,
aksine kent içindeki farklı alanlardaki ve çeşitli düzeylerdeki yolculuk taleplerine
cevap vermek amacıyla, farklı türlerden oluşan ve çok-tür içeren (multi-modal)
alternatif şebeke ve ulaşım sistemlerinden oluşur.
- Sistem özellikleri belirlenen ana alternatifler daha önce kalibrasyonu
gerçekleştirilmiş bulunan ulaşım modelinde test edilerek, hedef yılı yolculuk
talepleri altındaki performansları incelenir. Model aracılığı ile her alternatifin farklı
koridorlarındaki farklı ulaşım türlerinde taşınan yolcu sayıları, türleri arasındaki
yolculuk kaymaları değerlendirilir; işletme özellikleri, konfor ve sistem standartları,
ortalama yolculuk süreleri, aktarmaların cins ve sayıları, hacim-kapasite ortalama
yolculuk süreleri gibi özellikleri ortaya konarak, eğilim alternatifi ve diğer sistem
alternatifleri ile kıyaslanır, avantaj ve dezavantajları olarak ortaya konur.
- Model değerlendirmeleri sırasında hedef yılı yolculuk taleplerine yeterli düzeyde
cevap verdiği görülen alternatiflerde önerilen projelerin yatırım, işletme ve bakım
giderlerinin tahmini yapılır. Her alternatifte yer alan projelerin maliyetleri kavramsal
düzeyde belirlenir.
- Kent ulaşım sistemini bir bütün olarak ele alan ekonomik analizde proje yararları
ve maliyetleri kamu yararları açısından değerlendirilir. Önerilen projelerin yatırım,
işletme ve bakım giderlerine karşılık tüm ulaşım türlerinde ortaya çıkan yatırım,
işletme ve bakım kazançlarının yanı sıra yolcuların zaman kazançları, kazaların
azalmasından kaynaklanan kazançlar gibi yararlar parasal değerlere çevrilerek
dikkate alınır.
Ekonomik değerlendirmeler sırasında alternatifleri;
 İndirgenmiş fayda/maliyet
 İç verimlilik oranları
 Net bugünkü değer
- Alternatiflerde önerilen projelerin mali değerlendirilmesi yapılırken Büyükşehir
Belediyesi açısından yatırımın inşaat ve işletme sırasındaki gelir ve giderleri ayrıntılı
olarak değerlendirilir. Yatırımın gelirlerini oluşturan yolcu bilet gelirleri ile reklam,
kira ve ortak geliştirme projeleri gibi gelir kalemlerinin yanı sıra sistemin inşaat,
işletmeye alma, işletme ve bakım için gerekli olacak öz kaynakların yanı sıra, iç ve
dış kaynaklardan temin edilecek fonların maliyetleri ve geri ödemeleri de nakit
akışlarda ayrıntılı olarak gösterilir.
- Parasal değerlere çevrilemediği için dikkate alınmayan sosyal eşitlik, hava
kirlenmesi, gürültü, kentsel gelişmeye etki, estetik değerler vb. etkilerini de
ekonomik ve mali değerlendirmelerle birlikte dikkate alan çok ölçütlü
değerlendirme ile tüm alternatifler birbirleriyle kıyaslanarak, tercih edilen güzergahtür alternatifi belirlenir.
46

- Ulaşım Ana Planı seçilen güzergah-tür alternatifini esas alarak, bu alternatifin
uygulanabilmesi için gerekli önlem önerilerini ve kentsel ulaşımın geliştirilebilmesi
için gerekli diğer önlemleri belirli aşamalara göre ortaya koyar.
- Sistemlerin seçimi ve uygulanması yapılmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar : Büyükşehir Belediyesi, iç ve dış krediler.
8) Takibi görev ve sorumluları : Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : İmar ve Planlama Çalışma Grubu
2) Konu : Kırmızı Kot Projesi
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Adı gündeme geldiğinden beri kentin sorunlarının tartışıldığı ortamlarda, gerekliliği
yönünde destek bulan Kırmızı Kot Projesi, ne yazık ki, 21. yy’a girdiğimiz şu dönemde
henüz bir uygulama projesi olamamıştır. Oysa konu 16.12.1992 günü Antalya Belediye
Başkanı’nın doğrudan talebi üzerine Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya
Şubesince bir proje oluşturacak içerikte araştırılmış ve Ocak 1993’de Antalya Belediye
Başkanlığına “Yol Kırmızı Çizgileri için Ön Rapor” adı altında sunulmuştur.
Kırmızı Kot Projesi, Yer altı Teknik Hizmet Tesislerinin projelendirilmesi ve
tespitinde yönlendirici bir mühendislik ürünüdür. Aynı zamanda yerüstü yapılaşma
faaliyetlerinin büyük bölümü için de başlangıç bilgi kaynağı olmalıdır. Kentimizde
Kırmızı Kot Projesinin hazırlanıp, kentsel altyapı için dayanak olarak kullanılmaması
nedeniyle; örneğin yollar boyunca yapılaşmalarda çarpık profiller oluşmakta, projesiz
ve yetersiz yağmur suyu drenaj tesisleri ile kentte, yıllardır sosyal ve ekonomik kayıplar
süregelmektedir. Geniş bir açıdan bakılırsa Kırmızı Kot Projesi, yeraltına gömülen tüm
teknik altyapının ve yerüstüne yapılacak yapıların yönlendiricisi olabilecek bir proje
olup, her bir tesis için yatay ve düşeyde konum ve yön gösterebilecek şekilde bilgi
içerebilmektedir.
Kırmızı Kot Projesinin kent ölçeğinde bütünleyicisi Yer altı Hatları Sayısal
Kadastrosudur. Kırmızı Kot Projesine uygun veya değil, yeraltına gömülen tüm teknik
altyapının 3 boyutlu ölçülere dayalı olarak bilinir kılınması çok önemlidir. 3 boyutlu
olarak yer altı hatlarını içeren kadastro ise, Kent Bilgi Sisteminin bir veya birkaç parçalı
bileşeni olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle gerek Yer altı Hatları Kadastrosu,
gerekse Kırmızı Kot Projesinin yalnızca birer gereksinim olarak ifade edilmeleri
yetmemekte, hayata geçirilmeleri önem kazanmaktadır.
Kırmızı Kot Projesinin hayata geçirilmesiyle;
 Kent yolları altına yerleştirilmeleri kaçınılmaz bulunan Yeraltı Teknik Hizmet
Tesislerinin (Teknik Altyapı), belirli bir düzende, eğimde ve standartta
yerleştirilmelerine olanak sağlayıp, daha güzel, gürültüsüz ve temiz bir kent
yaratılacaktır.
 Bir altyapı tesisinin onarımı yapılırken, bir başka hizmetin aksaması önlenecek, can
ve mal güvenliği korunacaktır.
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 Plansızlık nedeniyle oluşabilecek su baskınları gibi doğal olayların yaratabileceği
olumsuzluklar ortadan kaldırılabilecektir.
 Binalara sağlıklı kot verilecektir.
 Yollara ait kaplamaların tahribi önlenecektir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe belediyeler
b) Katkı koyacak unsurlar : Yerel Gündem 21 İmar ve Planlama Çalışma Grubu,
Harita Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve diğer uzman
odalar
5) Önerilen çözümler :
Kırmızı Kot Projesi kot ve konum bilgileri içeren bir mühendislik projeleri bütünüdür.
Kırmızı Kot Projesine bu bütünsellik içinde hızla başlanmalı, sonuçlandırılmalı ve
güncel tutulmalıdır.
6) Yapılacak işler :
Kırmızı Kot Projesinin en önemli girdileri, Yeraltı Hatlarının mevcut durum ölçüleri
ve bu verilere dayalı olarak hazırlanmış planlardır. Yeraltı hatlarının yeniden
projelendirilebilmesi, bakım-onarım ve geliştirilebilmeleri ekonomik ömürlerini
tamamlayanların değiştirilmeleri amacıyla araziye aplikasyonu için bu girdiler yeterli
değildir. Projenin gerçekleştirilebilmesi uygulanabilmesi için yetişmiş insan gücü
yanında doğru ve güncel Temel Haritaya ve bu harita üretimine olanak verecek, Yer
Kontrol Noktalarına (Nirengi ve Nivelman) gereksinim vardır.
Planların yapımı için kullanılan mevcut durum haritalardaki eksiklikler ve arazide
bugüne kadar oluşan değişiklikler nedeniyle mevcut haritaların mümkün ise revizyonu,
değilse yenilemesi yapılarak kırmızı kot projesi için günce altlıklar kullanılmalıdır.
Antalya’nın bütününde sürdürülmekte olan harita ve imar uygulama faaliyetlerinde de
eksikliği duyulan sağlam ve yeteri sıklıkta ANTALYA NİRENGİ ŞEBEKESİ’nin
oluşturulması projenin ve teknik altyapının doğru konumlandırılması için gereklidir.
Projelendirilen kırmızı kot projesi düğüm noktalarının araziye aplikasyonu ancak yeteri
sıklıkta ve doğrulukta poligon noktasının varlığı ile olasıdır. Bu nedenle mevcut
poligonların yeni nirengi şebekesi ile bütünleştirilmesi ile tahrip olan yerlerde ek
poligon ve nivelman noktaları oluşturulması gerekebilecektir. Antalya Kanalizasyon
Şebekesi için döşenmiş olan nivelman noktaları kırmızı kot projesi için de
kullanılabilecek doğrulukta ve sıklıkta görünmektedir. Şebekenin kontrol edilerek proje
için tesis anlamında da kullanılabileceği araştırılmalıdır.
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Kırmızı kot projesi için de gerekli olan mevcut yolların Siyah kot çizgilerinin tespiti
amacıyla, Kanalizasyon Projesi Siyah Kot verilerinden, zeminde kontrol edilmek
koşulu ile yararlanılmalıdır. İdari ve Mali anlamda onayı takiben projenin
gerçekleştirilebilmesi için üç aşamalı bir süreç önerilebilir.
Bu aşamaların Etüd çalışmaları olarak adlandırılabilecek ilkinde mevcut belge ve
planlar ilgili kurumlardan derlenerek nicelik ve nitelik yönünden eksiklikleri tespit
edilmelidir.
Bu bilgileri yansıtan ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli faaliyetleri öneren Etüd
raporları, Etüd haritaları hazırlanmalı, proje maliyeti ve insan gücü yönetimi ortaya
konulmalıdır. İkinci aşamada Etüd haritalarında belirtilen yer kontrol noktaları ve
nitelikli sayısal ve çizisel altlıklar gibi eksiklikler giderilmelidir. Üçüncü aşamada ise üçboyutlu aplikasyona olanak verecek şekilde sayısal KIRMIZI KOT projesi
geliştirilmelidir.
Önerilen aşamalardan ilki yetkin kişi ve kurumlardan destek alınarak üretim
sürecinden ayrı düşünülmelidir. İkinci ve Üçüncü aşamalar ayrı ayrı düşünülebileceği
gibi, birlikte de gerçekleştirilebilir. Ancak sayısal temel altlıklar gibi ürünler Kent Bilgi
Sistemi gibi projelere de altlık olmaları nedeniyle, kentin diğer gereksinimleri de
düşünülerek İkinci Aşamasının bağımsız yürütülmesinde yarar vardır.
Proje kapsamının belirlenmesi, yapım ve sonuçlandırma hedeflerinin saptanmasında
Meslek Odaları, Belediye ve diğer Kamu Kurumlarının ortak çalışma yapmalarına
gereksinim vardır. Projenin yaşam bulabilmesi için Belediye birimleri arasında
eşgüdüm gereği yanında farklı altyapı hizmetlerini üstlenen kamu kurumları arasında
sağlıklı bir koordinasyona da ihtiyaç vardır. Nitekim bu koordinasyon gereksinimi,
Büyükşehir Belediyelerinin yönetimine ilişkin 3030 sayılı yasada, Büyükşehir Belediye
Başkanının başkanlığında ve altyapı tesisleri ile hizmet veren kurum ve kuruluşların
Genel Müdür ve Müdürlerinin, İlçeler Belediye Başkanlarının asli ve sürekli olarak
katıldıkları “Altyapı Koordinasyon Merkezi-AYKOME” adıyla bir koordinasyon
merkezi kurulması öngörülerek, yasal boyutta da belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi
öncülüğünde AYKOME toplantıya çağrılarak Antalya’nın Yeraltı Hatları sorunu tüm
yönleriyle tartışılmalıdır. Kırmızı kot projesi, doğal olarak, bu genel ve bütüncül
yaklaşım içinde yerini bulacak, hayata geçirilmesi de kolaylaşacaktır.
Projenin tamamlanmasını takiben, imar yönetmeliğinde uygun düzeltme yapılarak
subasman kotu alınma yöntemi Kırmızı Kot projesi temel alınacak şekilde yeniden
belirlenmelidir. Benzer şekilde yönetmelikte, Kanalizasyon vb. altyapı hizmetlerinin
gerektirdiği sınırlamalar dikkate alınarak, binalara ilişkin diğer mühendislik projeleri
için de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Aşağıda kısmen kırmızı kot kapsamı dışına çıkılıyor olsa da, Kırmızı Kot Projesinin
hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereğine inanılan bazı konuların altı
çizilmeye çalışılmalıdır.
1- Kırmızı çizgilerin belirlenmesinde bulvarlardan, ana yollara; ana yollardan alt yollara;
alt yollardan daha alt yollara olmak üzere kademeli bir geçiş yöntemi izlenmelidir.
2- Kanalizasyon şebekesi çalışmalarından en yüksek düzeyde yararlanılmalıdır. Proje
sahasının sınırlarının belirlenmesinde en az, kanalizasyon projesi sınırları esas
alınmalıdır.
3- Yol kırmızı çizgilerinin düğüm noktaları X, Y, Z koordinatları ile bilinmeli,
dolayısıyla proje tamamlandığında tüm kırık noktalar kent ve ülke koordinat
sisteminde sayısal olarak tanımlanmış olmalıdır.
4- Kırmızı kot projesi ile belirli yerlerde enine kesitler hazırlanmalı, bu kesitlerde
yeraltı hatlarının nasıl konumlandırılması gerektiği 1097 numaralı Türk Standardına
uygun olarak yatay ve düşeyde koordinatları ile belirlenmelidir.
5- Açılmış yollara cephe, önceden düşük kot yaratılarak oluşturulmuş binalar bulunan,
parsellerde uygun önlemlerle yüzey suyu tahliyesi gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır.
6- Binalara en yakın nivelman (Rs) noktasından kot verilmesi gereğinden hareketle
nivelman noktalarının yeteri sıklıkta oluşturulması sağlanmalıdır.
7- Halihazır harita güncelleştirilirken mevcut yüzey suları tahliye uçları, akış yönleri ile
birlikte mutlaka tespit edilmeli projelendirmede bu veriler göz önünde
bulundurulmalıdır.
8- Kapatılan eski kanallar ve derelerin ıslah edilerek yüzey sularının tahliyesi için
kullanılabilirlikleri araştırılmalı, gerekirse bunlardan yararlanılmalıdır.
9- Tahliye kanallarının oluşturulmasında yüzey sularının doğal akış yönüne paralel
kanallar oluşturulmasına özen gösterilmelidir.
10- Yüzey sularının tahliyesini amaçlayan kırmızı çizgiler oluşturulurken traverten
boşluklarından (zerzemin) yararlanılması düşünülmemelidir.
11- Kentin pratik gereksinimlerinden olan imar parsellerine subasman kotu verilmesi
konusu, parselin konumu ve cephe aldığı yola ilişkin kırmızı çizgi ile alınarak, imar
yönetmeliği hükümlerine göre 2 Eylül 1999 tarihli yönetmelik değişikliğinde belirtilen
ilgili meslek mensubu tarafından belirlenmelidir.
12- Kırmızı kot projesinin bir yan kolu olarak, Yüzey suları tahliye projesi de bu proje
içinde veya ayrı bir proje olarak hayata geçirilmelidir.
13- Proje kapsamında üretilen her bilginin Kent Bilgi Sisteminin de bir verisi
olabileceği düşünülerek arşivlemenin Veri Tabanı mantığı içinde oluşturulması
düşünülmelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar : Bütçe, proje hazırlanınca belirlenecektir. Belediyelerce
karşılanacaktır.
8) Takibi görev ve sorumluları : İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Harita
Mühendisleri Odası.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : İmar ve Planlama Çalışma Gurubu
2) Konu : Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik
(Yoğunluk artırıcı maddelerin iptali)
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Bilindiği gibi kentimizde yaklaşık on yıldır süregelen kaçak emsal uygulaması son
yıllarda sıkça söylenen “Dünya Kenti Antalya”nın kanayan yarası haline gelmiştir. 1986
yılında hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmadan hatta bir müellifin bile imzası olmadan
kamu yararı ve şehircilik ilkelerinden uzak, ayrıca hiçbir yasal dayanağı olmayan bir
meclis kararı ile onaylanmış olan bu uygulama Antalya’nın geleceğini ipotek altına
almıştır.
Bazı balkonların zamanla kapalı mekana dönüştürülmesi gerekçesi ile alınan bu karar
zamanla azmanlaşarak, plan üzerinde verilmiş olan yapı emsallerini birkaç kez katlayan
boyutlara ulaşarak, kaçak emsal dediğimiz kavramı ortaya çıkartmıştır. Hiçbir ciddi
etüd yapılmadan, bilimsel çalışmaya dayandırılmadan müellif veya yetkili uzmanlardan
görüş alınmadan alınan bu karar aslında kentin kaderini olumsuz yönde değiştiren çok
köklü bir revizyon niteliğindedir. Aradan geçen on yıllık süre, bu basit bir meclis kararı
gibi görünen uygulamanın plan dengelerini nasıl altüst ettiğini, aşırı betonlaşmanın asıl
kaynağının bu olduğunu, adeta kenti katlettiğini ortaya sermiştir. Aşırı bir nüfus ve
yapı yoğunluğunu yaratan bu kaçak emsal uygulaması başta altyapı olmak üzere tüm
kentsel donatı alanlarını çok yetersiz hale getirmiş, sağlıksız ketleşmenin en önemli
nedenlerinden biri haline gelmiştir. Söz konusu bu aşırı yoğunlukla yapılaşma devam
ettiği sürece on ya da on beş yıl sonra içinde yaşanmaz, sokaklarında yürünmez bir
kent, yani intihar etmiş bir kent kaçınılmaz hale gelecektir. Ayrıca, bu kaçak emsalin
açıklarından yararlanmak ve fazla alan çıkarmak endişesi ile mimari tasarım
standartlaşmış, kalıplaşmış birkaç bina tipi kente hakim olmaya başlamış, görsel ve
estetik açısından kenti olumsuz etkilemiştir.
Ayrıca planın, sosyal adalet ilkelerini de yok eden bu uygulama daha fazla inşaat alanı
yaratma olanağı veren büyük parseller ile kaçak emsalden az nasiplenen küçük parsel
sahipleri arasında aynı emsal olmasına karşın çok ciddi rant farkları yaratmıştır. Zira
önceki yıllarda büyük parsellerde kat serbestisinden dolayı ve bina formları ile
rahatlıkla oynayabildiği için 3.5 kata kadar bugün ise 2,2 kata kadar varan kaçak emsal
yaratılabilmesine karşın, tip parsellerde bu oran 0,5 ile 0,6 civarındadır. Bu adaletsizlik
de sorunun başka bir boyutunu ortaya sermektedir.

52

Yine yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine göre kaçak emsallere göre uygulanmaya
devam etmesi ciddi bir yapı güvenliği sorunu getirmektedir.
Kaçak emsal nedeni ile daha çok inşaat alanı yaratma endişesi ile statik açıdan büyük
sorunlar yaratan bina tipleri yaygın hale gelmiş, bu durumun ne kadar tehlikeli olduğu
yıllardan beri ilgili oda ve meslek adamları tarafından dile getirilmiştir.
Tüm bu nedenlerden dolayı, hiçbir şehircilik ilkesi ve kanun yararı ile bağdaşmayan,
yasal mesnetten yoksun bu kaçak emsal uygulamasına son verilmesinin sayısız yararı
vardır. Bu doğrultuda Kent Konseyinden bağlayıcı karar çıkmasını planlama ve imar
alt komisyonu olarak talep ediyoruz.
5) Konunun aktörleri :
a)
-

İlgili sorumluları :
Yönetmelik Komisyonu
Büyükşehir Belediyesi Komisyonu
Büyükşehir Belediyesi Meclisi

b) Katkı koyacak unsurlar :
- İmar ve Planlama Gurubu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası
5) Önerilen çözümler :
Konuyla ilgili yönetmelik
değiştirilmelidir.

maddeleri

İmar

Yasasıda

göz

önüne

alınarak

6) Yapılacak işler :
- Yönetmelik komisyonu yoğunluk arttırıcı maddeleri iptal eden, subasman kotunu
+0,50 olarak belirleyen kararını hızla almalıdır.
- Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi ilgili
kararları alarak yönetmelik değiştirilmelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar : Bütçe yoktur.
8) Takibi görev ve sorumluları : İmar ve Planlama Çalışma Grubu ve Kent Konseyi
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Eğitim Çalışma Gurubu.
2) Konu : Antalya Kent Toplum Atılım Merkezleri (AKTAM)
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

Ülkemizde, 21.yüzyılda iş gücünde teknolojik gelişmelere göre sürekli kendini
yenileyebilme, bilgisayar okur yazarlığı, en az bir yabancı dilde eletişim kurabilme ve
grup halinde çalışma yeteneği aranacak. Ülke sanayisinin, yüksek öğretimin üreteceği
bilgi ve desteğe her zamankinden daha fazla gereksinim duyacağı bilgi toplumunda,
okul öncesi eğitimden başlayarak, çıraklık eğitimi ve yetişkin eğitimi ile yüksek öğretim
de toplum yapısının gerektirdiği insan gücü yetiştirilesi gerekiyor. Bu niteliklerdeki
insan gücünün kaynağı olan eğitim sistemi günümüzde ve gelecekte her zamankinden
fazla önem taşıyor.
Ülkemizin ekonomik, toplumsal, sağlık ve eğitim alanındaki sorunlarını doğru
sorgulayarak bilgi çağına ulaşmak istiyorsak, gerçeklerden yola çıkarak belirli bir
düzeye ulaşmamız gerekiyor. Bu durumda kendini aydın olarak bilen herkese büyük
bir görev düşüyor.
Aydınlara sesleniyoruz. Kendi aydınlığınızda bir ampul olacağınıza karanlıkta bir mum
ışığı olmanız bile yeter. Sizin ışığınızı almaya muhtaç o kadar çok insan var ki, ışığınızı
o insanlara yansıtın. Umarız, bilgi çağına ancak sizlerin ışığı ile girebiliriz.
Çok bilmek değil ancak bilgiye erişim yollarını bilmek önem kazanmaktadır. Bu
nedenle, 2000’li yıllara henüz girmeden çağı yakalamak için doğumdan ölüme kadar,
hayatın içinde hep eğitim içinde olmalıyız veya eğitim içinde hayatı yaşamalıyız ki,
hepimiz uygar düşünceli, çağdaş, demokrasiyi özümsemiş mutlu birer Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olabilelim.
İşte AKTAM Projesi, 21.yüzyılda kent insanının bilgi çağına ulaşması için Kent
Konseyinde dört çalışma gurubunun (Eğitim, Toplum, Kültür ve Sanat ile Gençlik ve
Spor Gurupları) hazırladıkları projelerin ortak bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir
projedir. Bu proje, Antalya’da sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının
iş birliğiyle belirlenen ortak programlar dahilinde her türlü eğitim, kültür-sanat ve spor
etkinliklerini başlatıp yürüterek, bilgi çağı olan 21.yüzyılda Antalya’da yaşayanların
mutlu birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasını, böylelikle, mutlu bir toplum
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oluşmasını hedeflemektedir. Bu proje, Kent Konseyinde kabul edilerek AKTAM
Genel Kurulu oluşturulmuştur. AKTAM Genel Kurulu, ilk toplantısında AKTAM
koordinasyon ve Yürütme Kurulunu seçerek projenin hayat geçirilmesi çalışmalarına
başlamıştır.
Projenin Amacı : Bu proje; iki bin yılına az bir zaman kala kentte yaşayan her
insanın, (öncelikle sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları dayanışması
ölçüsünde başlayarak, sonradan yerel yönetimlere bağlı olarak yerel yönetim-vatandaş
işbirliği ve gücüyle devam edecek “Toplum Atılım Merkezlerinin” her semt veya
mahallede faaliyete geçmesi ile) bilgi çağı olan 21.yüzyıla çağdaş ve uygar bir şekilde
girebilmesini ve çağdaşlığı kent yaşamında mutlu bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı
olarak nesiller boyu sürdürmeyi amaçlar.
Proje İçeriği
: Bu proje ile oluşturulması veya kurulması amaçlanan
AKTAM’lar, toplumda her insanın temel vatandaşlık bilgilerini alabileceği, insanlar
arasında sosyal ve kültürel bütünleşmeyi güçlendiren, çocuk ve gençlerin merak ve
yeteneklerini harekete geçirebilen, işsiz insanlara iş-meslek kursları verebilen, mesleği
dışında insanların gizli kalmış merak ve yeteneklerini geliştirebildikleri bilim, kültür,
sanat, spor, merak, yetenek ve iş-meslek kursları etkinlikler birimi.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Eğitim ile ilgili STK’ları (Sivil Toplum Kuruluşları),
eğitimciler ve eğitime gönül verenler, Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Eğitim
Çalışma Gurubu.
5) Önerilen çözümler : AKTAM Projesi gerekli geliştirmeler yapılarak hayata
geçirilmelidir.
6) Yapılacak işler :
Fiziksel Kaynaklar
: Bu merkezler, örtülü mekanlar ve düzenlenmiş açık olanlar
içeren (bürolar, derslikler, laboratuarlar, atölyeler, kütüphane, tiyatro salonu, müze,
spor salonu, yüzme havuzu, çiçek serası, çocuk oyun parkı ve çeşitli spor sahaları)
tesislerden oluşacaktır. Bu tesisler, öncelikle varoş bölgelerde başlamak üzere yerel
yönetimin ayıracağı alanlar veya vatandaş tarafından bağışlanan arsalar üzerinde
yapılacaktır. Proje de amaçlanan tesisler oluşturuluncaya kadar Antalya’daki amaca
yönelik tesislerden, yararlanılacaktır.
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Projenin Uygulanması : AKTAM’ların gerçek tesisleri faaliyete geçinceye kadar
proje, hem uygulamadaki güçlüklerin görülmesi hem de bir deneyim kazanılması
açısından kamu sivil kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kişilerin ortaklık belgesine imza
koydukları işbirliği ve dayanışmanın ölçüsünde belirli bir düzeyde başlatılacaktır. Daha
sonra, projede sözü edilen merkezler, yerel yönetimlerin sorumluluğunda faaliyete
geçirilerek vatandaşların hizmetine girecektir.
Projenin uygulamasında il önce, AKTAM’ın Kent-Vatandaşlık okulu ile çocuk ve
gençlik etkinlik birimleri faaliyete geçirilecektir. Bu birimlerin faaliyete geçirilmesi için
projenin ilk önce projede gönüllü olarak görev alacak kamu, sivil kurum ve kuruluşlara
daha sonra da kamuoyuna tanıtımı yapılacaktır. Projenin tanıtımı ve duyurulmasından
sonra, proje de faaliyete geçirilecek birimlerde görev alacak kamu, sivil kurum ve
kuruluşların temsilcileri ve gönüllü kişiler projede koşullara uyarak ortaklığı alınmalı ve
projenin uygulanması sağlanmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar :
Bu tesislerin oluşturulmasında tabii ki en büyük etken finans, yani para kaynağı
konusudur. Bu kaynağın büyük bir kısmını yerel yönetimlerin karşılaması durumunda,
gönüllü kişi ve kuruluşların katılımı ile de bu kaynak daha da artacaktır. Bakanlıklardan
ve İl Özel İdaresinden katkı sağlanması da düşünülmelidir.
8) Takibi görev ve sorumluları : AKTAM Yönetim ve Yürütme Kurulu, Yerel
Gündem 21 Kent Konseyi Eğitim Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Grubu : Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması
2) Konu : Antalya için Sektörel Temelde Arazi Kullanımının Planlanması
3) Konunun Önemi ve Gerekçesi:
Yaklaşık 2 milyon hektarlık yüzölçümüne sahip olan Antalya ili, dünya ölçeğinde eşsiz
doğal varlıkları yanısıra ihmal edilemeyecek derecede kıymetli tarihi ve kültürel
varlıkları da bir arada bulunduran ve barındıran bir kenttir. Bu haliyle kentin, gerek
doğal ve gerekse tarihi ve kültürel varlıklarının, günümüzün bilimsel ve teknolojik
planlama olanaklarına dayalı olarak hazırlanması gereken ideal arazi kullanım
planları olmadan idare edilmesine göz yumulamaz.
Bu güne kadar Antalya ilinin geleceğine yönelik olarak yapılan planlamalarda Antalya
ili için öngörülen sosyo-ekonomik gelişimin beş temel üzerine oturtulması
öngörülmektedir. Söz konusu bu sektörler; Tarım, Turizm, Ticaret, Tarihi ve Kültürel
faaliyetler ile Yaz ve Kış sporları faaliyetleridir. Bu ekonomik faaliyet alanları içerisinde
insan beslenmesi ve neslinin devam etmesi gibi iki vazgeçilemez önemi nedeniyle
Tarım sektörünün ayrı bir yeri bulunmaktadır. Bununla birlikte toplam yüzölçümü
yaklaşık 2 milyon hektar olan Antalya’nın sadece 350 bin hektarlık bir kısmı, diğer bir
deyişle toplam arazi varlığının sadece %17’si tarımsal üretime uygun özellikleri
taşımaktadır ve söz konusu bu %17’lik tarımsal nitelikli araziler de gerek hatalı imar
planlama çalışmaları nedeniyle ve gerekse diğer bazı nedenlerle hızla yok edilmektedir.
Ayrıca, Antalya’nın dünyada örnekleri çok sınırlı sayıda olan eşsiz ekolojik özellikleri
ve tarım alanlarından bir yılda iki defa ürün elde edebilme olanakları, gerek iç
tüketimde ve gerekse dış satımda son derece yüksek ekonomik getirisi olan diğer
tarımsal ürünlerle birlikte seracılık ve narenciyeyi Antalya’nın vazgeçilmezleri arasına
sokmaktadır.
Tarım sektörü ve onun en temel üretim girdisi olan tarım topraklarının, ulusal stratejik
önemi yanısıra global stratejik önemi de vazgeçilmezler arasındadır. Zira insanların
gıda güvenliği, artık yerel ve ülkesel düzeyde değil tüm dünya ölçeğinde ele alınmakta
ve üretim ortamları olan tarım toprakların korunması için uluslararası gayretler
sarfedilmektedir. Diğer taraftan pek çok yörede olduğu gibi Antalya’da da hatalı
planlamalar ve hatta hiç bir plan esası dikkate alınmadan, arazi ve toprakların
gelişigüzel kullanımları devam etmektedir. Böylesine plansız ve hatalı arazi kullanım
şekilleri altında ise geri dönüşümü mümkün olmayan çok ciddi arazi ve toprak
kayıpları ortaya çıkmaktadır.
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Söz konusu bu durum Antalya’yı, giderek artan nüfusa karşılık giderek azalan tarım
arazileri ve azalan tarımsal ürünler kıskacına sürüklemektedir. Sözü edilen bu kıskacın
bir diğer olumsuz etkisi ise kendisini giderek azalacak ve yakın bir gelecekte de kıtlığa
kadar götürebilecek olan içme ve kullanma suyunda kendisini gösterecektir. Zira içme
ve kullanma sularının yer altı kaynaklarında depolanabilmesinde gerekli olan tek doğal
varlık Topraktır.
Sonuç olarak; dünya kenti olarak tanımlanan Antalya’da diğer sektörler ne kadar iyi
planlanırsa planlansın, tarım sektörünün faaliyetleri günümüzün bilimsel ve teknolojik
olanaklarından yararlanarak planlanmadan ve tarım topraklarını ve elbetteki diğer
toprak alanlarını da sürdürülebilir arazi kullanımı prensipleri çerçevesinde idare
etmeden sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmadan ve refahtan söz edilemez. Antalya
kenti ve hatta ülke olarak ekonomik kalkınmada büyük beklentilerimizin olduğu
turizm sektöründe bile ne kadar kaliteli tesis ve hizmet sunulur ise sunulsun, kaliteli
yiyecek ve içme ve kullanma suyu olmadan gerçek ve sürdürülebilir bir hizmetin
verilmesi söz konusu değildir. Diğer taraftan Antalya’nın ve ülkemizin, tarım
alanlarında yapacağı geri dönüşümsüz hatalar sonucunda gıda ve su yönünden dışa
bağımlı hale gelmesi ise Türk toplumunun bağımsızlığı ve geleceği için ciddi tehlikeleri
işaret etmektedir.
Yukarıdaki gerekçelerden hareketle, alan kullanımı yönünden arazi taleplerinin hızla
arttığı Antalya için günün çağdaş teknik ve teknolojileri yardımıyla yeni bir alan
kullanım modelinin geliştirilmesi ve uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.
4) Konunun Sahipleri
a) İlgili Sorumluları: Antalya Valiliği, Belediyeler, Kamu ve Özel Sektöre ait tarımsal
kuruluşlar, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
b) Katkı Koyacak Unsurlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi, Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Bölge ve İl
Müdürlüğü, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya İl Özel İdaresi, Çevre İl
Müdürlüğü, Belediyeler, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Özel Tarımsal
Kuruluşlar, ATSO ve tüm yöre halkı.
5) Önerilen Çözümler
Antalya ili için kent yerleşimine açılması planlanan her alan için imar plan çalışmalarına
geçilmeden, söz konusu bu alanların öncelikle “arazi envanterinin çıkarılması” ve
“ideal arazi kullanım planlamasının yapılması” temel esastır. Bu envanter ve
planlama çalışması sonucunda;
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a) Mutlak tarım alanları tespit edilmeli, kadastro ve mülkiyet çalışmaları bitirilerek
bu alanlar koruma altına alınmalıdır.
b) Tarımsal üretim amacıyla ıslah edilmesi gereken alanlar tespit edilmeli, kadastro ve
mülkiyet çalışmaları bitirilerek ıslah projeleri hazırlanmalı ve uygulamaya
aktarılmalıdır.
c) Özellikle endemik bitki ve hayvan türlerin bulunduğu alanlar ve önemli gen
kaynağı durumunda olan alanlar tespit edilmeli ve mutlak koruma altına alınmalıdır.
d) Mutlak orman ve mera alanları tespit edilmeli, kadastro ve mülkiyet çalışmaları
bitirilerek amenajman planlamaları yapılmalı ve uygulamaya aktarılmalıdır.
e) Kentsel yerleşime uygun olabilecek alanlar tespit edilmeli, kadastro ve mülkiyet
çalışmaları bitirilerek kent imar planları önerilen bu alanlarda uygulanmalıdır.
f) Kent çevresinde doğal hammadde kaynağı durumunda bulunan alanlar tespit
edilmeli bu alanlar için ÇED çalışmaları tamamlanmalı ve bu doğrultuda işletmeye
açılmalıdır.
6) Yapılacak İşler:
Bu eylem planı önerisinin temeli arazi envanteri ve ideal arazi kullanım planlaması
üzerine oturmaktadır. Bu temel uygulamanın ne kadar gerçekçi olduğunun
ispatlanması için ise;
Antalya kentinin sıcak gündeminde bulunan “Altınova İmar Planlama Çalışması” bir
süre askıya alınarak, bu alanda en kısa sürede uzmanlarına bir “arazi envanteri” ve
“ideal arazi kullanım planı” yaptırılmalı ve imar planları, bu temel altlık üzerine inşa
edilmelidir. Söz konusu böyle bir çalışma, hem kent kaynaklarının daha rasyonel
kullanımına olanak sağlayacak, hem yerel yöneticilerin sağlıklı kararlar vermesine
yardımcı olacak ve hem de gerek Antalya’nın imara açılması düşünülen diğer alanları
için ve gerekse Antalya’nın ilçelerine ve nihayet tüm Türkiye için örnek bir uygulama
olacaktır.
7) Bütçe ve Kaynaklar :
Tüm Antalya kenti için yapılacak “arazi envanteri” ve “ideal arazi kullanım planlaması”
çalışmaları için gerekli olan kaynak Antalya İl Özel İdaresi, Büyükşehir ve alt
Belediyeler, ATSO, Özel Tarımsal Kuruluşlar, DPT ve BM Kalkınma Programı
Küresel Çevre Fonu tarafından oluşturulacak bir ortak katılım grubu tarafından
sağlanabilecektir.
Kentin gündeminde bulunan Altınova için Kent Konseyimizin “Tarım Topraklarının
Korunması ve Kullanımı” grubu tarafından önerilen bir uygulama projesi, Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa hazırlanmış ve uygulamaya aktarmak için
maddi kaynak arayışına girilmiştir. Kaynak temin edilebilir ise söz konusu bu alanın
envanteri ve ideal arazi kullanım planlaması yaklaşık üç ayda tamamlanabilecektir.
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8) Tatbiki görev ve sorumluları :
Antalya Kent Konseyi ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yukarıda sözü
edilen eylem planına yönelik araştırmaları yapmak üzere mutabakat sağlanmıştır.
Diğer taraftan gerek kırsal alan ve gerekse kent alanlarının çağdaş planlama
çalışmalarında gelişmiş ülkelerin sürekli yararlandıkları “Uzaktan Algılama, Coğrafi
Bilgi Sistemleri ve Kent Bilgi Sistemleri” Antalya kentine mutlaka kazandırılmak ve
planlama çalışmalarında bu teknik ve teknolojilerden yararlanmak zorunluluğu
bulunmaktadır. Grubumuz böyle bir sistemin kurulması ve işletilmesi için de girişim
ve faaliyetlerini sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam edecektir.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Sağlık Çalışma Gurubu.
2) Konu : 224 nolu Sağlık yasasının işlerliğinin arttırılarak, sağlık ocaklarının işlevini
yerine getirmesinin sağlanması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

a) Kent merkezlerinde sağlık sorunları ve hizmet kullanımı :
Ülkemizde hemen tüm kentler hızlı, plansız ve çarpık gelişmektedir. Bu nedenle
çoğunda su, çöp, artık su, vektör, gıda, trafik, hava kirliliği, gürültü, yabancılaşmayla
ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bu nedenle kentlerimiz sağlıksızlık üreten mekanlar
haline gelmiştir. Bu nedenle kentlerimiz sağlıksızlık üreten mekanlar haline gelmiştir.
Bu kentsel yapı sonucu, kentin sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş merkezlerinde bile
sindirim sistemi enfeksiyonları, gıda zehirlenmeleri, solunum sistemi rahatsızlıkları
vardır. Gürültü, ulaşım, güvenlik, ekonomik nedenlerin yarattığı psikiyatrik sorunlar,
trafik kazaları, standart dışı ev ve ev aletlerine bağlı ev kazalarına sıklıkla
rastlanmaktadır. Öte yandan kent merkezlerinde 65 yaş üzeri insan sayısı fazla olduğu
için Hipertansiyon, diabet, eklem hastalıkları gibi kronik hastalıklarda sıkça
görülmektedir. Yine kentlerde ruh hastalıkları, (alkolizm, diyet, sigara, stress ve
standart yaşama bağlı) kalp-damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar ve kanser
gibi hastalıklarda fazladır ve artış halindedir. Kısaca; Kent merkezinin sağlık
sorunları, kentin yapısı ve olumsuzlukları ile yakından ilgilidir. Kentlerde;
tedavi edici hizmetten çok çevre sağlığı, bulaşıcı hastalık mücadelesi, sağlık
eğitimi gibi birinci basamak sağlık hizmetlerine gereksinim daha fazladır.
Kent merkezlerinde tedavi hizmetleri çok büyük sorun değildir. Nüfusun önemli bir
bölümünün (şimdilik) sosyal güvencesi vardır yada ekonomik durumları daha iyidir.
Ancak kent merkezinde yaşayan insanların büyük kısmı ilk basamak sağlık hizmeti için
sağlık ocaklarından daha fazla hastaneleri (özel-kamu) tercih etmektedir.
Gecekondu sağlık sorunları ve hizmet kullanımı
: Kent yaşamının büyük
bölümünü oluşturan gecekondu bölgelerin de sağlık sorunları kentin diğer kısımlarına
göre daha yoğundur. Örneğin; Antalya’da gecekondu mahallelerinde, kent merkezine
göre 0-6 yaş grubunda malnütrisyon (yetersiz beslenme) oranı; 3 kat, bebek ölüm hızı
ve perinatal ölüm oranı; 2 kat daha fazladır. Anneler çok genç yaşta evlenmekte, 40
yaşın üzerinde bile doğum yapmaktadır. (Antalya’da kadınları % 81’i 19 yaşından
küçük evlenmiştir.) Bu nedenlerle gecekondu bölgelerinde fertilite (doğurganlık)
hızları, ana/çocuk oranları yüksektir. Düşükler ve istenilmeyen bebek doğumları daha
çoktur. Yine aynı nedenlerle kadınlarda gebelik ve doğum komplikasyonları,
jinekolojik hastalıklar ve enfeksiyonlar, anemi, malnutrisyon, diş hastalıkları ve anne
ölümleri gibi sorunlar yaygındır.
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Çok çocuklu, eğitimsiz ve meşgul anne-babadan oluşan ailelerde çocuklara daha az
zaman ayırmasına neden olmakta, bakımsız ve denetimsiz çocuklarla, bebek ölümleri,
enfeksiyon hastalıkları, malnutrisyon, trafik kazaları, çocuk suistimalleri, evden kaçma,
okulu terk, küçük yaşta sigara ve uyuşturucuya başlama gibi sorunlar daha sık
görülmektedir. Kalabalık ve sağlıksız konutlar, yetersiz, sağlıksız ve olumsuz çevre
koşulları yine en çok anne ve çocukları etkilemekte, solunum sistemi enfeksiyonları,
ishalli hastalıklar, paraziter hastalıklar, cilt hastalıkları ve diğer enfeksiyonları bu
grubun sağlık düzeyini daha da olumsuz etkilemektedir. Gecekondu bölgesinde
hizmette önceliğin anne ve çocuklarda olduğu açıktır. Öte yandan özellikle bu grubun
gereksinimini karşılayacak olan doğum öncesi bakım, aşılama, çocuk takibi, sağlık
eğitimi gibi hizmetleri kent merkezine göre daha az aldıkları yapılan araştırmalarla
ortaya konmuştur. Örneğin Antalya’da gebelerde “en az bir kez doğum öncesi
muayene oranı kent merkezinde: %44 iken gecekondu bölgelerinde %13’tür. Kontrol
edilen bebek oranı kent merkezinde %55, gecekondu da %28’dir. Gecekondu da
erkeklerin sağlık sorunları da kent merkezine göre hem farklı hem de daha fazladır.
Küçük yaşta denetimsiz ve sağlıksız işyerlerinde başlayan yaşam, iş kazaları ve meslek
hastalıklarının daha yaygın olmasının nedenidir. Sigara ve alkol tüketimi fazla olduğu
gibi trafik kazaları, cinayet ve yaralanma gibi şiddet olayları ile tüberküloz, cinsel yolla
bulaşan hastalıklar gecekondu erkeklerinde daha sık görülmektedir. En önemlisi;
Gecekondu halkının hem ilk hem de ikinci basamak sağlık hizmetlerini kent
merkezine göre daha az kullanmaktadır. Örneği kent merkezinde bir kişi yılda
ortalama iki kez sağlık kuruluşuna başvurmakta iken bu oran gecekondu bölgesinde
birin altına düşmektedir. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir; Özellikle bölgeye yeni
gelen ailelerin tüm kamu hizmetleri gibi sağlık hizmetlerini kullanırken bir çekingenlik
yaşaması, sağlık hizmetlerini yeterince tanıyamaması, tanıtılmaması, gecekondu
bölgelerinde nitelik ve nicelik olarak yeterli sağlık kuruluşu bulunmaması, gecekondu
halkının çoğunluğunun sosyal güvencesinin olmaması, (Antalya’da eski gecekondu
bölgelerinde halkın %50’sinin, yeni gecekondu bölgelerinde %75’inin sosyal güvencesi
yoktur.) İlaç alacak veya tetkik yaptıracak ekonomik gücün bulunmayışıdır. Yine de bir
sağlık sorunuyla karşılaşıldığında sağlık ocağı kullanma kent merkezine göre daha fazla
olup (%57) hastanelere ikinci plandadır. Eczaneye başvurarak veya kendi kendini
tedavi edenler yada sağlık istismarcısı üfürükçülerden, medyumlardan medet umanların
oranı azımsanmayacak kadar çoktur. Antalya gecekondu bölgelerindeki doğumların
sadece % 34’ü hastanede yapılmakta, % 22’si ebe yardımı ile % 44’ü evde kendi
kendine olmaktadır. Gecekondulardaki diğer bir sorun, koruma altına alınması gereken
kimselerdir. Bunlar; Sokak çocukları, kimsesiz veya bakıma muhtaç yaşlılar, ailesi
tarafından bakılmayan özürlüler, fuhuşa ve dilenciliğe itilen çocuklardır. Kısacası sağlık
hizmetleri yanında ve onlarla beraber sosyal hizmetlerin de götürülmesi gecekondu
bölgeleri için hayati önem taşımaktadır.
b) Sağlık ocakları; gerek kent merkezlerinde hastanelerdeki yığılmaların önlenmesi
gerekse gecekondu alanlarında sağlık hizmet kullanımı açısından önemlidir.
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Bu nedenle 224 nolu sağlık yasasının; sağlık ocaklarının işlevi açısından, işlerliğinin
arttırılması zorunluluktur. Sağlık ocaklarının geliştirilmesi, kentimiz açısından
kentimize yaşanan sağlık sorunlarının önemli bir bölümünün çözümü açısından
değerlendirilmelidir.
4) Konunun aktörleri

:

a) İlgili sorumluları : Valilik, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü
b) Katkı koyacak unsurlar : S.S.K., Sağlık Grubu, Üniversite, Hastaneler.
5) Önerilen çözümler :
Sistemin istenilen projelerle uygulanmasının sağlanarak sağlık ocaklarının, birinci
basamak sağlık hizmetlerine yanıt verecek şekilde sayıları arttırılmalı,
teçhizatlandırılmaları sağlanmalı ve personel yetersizlikleri giderilmelidir.
Olumsuzlukların giderilmesiyle hastanelerdeki hasta yığılmaları da önlenebilecektir.
6) Yapılacak İşler : Vilayet, Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüklerine konunu çözümü ile
ilgili girişimler Kent Konseyince yapılacaktır.
- Konunun önemi ve gerekçeleriyle ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır.
- Sağlık ocağı toplantıları yapılarak kent halkı bilinçlendirilecektir.
- Hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.
- Sistemin uygulanabilmesi doğrultusunda projeler hazırlanarak uygulanacaktır.
7) Bütçe ve kaynaklar : Sağlık Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Belediyeler.
8) Takibi görev ve sorumluları : Sağlık Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Gençlik ve Spor Çalışma Gurubu.
2) Konu : Gençlik Merkezleri. (Sosyal Danışma Merkezi)
4) Konunun önemi ve gerekçesi :
Çocuk ve gençlerimize özellikle grup içinde beceri, sağlık, karakter, cesaret, mesleki
yönlendirme, ilgi, bilgi, düşünce, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş
bir kişiliğe ve karaktere sahip olabilmelerini sağlayabilme, kendilerine ve başkalarına
saygılı, bilimsel düşünce yeteneğine manevi ve kültürel değerlerimize sahiplenmeleri de
hiçbir ayrım gözetmeksizin kent gençliğini bünyesinde toplayabilecek Gençlik
Merkezleri kurulmalıdır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : T.C. Hükümeti, Belediyeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Yerel Gündem 21 Gençlik ve Spor Gurubu, Akdeniz
Üniversitesi
Kent gençliği, ilgili kuruluşlar.
5) Önerilen çözümler : Projenin mühendislik raporunun hazırlatılarak gerekli
girişimlerin yetkililerce başlatılması.
6) Yapılacak işler : Gençlik Merkezi kurulabilecek yerlerin tespit edilmesi, hedef
kitleye ulaşılabilmesi için program oluşturmak. Gençlik merkezinde hedef, ilgi ve
isteklerin tespiti.
7) Bütçe ve kaynaklar : Belediyeler ve İl Özel İdare Md.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Gençlik ve Spor Grubu, kent
gençliği, ilgili kuruluşlar.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Gençlik ve Spor Gurubu.
2) Konu : Semt Spor Sahalarının amacına uygun açılması ( İmar Planında)
4) Konunun önemi ve gerekçesi :
Mahalle sakinlerinin ve gençlerin spor yapması için semt spor alanlarının altyapılarının
hazırlanması, imar planında semt spor alanları olarak geçen yerlerin hem amaç dışında
kullanılması önlenecek, hem de kentimizde yetersiz olan tesislerin artışı sağlanacak.
Çocuklar ve gençlerin sporu cadde ve sokak aralarında yapmaları önlenecektir.
5)Konunun aktörleri :
a) İlgili Sorumlular : T.C. Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Belediyeler, Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Yerel Gündem 21 Gençlik ve Spor Grubu, Akdeniz
Üniversitesi semt sakinleri, sporla ilgili kuruluşlar.
5) Önerilen çözümler :
Her Belediyenin kapsamında olan ve imar planında semt spor alanlarının açılması için
girişimleri başlatmaları, mülkiyet sorunu olan yerlerinde semt spor alanı olarak
kazanım için gerekli işlemler yaparak halka kazandırılmalı.
6) Yapılacak işler :
Her mahallede kaç semt spor alanı olduğu tespit edilmeli, mülkiyet sorunu olmayanlar
öncelikle açılmalı, ilgili kurum ve kuruluşların koordineye geçmesi sağlanmalı.
7) Bütçe ve kaynaklar : Belediye bütçesinden ve İl Özel İdare bütçesinden
sağlanmalı.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Gençlik ve Spor Grubu, ilgili
gönüllü kuruluşlar ve mahalle sakinleri.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU
EYLEM PLANI
1) Çalışma Grubu veya Meclisi : Afetler ve Kriz Yönetim Çalışma Grubu.
2) Konu : Yangınlar (Mesken ve Orman Yangınları).
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Yangınların can ve mal emniyeti açısından önemi, doğal yapı ve çevrenin korunması,
Antalya’da yaz hava sıcaklığının çok yüksel olması dolayısıyla yangın açısından riskli
olması (orman yangınları riskinin artması).
4) Konunun aktörleri : Belediyeler (Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı), Orman
Bölge ve İl Müdürlükleri, Vilayet ve bağlı kuruluşlar.
a) İlgili sorumluları : Belediyeler, Orman Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlar.
b) Katkı koyacak unsurlar : Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, odalar (mühendis
ve mimar), eğitim açısından Milli Eğitim Müdürlükleri, Askeri Kuruluşlar, Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Sigorta Şirketleri.
5) Önerilen çözümler :
Yangına hassas bölge ve önceliklerin tespiti, imar ve inşaatta yangın ve emniyet
tedbirlerinin dikkate alınması, inşaatta yangına dayanıklı malzeme kullanımının teşviki,
şehir içi yangın musluklarının yeterli ve nitelikli hale getirilmesi, itfaiye teşkilatının şehir
içi dağılımının yeterli, dengeli dağılımı alet ve teçhizat açısından nitelikli olması, sit
alanlarındaki (Vakıf Çiftliği) yangın önlemlerinin arttırılması.
6) Yapılacak İşler :
- Eğitim (okullar ve halk eğitimine önem verilmesi),
- Binalardaki yangın merdivenlerinin işler hale getirilmesi,
- Parlayıcı ve yanıcı maddelerin stok ve satımının denetlenmesi,
- Orman içi alanlardaki hareketliliğin azaltılması,
- İtfaiye ve orman teşkilatının personel alet ve teçhizat açısından takviyesi,
- Yüksek gerilim hatlarının tehlike riskinin azaltılması,
- Yanan orman alanlarının özel kullanıma açılmayıp eski doğal haline dönüşümünün
sağlanması.
7) Bütçe ve kaynaklar : Belediyeler, Orman Bölge ve İl Müdürlükleri, Valilik, Afet
İşleri Genel Müdürlüğü.
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8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Afet Kriz Yönetimi Çalışma
Grubu
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Grubu veya Meclis : Afetler ve Kriz Çalışma Grubu.
2) Konu : Taşkınlar, Boğaçay ve Düden çayları.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Antalya şehir içi akarsularının yarattığı taşkınlar can ve mal emniyetini tehdit
etmektedir. Ayrıca şehirleşme ile drenaj kanallarının yapılmaması sonucu yüzey
sularının etkisiyle zararlar söz konusudur.
4) Konunun aktörleri : Belediyeler, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Afet İşleri
Genel Müdürlüğü)
a) İlgili sorumluları : Valilik
b) Katkı koyacak unsurlar : Sivil toplum örgütleri, Valilik, Yerel Gündem 21
Antalya Kent Konseyi.
5) Önerilen çözümler :
Antalya şehir merkezi yüzey suları ve akarsuların düzenlenmesi konularında
çalışmalara önceki yıllarda başlanılmış olup devam etmektedir. DSİ bu konuda önemli
çalışmalar yapmaktadır. Bu projelerin tamamlanması sağlanmalı, imarda kırmızı kot
uygulamasına dikkat edilmesi, itfaiye birliklerinin yeterli hale getirilmesi sağlanmalıdır.
6) Yapılacak İşler :
- Boğaçay Taşkın Koruma Projesi uygulaması tamamlanmalıdır.
- Düden çayı Taşkın Koruma Projesi tamamlanarak uygulamaya geçirilmelidir.
- Şehir içi dereleri için proje ve yatırım çalışmaları başlatılarak acilen bitirilmelidir.
- Belediyece yürütülmekte olan drenaj projesi acilen bitirilmelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar :
- Şehir içi yüzey suları drenajı belediyelerce proje çalışmaları devam etmektedir.
- Finansman için Dünya Bankası düşünülebilir.
- Şehir içi akarsuyu ve dereler için Devlet Su İşleri (DSİ) kaynakları kullanılmaktadır.
- Başta ilgili kuruluşların katkıları sağlanabilir.
8) Takibi görev ve sorumluları :
- Yerel Gündem 21 Afetler ve Kriz Yönetimi.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Ekonomi Çalışma Grubu.
2) Konu : Antalya ili ulaşım altyapısının tamamlanması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

Yöremizin ulaşım altyapısı ve ekonomik gelişmesiyle, Ege ve Çukurova gibi komşu
bölgelerin altyapılarının tamamlanması ve ekonomik gelişmeleri arasında yakın bir
ilişki gözlenmektedir. Antalya’nın ilk yurtiçi bölgesi rakipleri Ege ve Çukurova
bölgesidir.
Antalya’yı, Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan yolların, Çukurova ve Ege Bölgesi yollarıyla
aynı düzeyde olduğu 1960’lı yıllarda Antalya tarım ve orman ürünlerinin yurtiçi ve
yurtdışı ticaretinde bu bölgelerle rekabet edebilmekteydi.
Türkiye’nin Ekonomik Merkezi Marmara yöresidir. 1960’lı yılların sonlarına doğru
verilen siyasi öncelikler nedeniyle; Ege ve Çukurova Bölgelerini İç Anadolu ve
Marmara’ya bağlayan yeni yollar Antalya’dan 10-15 yıl önce tamamlanmış oldu. Ayrıca
bu bölgelerin limanları ile demiryolu bağlantısı olması nedeniyle, bölgemizin ticareti bu
bölgelerle rekabet edemez duruma geldi. Antalya–Burdur–Afyon Çubuk Boğazı
Çeltikçi geçişi 1980’li yılların başlarında ve Antalya–Denizli, Antalya–Manavgat–
Konya geçişi 1990’lı yıllarda günün standardına getirildi.
1970’li yıllarda Ege ve Çukurova’da yaşanan altyapı ve teşviklerin canlandırdığı
ekonomik gelişme ile rekabet edemeyen yöremiz tacirleri ticaretten çekilmek zorunda
kalmışlar, tüm birikimleri, yurtdışı portföyleri de kaybolmuş bulunmaktadır. O yıllarda
işlerini Antalya’dan İzmir ve İstanbul’a nakleden hemşehrilerimiz dünya ölçeğinde
firmaların doğmasını sağlarken Antalya firmaları gelişememiştir. İzmir–Denizli–
Afyon– Konya–Adana’da pek çok holding olduğu halde Antalya firmalarının bu
duruma gelememeleri bunun göstergesidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Bölge Müdürlükleri, Antalya
Valiliği ve Özel İdare.
b) Katkı koyacak unsurlar : Ekonomi Çalışma Grubu, ilgili Sivil Toplum Örgütleri,
ATSO, DPT.
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5) Önerilen çözümler : Valilik tarafından kurulacak ulaşım komisyonu raporları
doğrultusunda ilgili bakanlıkların çalışmalara başlaması sağlanmalıdır.
6) Yapılacak işler :
1- KARAYOLU
Kent İçi Ulaşım
Şehrin Lara ve Konyaaltı’nda birden büyümesi, Kalekapısı çevresinde kalan ticaret
finans merkezine ulaşmayı çok güçleştirdiği gibi Lara–Konyaaltı geçişlerinin yetersiz
kalması kent içi ulaşımında büyük sıkıntılara yol açmaya başlamıştır. Ne yazık ki imar
planlarımız konut bölgeleri olan Konyaaltı ve Lara insanlarını birleştirecek,
Kalekapısı’na alternatif olacak, modern bir Finans–Ticaret bölgesi meydana
getirmemiştir.
a) Antalya–Kemer yolu (Konyaaltı) geçişi tamamlanmalıdır.
Bu Konyaaltı yöresine ekonomik canlılık getirecek ve merkezin yükünü azaltacaktır.
b) Kent için Köprülü Kavşaklar (demokrasi–Vatan–Otogar–Adliye) tamamlanmalıdır.
Bu projeler Aksu–Konyaaltı ve Lara-Konyaaltı geçişlerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca
Kalekapısı-D.Garajı kavşaklarının alt üst geçişlerle rahatlatılması beklenilmektedir.
c) Kemer-Kepez çevreyolu geçişi yapılmalıdır.
d) Organize Sanayiden Isparta karayoluna geçişi sağlayacak çevreyolu yapılmalıdır.
Böylece Organize Sanayi ve Toptancılar Sitesi’ne gelen veya Alanya geçişi yapan ağır
tonajlı taşıtların ulaşımı kolaylaşacaktır.
Bunlar için Kent Konseyi olarak; Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı
ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve konunun takip edilmesi
önerilmektedir.
KENT DIŞI ULAŞIM
a) Antalya-Alanya SAHİL YOLU tamamlanmalıdır.
Bu proje Havaalanı-Belek-Side turizm ulaşımını kolaylaştıracak ve Antalya-Alanya
karayolundaki yükü azaltacak, turistlerin trafik kazası riskini azaltacaktır.
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b) Antalya-Hisarçandır-Elmalı-Fethiye bağlantısı yapılmalıdır.
Bu karayoluyla, Tarım ve Turizm yöresi olan Fethiye ve Antalya doğrudan entegre
olacak, geçiş üzerinde bulunan Elmalı gibi yerleşim birimleri Turizm gelirleriyle
tanışabilecektir.
c) Antalya-İstanbul karayolu yüksek standartta duble yol olarak yapılmalıdır.
Antalya-Afyon karayolu ıslah edilmiş bulunuyor. Afyon-Sakarya arasının yüksek
standarda kavuşturulması ve Antalya-İstanbul karayolu ışıklandırılmasıyla 24 saat
kullanılabilir olacaktır. Böylece tüketicilerin Antalya’ya ulaşması kolaylaşacaktır.
Bunlar için Kent Konseyi olarak; Başbakanlık, Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma
Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve
konunun takip edilmesi önerilmektedir.
2- DENİZYOLU
A) KENT İÇİ
a) Lara-Antalya (Merkez)-Beldibi-Göynük-Kemer-Tekirova deniz ulaşımı için eksik
rıhtımlar tamamlanmalıdır.
Özellikle yaz mevsiminde Antalya-Kemer karayolunda trafiğin normale dönebilmesi
için gereklidir. Kent merkezinden gemiye yolcu inişi sağlanamadığından körfezde
deniz ulaşımı başlatılamamaktadır. Fener-Mobil-Talya- Sağlık Koleji önlerinden deniz
aracına binişi sağlayacak asansörlü rıhtımlar körfezimizde deniz ulaşımını başlatacaktır.
Bunlar için Kent Konseyi olarak; Başbakanlık, DPT Müsteşarlığı, DLH Genel
Müdürlüğü ve TDİ’ye müracaat edilmesi ve konunun takip edilmesi önerilmektedir.
Bunlar için Kent Konseyi olarak; Başbakanlık, DPT Müsteşarlığı, DLH Genel
Müdürlüğü ve TDİ’ye müracaat edilmesi ve konunun takip edilmesi önerilmektedir.
B) KENT DIŞI
a) Antalya’ya tarifeli yolcu gemisi ve yük gemisi seferleri konulmalıdır.
Birindizi/Venedik- Antalya, Antalya-Girne hatları çalıştırılmalı, ayrıca yaz aylarında
İstanbul-İzmir arasında yapılan tarifeli yolcu gemisi seferleri Antalya’ya uzatılmalıdır.
Tarifeli yük gemisi seferleri TDİ tarafından organize edilmelidir.
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3- HAVAYOLU
a) Gazipaşa ve Kaş havaalanları hızla tamamlanmalıdır.
b)Isparta Havaalanı askeri amaçlı da kullanılmalı, Antalya’da mevcut askeri
havaalanının yurt içi uçuşlara verilmesinin uygun olup olmadığı incelenmelidir.
c) İstanbul’un Anadolu yakasına projelendirilen sivil havaalanı hızla tamamlanmalıdır.
Bu proje Antalya’nın Marmara’da bulunan yurtiçi müşterisinin ulaşım imkanının
arttıracaktır.
Bunlar için Kent Konseyi olarak; Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı
ve DLH Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve konunun takip edilmesi
önerilmektedir.
4- DEMİRYOLU
a) Antalya-Alanya Demiryolu 5 yıl içinde tamamlanmalıdır.
Ulaştırma Bakanlığı’nın projesi ihaleye çıkarılan bu çalışması Antalyalılar tarafından
takdirle anılacaktır.
b) İstanbul-Ankara hızlı tren projesine Antalya noktası eklenmeli ve 2010’lu yıllarda
tamamlanması için çaba gösterilmelidir. Ülkemizde yüksek harcama yapan tüketici
İstanbul-Ankara bölgesinde bulunuyor. Antalya’nın yurtiçi müşteri tipi bu yörededir.
2010’lu yıllarda bu yörede 30 milyon kişi yaşayacak. Bunun % 40’ı (G.S.M.H.’den
yüksek pay alan kesim) 12 milyon tüketicinin Antalya’ya hafta sonları gelip
gidebilmesini ve tarım ürünlerinin güvenle o yöreye ulaşabilmesini sağlayacaktır.
Bunlar için Kent Konseyi olarak; Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı
ve DLP Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve konunun takip edilmesi
önerilmektedir.
7) Bütçe ve kaynaklar : Bakanlıklarca belirlenerek sağlanacaktır.
8) Takibi görev ve sorumluları : Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi ve
Ekonomi Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kent Konseyi Turizm Çalışma Gurubu
2) Konu : Turizm de yasal boşlukların tamamlanması.
4) Konunun önemi ve gerekçesi :
Sektördeki yasal eksikler nedeni ile turizm politikası ve master planların yapılamayışı,
sektördeki istihdam açığının kapatılamaması, hizmet standardının düşmesi, fiyat
kaosunun yaşanması, haksız rekabetin önlenemeyişi, döviz kaybının önlenemeyişi,
tanıtım ve pazarlamada plansızlık gibi sorunlar nedeniyle turizm sektörümüzün dünya
turizmine entegrasyonu ve sürdürülebilirliği sağlanamamaktadır. Bu nedenle turizmde
yasal boşluklar giderilmelidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Turizm Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, T.B.M.M,
Cumhurbaşkanlığı
b) Katkı koyacak unsurlar : Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Turizm
Çalışma Grubu, Turizm ile ilgili sivil toplum örgütleri.
5) Önerilen çözümler :
Gündem de bulunan; Turizm Bakanlığı kuruluş yasası, Türkiye Otelciler Birliği Yasası,
Rehberler Birlik Yasası, TÜRSAB 1618 sayılı yasanın sektör temsilci ve kuruluşlarınca
yeniden düzenlenmesi ve AB. Ülkeleri statüsüne uygun hale getirilmesi doğrultusunda
tartışmalar bir an önce bitirilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
6) Yapılacak işler :
Turizm Bakanlığının Kuruluş Yasasının Çıkarılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ayrılan ve kuruluş yasasını Kültür Bakanlığına
bırakan Turizm Bakanlığı, bu tarihten itibaren hazırlanan kanun hükmünde kararname
ile işlevini sürdürmektedir. Bir an önce Turizm Bakanlığının kendi kuruluş yasasını
çıkararak çağdaş yapıda örgütlenmesi ve hükümetteki öncelikli yerini alarak ricacı
Bakanlık sıfatını bırakarak yaptırımcı ve kariyerli bir Bakanlık statüsüne kavuşması
gerekmektedir.
Turizm Bakanlığının çalışma ve projelerinde Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı,
Çevre Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile ortak hareket etmesi sağlanmalıdır.
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Türkiye Otelcilik Birlik Yasasının Çıkartılması
 Konaklama sektöründeki eğitimli ve tabandan gelen personelin sertifikasyona tabi
tutulması ve bu sertifikalı personel çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir.
 Turizm eğitimini sağlayan YÖK’e bağlı Meslek Okulları ve dört yıllık işletme
eğitimi veren okullarının sayılarının çoğaltılması yerine ıslahının sağlanması, alt ve
ara eğitimi veren Turizm Bakanlığına bağlı olan TUREM ve Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı olan Meslek Liselerinin sayı ve mezunlarının çoğaltılması.
Rehberler Yasasının Çıkarılması
Ülkemizin tanıtımı ve pazarlamasında çok önemli yeri olan Turist Rehberlerinin bir an
önce yasal statüye kavuşturulması gerekmektedir.
TÜRSAB Yasasının Tadili
1618 sayılı yasa çerçevesiyle kurulan seyahat acenteleri işlev açısından ve diğer
kuruluşlarla ilişkiler açısından günümüz koşullarına göre dünya standardında bir
statüye sahip değillerdir. Bu yasanın tadil edilerek çağımız şartlarına uygun hale
getirilmesi gerekmektedir.
7) Bütçe ve kaynaklar : Bütçe ve kaynak gerektirmediği halde, yasaların yapılmasında
hukukçuların çalışma ücretlerinin Turizm Bakanlığınca karşılanması.
8) Takibi görev ve sorumluları : Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, Otelci Dernekler,
Rehberler Derneği, Yerel Gündem 21 Turizm Çalışma Grubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Turizm Çalışma Gurubu
2) Konu : Turizmin 12 Aya Yayılması
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Antalya Bölgesi gelişen turizm altyapısı ve konaklama kapasitesine rağmen, yaz sezonu
olarak altı aylık sürede yoğunlaşmaktadır. Toplam turistlerin yüzde 80’i yaz aylarında
gelirken, geriye kalan altı ayda sadece yüzde 20’lik ziyaret hacmi oluşmaktadır. Turistik
çekiciliğin gerektirdiği tedbirlerin alınması halinde, kış aylarında bölgeye daha fazla
ziyaretçi çekilebilmesi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına etkisi ve mevcut
kaynakların etkin kullanımı bakımından hayati önem taşımaktadır.
6) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Valiliği ve tüm bölge kaymakamlıkları, ilgili
Bakanlıklar, İl Müdürlükleri, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO).
b) Katkı koyacak unsurlar : Antalya TURSAB Bölge Yürütme Kurulu, Tur
Operatörleri ve Seyahat Acentaları, Antalya Bölgesi Yerel Yönetimleri Akdeniz
Turistik Otelciler Birliği (AKTOB), Antalya Turizm Müdürlüğü. Akdeniz Üniversitesi,
Antalya Bölgesi Tanıtım Vakıfları .
5) Önerilen çözümler :
 Bölgede kış aylarında çekicilik yaratacak konuların tespiti ve bu konularda
geliştirilecek somut projelerin desteklenmesi.
 Kış aylarında turist çeken rakip yörelerin incelenmesi ve sonuçların sektör
ilgililerine yansıtılması.
 Alternatif turizm konularında atılımcı projeler gerçekleştirilmesi.
- Kültür ve tarih turizmi
- Kongre turizmi
- Spor turizmi
- Sağlık turizmi
- Dağ ve yayla turizmi
- Üçüncü yaş turizmi (emekliler)
- Doğa, tema ve rekreasyon turizmi
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 Bölgede aktif faaliyet gösteren tur operatörlerinin görüş ve bilgileri ve
başvurulması.
 Mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve yeni yatırım projelerinin kış turizmi tedbirlerinin
alınması.
6) Yapılacak işler :
- Valilikçe konu hakkında sürekli görev yürütecek bir ihtisas komisyonu
oluşturulması.
- Komisyon çalışmalarının ve üretilecek projelerin periyodik değerlendirilmesi ve
desteklenmesi.
7) Bütçe ve kaynaklar :
- İhtisas komisyonu çalışmalarının tek kuruluş çatısı altında yürütülmesi (öneriATSO).
- Üretilecek projeler için olası finansman ihtiyaçlarının proje bazında çözümlenmesi.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Turizm Çalışma Grubu, sivil
toplum örgütleri.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Turizm Çalışma Gurubu
2) Konu : Çevrenin turizme kazandırılması
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
1980 yıllarında başlayan kitle turizmi (mas turizm) ülkemize apayrı boyut getirmiştir.
Kitle turizmi için hedeflenen turizm alan ve merkezlerinde tahsisler, özel sektöre
sunulduğunda ne özel nede Turizm Bakanlığı buna tam olarak hazır değildi. Bu
dönemlerde ülkenin geçerli bir turizm politikası ve buna yönelik bir master planı da
mevcut değildi. Turizm Bakanlığı tarafında hazırlanan projelerin zamanla hedeflerin
altında kalması alt yapının üst yapıya yetişememesine çarpık yapılaşmanın göze
çarpmasına ve bugünkü arz, talep, denge bozukluğunun gündeme gelmesine neden
olmuştur. Konaklama ünitelerindeki kapasite artışları sonucunda, personel artışları bu
bölgelerde ikinci konut merkezlerinin plansız projesiz çoğalmasına neden olmuştur.
Bu nedenlerden dolayı bölgelerde betonlaşma ve çarpık yapılaşmalar tatil zihniyetiyle
gelen turistleri rahatsız etmeye başlamıştır. Yapılaşma nedeniyle doğaya ve çevreye
verilen zarar büyük boyutlara ulaşmıştır. Geçen 20 yıl süreç içinde turizm sektöründen
giren dövizlerin tekrardan sektöre yatırım amaçlı ulaştırılmaması sonucunda da
bölgelerde yapılamayan arıtma tesisleri, çöp toplama ve katı atık arıtma tesisleri kıyı ve
deniz kirliliğinin artmasına, karayolu ulaşımındaki yetersizlikler trafik terörünün de
doğmasına neden olmuştur. Bu olumsuzlukların hızla yok edilmesi gerekmektedir.
4) Konunun aktörleri : .
a) İlgili sorumluları : Çevre Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Antalya Valiliği, Orman
Bakanlığı
b) Katkı koyacak unsurlar : Sivil Toplum Örgütleri, Halk Katkısı, Muhtarlar, Siyasi
Partiler.
5) Önerilen çözümler :
- Turizm alan ve merkezlerinde ekolojik denge korunmalıdır.
- Altyapı ve arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanması sağlanmalıdır.
- Kıyı ve deniz denetimlerini yapılması sağlanmalıdır.
- Kıyılardaki çarpık yapılaşma ve betonlaşmanın önlenmesi gerekir.
- Kente ve bölgede kalmış tüm yeşil alanlar korunmalıdır.
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- Kent, sokak ve caddelerinin olumlu yönde devam eden yeşillendirilmesi ve
çiçeklendirilmesi çalışmalarına daha çok kaynak ayrılmalıdır.
- Yerel yönetimler kent binalarının, bahçelerinin ve balkonlarının ağaçlandırılması ve
çiçeklendirilmesi için yeni kampanyalar başlatılmalıdır.
“Yaşamın ve turizmin olmaz ise olmaz” varlık neden olan ormanlarımızın
yangından korunması için “Gönüllü Yangın Söndürme Ekipleri”kurulmalı, bunlar
tüm teknik donatıya sahip kılınarak orman teşkilatları tarafından eğitilerek
müdahaleye hazır hale getirilmelidir.
6) Yapılacak işler :
- İlgili tüm kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirler alınmalı ve çevre projeleri
bitirilmelidir.
- Çevre Yasasının tavizsiz uygulanması sağlanmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar : Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Yerel Yönetimler,
Turizm Bakanlığı, T.C. Hükümetince sağlanmalıdır
8) Takibi görev ve sorumluları : Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Antalya
halkı, sivil toplum örgütleri.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Turizm Çalışma Gurubu
2) Konu : Kültür değerlerinin turizme kazandırılması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Ülkemize gelen turistlere yalnızca güneş, kum ve deniz olanakları sunulmuştur.
Dünyanın bir çok ülkesinde var olan bu olanakların dışında kültür ve diğer alternatif
turizm olanakları göz ardı edilmiştir. Bugüne kadar kitle turizmine önem verilmiş
turistlerin konakladıkları tesislerin dışına çıkabilmelerine olanak sağlayacak
özendirmeler göz önüne alınmamıştır. Bu nedenle gelen turistler halkımızla hiçbir
kültür alışveriş olanağı bulamadan ülkelerine geri dönmek zorunda bırakılmışlardır.
Oysa kültür turizmi daha az turistin daha çok harcama yaptığı bir alternatiftir. Bugün
alternatiflerin yeterince geliştirilememiş olması; düşük gelir seviyesindeki turistlerle
yetinmek zorunda kalmamıza yol açmaktadır.
Kısacası, ülkemizde turizm sektörüne ulusal geliri arttırıcı, ülke ekonomisindeki
darboğazı aşıcı, dış ticaret açığını kapatıcı olarak kısa vadeli bakılmış, turizm politikaları
bu yönde geliştirilmiştir. Nedense, politikaların; döviz, ülke ekonomisi, ulusal gelir gibi
unsurları göz ardı etmeden, ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarını koruyarak gelecek
nesillere aktarabilecek bir planlama disiplini içinde ele alınarak “sürdürülebilir bir
sektöre” yönelik oluşturulması düşünülememiştir. Turizm politikalarındaki bu
olumsuzluk ülkemizin en önemli doğal ve kültürel değerlere sahip kentlerinden ilk
sıralarda gelen kentimizi de olumsuz etkilemektedir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Yerel Yönetimler.
b) Katkı koyacak unsurlar : Turizm sektörü kuruluşları, sivil toplum örgütleri , Yerel
Gündem 21 Turizm Çalışma Gurubu, Kentliler.
5) Önerilen çözümler :
Yasa ve yönetmeliklerde gerekli iyileştirmeler hızla yapılarak kültür değerlerinin
amacına uygun geliştirilmesi ve turizme kazandırılması sağlanmalıdır.
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6) Yapılacak işler :
- Dünyada pek az ülkenin sahip olabildiği doğal ve kültürel değerlere sahip ülkemiz
turizm politikalarında kültür turizmi alternatifi en ön sıralara çekilmelidir.
- Kentimizde bulunan kentsel sit, doğal sit, tekil binalar, dokuları korumak ve
geliştirmek üzere başta bu değerlere sahip özel mülk sahiplerine olanaklar
sağlamak olmak üzere her türlü tedbirler hızla alınmalıdır.
- Ören yerleri gelirlerinden bu ören yerlerini geliştirmek üzere yerel yönetimlere pay
ayrılmalı, bu gelirlerin o ören yerleri ve çevrelerindeki kültürel değerlerin
korunması ve geliştirilmesi için kullanılması sağlanmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar :
Ören yerleri gelirleri, Bakanlık ve İl Özel İdaresinden sağlanacak kaynaklar.
8) Takibi görev ve sorumluları :
Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Sivil toplum örgütleri.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Altyapı Çalışma Grubu
2) Konu : Antalya Altyapı projelerinin tamamlanması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Aşağıdaki yapılacak işler bölümünde proje başlıklarından da anlaşılacağı gibi her bir
proje kentte yaşayanların, kentin ve yakın çevrenin sürdürülebilir kalkınma için
irdelenmesi ve sonuçlarının Konseye sunulması açısında önemlidir.
Gerek Antalya halkının sağlıklı bir çevrede mutlu bir yaşam sürmesi, gerekse turizmin
başkenti iddiaları bulunulan kentimizi konuk olarak gelen turistlerin, altyapı
sorunlarıyla karşılaşmaması için kentimizin altyapı projelerini bir an önce tamamlaması
gerekli ve zorunludur. Bu projeler, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma
açısından da önemlidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Büyükşehir Belediyesi, Alt Belediyeleri, ilgili kamu kuruluşları
ve sivil toplum örgütleri, ASAT, ALDAŞ.
b) Katkı koyacak unsurlar : Meslek Odaları, Mahalle Muhtarları, Çevre Sağlığı,
Akdeniz Üniversitesi vb.
5) Önerilen çözümler :
a) Proje maaliyetlerinde ekonomik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
b) Su kaynaklarının doğru kullanımı temin edilmelidir.
c) Tüm projelerin gerçekleşme süreçleri çok sıkı takip edilerek projelerin uygulamaları
bitirilmelidir.
6) Yapılacak işler :
- Antalya katı atık projesi uygulaması hızla bitirilmelidir.
- Antalya içme suyu projesi geliştirilmelidir ve su kaynaklarının doğru kullanımı
temin edilmelidir.
- Antalya yağmur drenaj projesi hazırlanarak uygulanmalıdır.
- Biyolojik arıtma sistemi tüm kent için yeterli olacak şekilde geliştirilmeli ve
bitirilmelidir. Kanalizasyon projesinin ikinci etabı da hızla bitirilerek sistem
çalıştırılmalıdır.
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- Antalya Master Ulaşım planı bir an önce bitirilerek gerekli ulaşım sistemleri bir an
önce başlatılmalı ve bitirilmelidir.
- Nato amaçlı tesisleri sivil amaçlı kullanılması için gerekli çalışma hızla
başlatılmalıdır.
7) Bütçe ve kaynaklar : Belediyeler, Çevre Bakanlığı, iç ve dış krediler ve kaynaklar.
8) Takibi görev ve sorumluları : Çalışma Grubu başkanlık divanı.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Çevre Çalışma Gurubu
2) Konu : Kıyı kullanımı.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Ülkemizde kıyı kullanımının, ciddi bir sorun odağı haline geldiği herkesce
bilinmektedir. Kıyıların korunması (kirlenme, 2. Konut, turizm yatırımları, kaçak kum
vs. alımları vs.) geliştirilmesi ve herkesin kıyılardan serbest ve eşit yararlanmasının yer
almasının sağlanması. (Anayasanın ve kıyı yasasının gereklerinin yerine getirilmesi) ve
kıyı kullanımı konusunda yaşama geçirilebilecek önlemlerin alınması önemlidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Yerel
Yönetimler.
b) Katkı koyacak unsurlar : Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antalya
Defterdarlığı, Belediyeler, Turizm İl Müdürlüğü, Yerel Gündem 21, Kıyı Milli
Komitesi, STÖ.
5) Önerilen çözümler :
Ayrıntıları daha sonra ortaya konulmak üzere;
- Turizm yatırımcılarının herkese açık kıyıların kullanıma kapatmalarının önüne
geçilmesi.
- Kıyılarda 2. Konut yapılaşmasının önüne geçilmesi.
- Kıyılarda bulunan ve kıyı yasasına aykırı barakalar, satış ünitelerinin vs.
yapılanmaların kaldırılması.
6) Yapılacak işler :
- Bütün taraflar ile ivedi olarak toplantı
- Konyaaltı Projesi hakkında ilgili birimlerden acil bilgi
- Lara projesi konusunda ilgili birimlerden bilgi alınması
- Kıyıların hukuksal rejimi konusunda halkı açık toplantı
- Geniş katılımlı kıyı yürüyüşleri ile kıyı yasasının eylemli olarak yaşama geçirme
- Plaj ücreti vs. ad altında hukuk dışı dayatmalara karşı koyacak unsurlar tarafından
karşılanabilir.

83

7) Bütçe ve kaynaklar :
Özellikle kıyılardan yararlanma hakkının önündeki engellerin ortadan kaldırılması
büyük oranda parasal kaynaklara dayalı değildir. Katkı koyacak unsurlar kampanyayı
özel kaynak gereksinimi olmadan karşılayabilirler. Toplantı, afiş vs. için gerekli giderler
ilgili sorumlular ve katkı koyacak unsurlar tarafından karşılanabilir.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Çevre Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Çevre Çalışma Gurubu.
2) Konu : Su havzalarının korunması ve toprak yönetimi.
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

Türk Anayasasının 3. ve 56. Maddeleri göz önüne alındığında; insanların sağlıklı bir
ortamda sağlıklı olarak temiz, sürdürülebilir bir çevrede yaşamaya hakları vardır.
Ayrıca 1593 sayılı U.H.K. ile 2872 sayılı çevre kanununun içme suları koruma ve
kontrol yönetmenliğinde suların, su havzaları ve kaynaklarının, korunmasına dair esas
hükümleri yer almaktadır. Tarım topraklarının korunması, erozyonun önlenmesi,
topraklarımızın en iyi şekilde yönetilmesiyle ilgili olarak da Tarım ve Orman
Bakanlıklarımızın yasal yükümlülükleri vardır.
Bütün bunlar kentimiz özelinde ele alındığında; su kaynaklarımızın ve havzalarının
insan sağlığı bakımından güvenli olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Zira çevre
kuruluşları ve Antalya Kent Konseyinin söz konusu kaynakların havza bazında ele
alınarak koruma bantlarının oluşturulması yolunda çalışmalarına karşın halen önemli
bir adım atılmamıştır.
Bölge sularımızın köken kaynağı göller bölgesidir. Kırkgözler mevkii, Geyikbayırı
bölgesi gibi yerlerden yer altı mecralarından gelen suların, kuyular vasıtasıyla şebeke
enjeksiyonu yapılmaktadır.
Yine uzun yıllardan bu yana yapılan çalışmalar; ana su kaynaklarımızın etrafında; fiziki,
topoğrafik, iklim ve sosyal şartlar dikkate alınarak ve yine yukarıdaki yasa hükümleri de
göz önüne alınarak gerekli olan koruma bantları oluşturulmasına yetmemiştir.
Bilindiği gibi su kaynaklarımızın temel rezervleri ilimizin ötesine uzanmaktadır. Bu
nedenle Konya, Isparta, Burdur ve Antalya Valiliklerimiz arasında bu anlamda bir
organik bağın kurulmasına da gereksinim vardır.
Çevre ve toplum sağlığı açısından günümüzde en önemli sorunlardan bir tanesi, bu
bağın kurulamaması olarak göze çarpmaktadır. Belirtilen Valiliklerimizin sorumluluk
alanlarında bulunan topraklarımızın hem yapılaşma, hem de tarım amaçlı kullanımları
konusunda da ciddi bir yönetim boşluğu mevcuttur. Bu boşluk sonucunda su kaynak
ve havzalarında kimyasal ve bakteriyolojik, mikrobiyolojik kirlenmelerin olabileceği
düşünülmelidir.
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Çarpık kentleşme sonucunda tarım alanlarında, çeşitli tarım ilacı, pestisit kullanılması
sonucunda decompoze olmayan bir çok tarım ilacı kanserojen etkisini sularımıza
aktarabilmektedir. Duruma bir kon düzeni içinde bilimsel olarak bakıldığında bunların
aksini söylemek mümkün olmamaktadır.
Son yıllarda ülkemizde kanser vakaları bakımından korkutan artışlar
gözlemlenmektedir. Bunun temel sebepleri arasında su, gıda başta gelmektedir. Su ve
gıda güvenliği bu anlamda birbirinden kopmayan bir ikilidir.
Bu yönüyle soruna bakıldığında ilimizde ve anılan illerimizde her ay toplanan
M.Ç.K.’larıyla İl Hıfzıssıhha kurullarına konunun taşınarak öncelik ve ivedilikle gerek
toprak yönetimi, gerek su kaynakları etrafında koruma bantları oluşturularak havza
bazında korumacılığın esas alınması mutlaka ve öncelikle sağlanmalıdır.
Bu bağlamda Antalya şehir içme sularımızın da koruma altına alınabilmesi için ilimiz
düzeyinde ayrıca çalışmalar yapılması önceki raporlarda belirtilen kirletici odakların
bertaraf yöntemleriyle ıslah edilmesi gerekmektedir. Kırkgözler su kaynakları etrafında
yerleştirilmiş bulunan eğlence yerlerinin güvenlik çizgisinin dışına çıkarılması, su hattı
üzerindeki tarım arazi ve hayvan besi damlarının ele alınması, organize sanayi
bölgesinde arıtmasız çalışan yüze yakın işletmenin disiplinize edilmesi önemlidir.
Çöplük alanının rehabilitasyonun hızlandırılması, su kuyuları çevresinde yapıların
yeniden gözden geçirilmesi şarttır. Bu konularda bir yerel seferberlik başlatılması
gerekmektedir. Bu noktadan hareketle toprak yönetim planları hayata geçirilmelidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman
Bakanlığı, İllerdeki teşkilatları, Konya, Isparta, Burdur ve Antalya Valilikleri.
b) Katkı koyacak unsurlar : Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Yeniköy
Belediyesi, Yeşilbayır Belediyesi, su kaynakları çevresindeki köy muhtarları
S.T.Ö.’leri Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi, konunun uzmanları
üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden bilim adamları.
5) Önerilen çözümler : İller arası protokol, ortak çalışma planları, geniş tabanlı ve
kalıcı koordinasyon, kirletici odakların tespiti, envanterlerinin hazırlanması,
gerektiğinde idari ve hukuki açıdan gereken tedbirlerin alınmasıyla konunun çözümü
mümkün olacaktır.
6) Yapılacak işler : Yukarıda adları yazılı kurum ve kuruluşların Antalya’daki
teşkilatların birimlerinin yöneticileri arasında koordinasyon oluşturulmalıdır.
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Kurumların yetkilileri ve uzmanları arasında konunun incelenmesi, irdelenmesi ve
tartışmaları yapılmalıdır. Bölge haritası üzerinde çalışma yapılarak; Jeoloji Mühendisleri
ve Jeofizik Mühendisleri Odalarının da katkılarıyla su kaynakları bölgesinde arz
geçirgenliğinin tespit edilmesi ve koruma bantlarının sınırlarının belirlenmesi
sağlanmalıdır.
Tüm çalışmalar hakkında ilgili Bakanlıklara bilgi verilmesi ve gerekli önlemlerin
alınması istenmelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar : Bakanlık bütçelerinden pay ayrılması, yerel katkılar, kamu
desteği, Belediye plan ve bütçe dairelerinin katkıları şeklinde özetlenebilir.
8) Takibi görev ve sorumluları : D.S.İ. Bakanlıkların kendi birimleri, Belediyeler ve
Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kültür ve Sanat, İmar ve Planlama, Turizm
Çalışma Gurupları.
2) Konu : Kaleiçinin amacına uygun geliştirilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi
açısından değerlendirilmesi.
3) Konunun önemi ve gerekçesi

:

Antalya Kaleiçi; Antalya kentinin bugünkü kent merkezinin bir bölümünü kapsayan,
korumaya alınmış eski kent merkezidir. Antalya’nın ‘Kaleiçi’nin tarihinin araştırmacılar
tarafından İ.Ö. 2.y.y’a kadar uzandığı belirtilmektedir. Yine araştırmacılardan, İ.Ö. 159
– 138’de Bergama Kralı Attalos’un adından Attaleia kentinin kurulduğu ve sırasıyla
Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve
egemenlikleri altında kalarak, kendisinin ve isminin değişime uğraması sonucu
bugünkü durumuna geldiğini öğrenmekteyiz.
Ve yine araştırmacılar ve araştırmalar, evlerin yapım yönteminin ve malzemesinin
Likya dönemine bağlandığını örneklemişler ve savlarla da ilk kurulduğundan bugüne
Kaleiçi’nde iki bin yıllık kültür sürekliliğinin yaşandığını kanıtlamışlardır.
Kaleiçi, korumaya alındığı döneme gelindiğinde yaşam ve iklim koşullarına uygun,
genellikle iki katlı, avlulu evlerden ve bu evlerin iklim ve doğa koşullarına uygun
oluşturduğu sokaklardan meydana gelmiş bir kent parçasıydı ve bu dönemde tarihi
dokuyu tehdit eden ve bu dokuya uymayan yapılaşma başlamıştı. Antalya Kaleiçi’nde
koruma ile ilgili ilk çalışmalar, 1974’te başlatılan ve ülkemizdeki ilk ve devlet sektörü
eliyle gerçekleştirilen en geniş kapsamlı uygulama olarak kabul edilen “Antalya Yat
Limanı ve Kaleiçi Restorasyonu”uygulamasıdır. Bu uygulama Kaleiçi’nin bugüne
gelişine; “Olumlu ya da olumsuz gelişmelere ilk katkıları koymuş olması
nedeniyle önemlidir.” Kaleiçi’ndeki ilk çalışmaların bu uygulamayla proje ve
uygulama bütünlüğü ile başlamış olması kültürel mirasın korunmasına, devamına ve
geliştirilmesine yönelik çok büyük bir şans iken, sonradan yaşanan gelişmeler, zaman
zaman alınan tedbirlere karşın bu şansı önemli oranda yok etmiştir.
Bu restorasyon çalışmaları devam ederken; Kaleiçi’nde koruma açısından önemli bir
başka çalışma başlatılmıştır. Ülkemizde benzer alanlar için uygulaması pek
görülmeyen, uygulama yapılmış kabul edilebilen alanlarda da bu kadar ayrıntılara sık
rastlanmayan Kaleiçi Koruma Geliştirme İmar Planı hazırlanmış ve yürürlüğe
konulmuştur (1979). Bu plan eski eser, eski doku, konut ve turizm kaynaklarının
birlikte ele alınması nedeniyle de ülkemizdeki koruma uygulamaları arasında önem
kazanmaktadır.
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Kaleiçi’nde bir yandan; önceki bölümlerde anlattığımız Yat Limanı ve çevresinde
devletin Turizm Bakanlığı ve Turizm Bankası aracılığı ile gerçekleştirdiği yatırımların
yarattığı cazibe ve çekim; diğer yandan Antalya’nın doğu ve batısında ilan edilen
turizm alan ve merkezlerinde devletçe verilen teşviklerin büyük katkısıyla yatırımların
gerçekleşmeye başlaması sonucu oluşan yatak patlaması ile Antalya Kent Merkezinde;
Kaleiçi’nin, bu turizm kenti ve çevresinin destek kenti olarak çekiciliği, Kaleiçi’nin
hızla gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişmelere karşın devletin, ülkemizin hiçbir yerinde
sit alanlarına vermediği maddi katkı, Kaleiçi’nde de gerçekleşmemiş, ancak koruma
planında da reddedilmeyen turizm verisi, turizme yönelik restorasyonlar, yatırımlar,
Kaleiçi’nin canlanmasını sağlamış ve Kaleiçi’nin bugünkü olumlu yada olumsuz
görülebilecek durumuna gelmesinin en önemli nedenini oluşturmuştur.
Ancak gelişen şartlar ve gelişme göstermiştir ki; Kültür Varlıklarının korunması gerçeği
ile turizm sektörünün fiziki yapılaşmadaki talebi ve dinamiği, koşullar çok sağlıklı
konmadığı sürece çelişki yaratmaktadır. Kaleiçi’nde ev pansiyonculuğunun önem
kazanması, Turizm Vasıflar Yönetmeliğindeki teşvik alacak tesisler ile ilgili en az yatak
şartı ve zamanında değişen ve gelişen şartlara uygun plan düzenlemesinin
gerçekleştirilmemiş olması ve tespitlerle ilgili daha ayrıntılı çalışmalara girilememiş
olması bu çelişkiyi daha da keskinleştirmiştir.
Kısacası Kaleiçi’nde korumadan beklenen tarihin, kültürün korunması, geliştirilmesi,
gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda sonuca ulaşılamamıştır. Bu nedenle de,
Kaleiçi halkının büyük ölçüde Kaleiçi’ne yabancılaşması ve Kaleiçi’ni terketmesine yol
açılmış, Kaleiçi’nde dokunun da bozulması ile iki bin yıllık kültür sürekliliğine en
büyük darbe indirilmiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşın Kaleiçi’nde henüz her şey
bitmiş değildir. O nedenle de Kaleiçi yeniden ele alınmalıdır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Yerel yönetimler, Valilik, Kültür Bakanlığı, Çevre Bakanlığı.
b) Katkı koyacak unsurlar : Sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları, Yerel
Gündem 21 Antalya Kent Konseyi.
5) Önerilen çözümler :
Kaleiçi Yerel Yönetimler, ilgili Bakanlıklar, Koruma Kurulu ve Yerel Gündem 21
işbirliği ile ele alınmalı, hazırlanacak projelerle geliştirilmeli, gelecek kuşaklara kültürel
süreklilik içinde aktarılmalı ve turizmin çeşitlendirilmesi açısından yeniden
değerlendirilmelidir.
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6) Yapılacak işler :
- Giderek otel, pasiyon, lokanta ve eğlence yeri kullanımıyla yoğun bir işlevsel süreç
kazanan Kaleiçi’nde ekonomik canlılığın yanısıra olumsuz fiziki ve sosyal doku
bozukluğu ortaya çıkmaktadır.
- Bu nedenle Kaleiçi, turizm sektörünün stok yatak alanı olarak görülmemelidir. Bu
amacın gerçekleştirilebileceği doğu-batı ve merkezde pek çok alan mevcuttur. Eski
kent dokusunun yapısı değiştirilemeyeceğinden, mevcut dokuyu zorlayıcı değil, bu
yapıya uygun düzenleme yapılması doğrudur.
- Yönetimlerin koruma etkinliklerinde rolü ve önemi oldukça büyüktür. Bu daha
önce koruma konusunda dışlanmış olan yerel yönetimlerin sit alanları hakkında
karar verme sürecine katılmasını sağlayan 3386 sayılı yasayla bir ölçüde
çözülmüştür. Ancak, bu yasa yeterli değildir. Çünkü uygulamanın nasıl yapılacağı,
hangi fon ve kaynaklarla destekleneceği, kredilendirme, teşvikler ve kentsel teknik
altyapı olanaklarının nasıl kullanılacağı konularında yeterli açıklık bulunmamaktadır.
Madem ki yasa yerel yönetimlere önemli sorumluluklar yüklüyor, bununla birlikte
yerel yönetimlerin konuyla ilgili teknik kadrolarını kurmalarına olanak sağlayarak ve
yasa gereğini yerine getirebilmeleri için maddi imkanları tahsis ederek Bakanlığın bu
konudaki uygulamaları teşvik etmesi gerekmektedir.
- Yasal düzenlemeyi beklemeden Muratpaşa Belediyesi’nin denetim mekanizmasını
işletebilmesi için Kaleiçi İmar Bürosunu yeniden teşkilatlandırması ve mutlaka
restorasyon uzmanı bir mimarı istihdam etmesi, denetimleri sıklaştırması
gerekmektedir. Denetim Kurul-Belediye-Müze işbirliği ile düzenli olarak
yapılmalıdır.
- Öncelikle bu alanların kentte yaşayanlardan ve kent bütününden ayrı
tutulamayacağı, kentin organik bir parçası olduğu kabul edilmeli, kentin tüm
gelişme ve değişimlerinin dikkate alındığı, hem kentlinin, hem de kente gelen
yabancı konukların birlikte kullanabileceği kentsel alanlar olarak düşünülmelidir.
(kültür alışverişinin önemi)
- Yasa ve Yönetmeliklere aykırı yapılaşmaların yada uygulamaların üzerine gitmede
daha etkin ve kısa süreli yaptırımları sağlayıcı yasal kuralların konmasına paralel
olarak cezalandırmanın yanında kendi oturduğu yapıyı kurallara uygun şekilde
restore etmek, isteyenlere de çeşitli desteklerin (bilgilendirme, proje, onarım kredisi,
vergi indirimi vb. sağlanması doğru olacaktır.
- Yapı dışındaki diğer sorunlar kamu tarafından yapılması gerekli olan altyapı
yatırımlarıdır. Bu yatırımlara öncü, örnek teşkil edecek kapsamlı çalışmalar sadece
Yat Limanı çevresinde kalmış, merkezi yönetim, Kaleiçi’de kendilerine ayrılmış
bölgelerde bile son on yıldır herhangi bir uygulamada bulunmayarak yatırımları
dondurmuştur. Dolayısıyla Merkezi İdarenin hem kendi yatırımlarını dondurması
hem kredi sistemini çalıştırmaması nedeniyle sit bölgesinde arzulanan olumlu
gelişmeler sağlanamamaktadır.
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- Bu alanlarda ilgili Bakanlıkların, Belediyenin ve diğer kamu kuruluşlarının koruma
konusunda işbirliğine gitmesi ve bir kısım yatırımları gerçekleştirerek, anıt eserleri
restore ederek yatırımcıları da yönlendirmesi gerekmektedir.
- Kaleiçi koruması; Kaleiçi sakinlerini dışlamayan, onları orada yaşamaya özendiren
ve bu yolda fırsatlar yaratan bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Yabancılaşma
önlenmelidir.
- Kaleiçi koruma uygulamasında yanlışlar yapılmıştır. Bunların böyle sürmemesi
gerekir.
a) 1. ve 2. Gurup tarihi yapı onarımlarının geneli, gerçeğe uymayan ve özgün olmayan
onarımlardır. Bu konuda uygulamaya da dönük eğitim çalışmaları başlatılmalıdır. Bir
onarım, danışma birimi oluşturmanın yolları aranmalıdır.
b) Yeni yapılaşmalarda, bütünü bozan ve Kaleiçi’ni dekora döndüren kötü mimari
anlatım uygulamaları, kültür kirlenmesi durdurulmalıdır.
c) Kaleiçi’nde sadece turizm ve ticari değil, yeterince konutta kalmalıdır. Bu konutların
onarımlarında bilinen kaynaklardan başka, toplu konut kaynaklarından kredi
sağlanması yolları araştırılmalıdır.
Kaleiçi bahçeleri korunmalıdır. Sit bir bütündür. Başka kentsel sitlerden farklı olarak
Kaleiçi’nde evlerin bahçeleri bulunmaktadır. Gerek onarımlarda, gerekse ve özellikle
yeniden yapımlarda bu bahçeler korunmalıdır.
d) Kaleiçi trafiği yeniden ele alınmalıdır.
- Korumanın finansmanı için; yerel yönetim ve bireyler düzeyinde kaynaklar
oluşturulup, organize edilerek harekete geçilmelidir.
- Kaleiçi aynı zamanda makro bir işletmedir. Fonksiyon farklılaşması yaratılmalı, otel
vb. tesislerin dışında ev pansiyonculuğu, sanat galerileri ve halk sanatların geliştirici
özgün üretim birimleri teşvik edilmelidir.
- Kaleiçi sakinlerinin katıldığı paneller düzenlenmelidir. Bu panelde saptanan ana
problemler ve çözüm önerileri geliştirilerek birlikte hareket etmeyi sağlamak
gerekir.
Tüm sorunların çözülebilmesi için, Kaleiçi’ne özel bir statüyle, yeni bir idari
yönetim biçimi getirilmelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar : İl Özel İdare, Valilik, Belediyeler, Kültür Bakanlığı, Turizm
Bakanlığı.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Kültür ve Sanat Gurubu, Valilik,
Kültür Bakanlığı.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu.
2) Konu : Kent Yaşamı Geçmişten Geleceğe Antalya
3) Konunun önemi ve gerekçesi
:
50 bin yıl önce burada yaşayan insan vardı. Karain Mağarasındaki bu bulgulardan
sonra tarihin her döneminde önemli bir yerleşim bölgesi olan Antalya, birçok kültürün
yan yana, sırt sırta, üst üste geldiği bir kenttir.
Bugün gelinen noktada ise “Yarınlara ne bırakacağız” sorusunu sorduracak konuma
gelmiştir.
Hızla gelişme kentin özelliklerini önlenemez bir şekilde yıkmakta ve yok etmektedir.
Eğitimin, kültürün ve sanatın toplumsal gelişmede rantın arkasında kalması, kentin
kaçınılmaz parçalanmasına neden olmaktadır.
Hiç olmaması gerekirken yeşil alanlar, tarım alanları ve hatta sit alanları bir bir bu
rantın dişleri arasına girerek ezilip gitmektedir.
50 bin yıl öncesinden başlayan bu yerleşimde burada yaşamış, kökleri tam olarak
bilinmeyen Anadolu kavimlerinin, Hititlerin, Friglerin, Pamfilyalıların, Likyalıların,
Klikyalıların, Rumların, Ermenilerin, Arapların, Selçukluların, Osmanlıların ve
sayamadığımız tüm kültürlerin birleşmesinden oluşan bu mozaik yapıyı korumak ve
yarınlara bırakmak zorunluluktur.
Bu tespitlerden yola çıkarak;
- Antalya kültürünü korumak ve yaşatmak,
- Turizmin gelişmesine katkıda bulunmak,
- Konu ile ilgili dolaylı-dolaysız çalışanlara ekonomik katkı sağlamak gerekliliği bu
çalışmanın yapılmasının gerekçeleridir.
4) Konunun aktörleri :
a)
-

İlgili sorumluları :
Kent Konseyi
Valilik
Belediyeler
Koruma Kurulu
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b) Katkı koyacak unsurlar :
- Kent Müzesi Girişimcileri Derneği
- Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu
- Meslek örgütleri
- Üniversite
5) Önerilen çözümler :
- Danışma Kurulu oluşturulmalı (Tasarıyı sunanlar, Anıtlar Kurulu temsilcisi, Mimar,
Arkeolog, Turizmci, Etnolog, Linguist, Antropolog, işletmeci, psikolog, yerleşim
bölgesinden iki temsilci)
- Program oluşturulmalı (Tasarım programın kendisini oluşturuyor, Danışma Kurulu
konuyu genişletebilir.)
- Müellif saptanmalı (Yerel Yönetimler)
- Finans kaynakları sağlanmalı (Tasarının doğru yönlendirilmesi durumunda iç ve dış
kaynakların bulunacağı inancını taşıyoruz.)
- Proje hayata geçirilmelidir.
6)
-

Yapılacak işler :
Yerel yönetimlerin Kültür Daire Başkanlıklarında konu ile ilgili bölüm açılması.
Kent Yaşamı Araştırma Enstitüsü kurulmalı.
Tasarının oluşumuna katkıda bulunacak ve yararlanılacak kurum ve kişiler
bulunmalı (Kültür Müdürlüğü, Müze, Üniversite, TRT, Akdeniz Med. Arş. Ens.
Muhtarlıklar, konu ile ilgili sivil toplum örgütleri, yaşamış; elinde belgeler bulunan
kişiler vb.)
- Yaşayan ve yaşatılacak kültürler saptanmalı (Mimari, El Sanatları, Yerel Yemekler,
Folklör gibi.)
- Antalya’nın geçmişini yaşatan sokak yada sokakların saptanması, konuya yönelik
çalışmaların yapılabilmesinin sağlanması, (Yaptığımız çalışma sonucu Balbey
Mahallesi Kavaklı Mescit Camii’nden Kesik Minareye uzanan sokağın öncelikle
düşünülebileceği görülmüştür.)
- Seçilen sokak ve sokaklarda;
1- Binaların restore edilmeleri sağlanmalı, bu binalarda Antalya kültürünü yaşatan
odalar bulunmalıdır.
2- Anıt ağaçlar tespit edilerek korunmalıdır.
3- Antalya Tarihi Kale Surlarının bakımı ve onarımı; burçları ve kapıları kapsayacak
şekilde yapılmalıdır.
4- Antalya yemeklerinin yapılıp satıldığı aşevleri oluşturulmalıdır.
5- Yerel el sanatları atölyeleri kurulmalı, unutulan el sanatları ortaya çıkarılmalı,
buralarda isteyenlere eğitim verilmelidir.
6- İleriye dönük sanat etkinliklerinin yapılabileceği alanlar oluşturulabilmelidir.
(Sinema, tiyatro, toplantı, sergi alanları gibi)
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7- Arşiv ve bilgisayar bölümleri kurulmalıdır.
8- Çocuk alanları oluşturulmalı, yitirilen çocuk oyunları ve oyuncakları araştırılıp ortaya
çıkarılmalıdır.
9- Yitirdiğimiz değerlerin kazanımlarını sağlamak için birimler oluşturulmalıdır.
a) Talan edilen bitki örtüsü, çiçek soğanları (sera)
b) Yok olan balık türleri (akvaryum)
c) Geleneksel kültürümüzde yer alan semer, çarık, kaşık vb. gibi usta atölyeleri
10- Antalya’da yaşayan, yaşamış sanatçıların ortaya çıkarılması
11- Günümüz sanatçılarının ürünlerinin yapılıp, satıldığı atölyeler
12- Bu sokakların, mini Antalya gibi, bitki örtüsünden içinde yaşayan insana kadar
değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşayan bu sokakta günlük yaşantı devam ederken,
özel günlerde bir şölene dönüşebilmelidir. (Kına Gecesi, Düğün, Sünnet, Bohça
sunma, çeyiz gösterimi gibi.) Kent kültürünün dününden başlayıp bugüne
taşıyacağımız bu sokaklarda değerlerin korunması sağlanırken “Su altı” ve “Modern
Sanatlar” Müzelerinden bienale dönüşen bir gelecek yaratılacaktır.
13- Derneğin öncülüğünde Kent Müzesi hayata geçirilmelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar : İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Kültür Bakanlığınca
oluşturulmalıdır.
8) Takibi görev ve sorumluları : Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu
2) Konu : Kentin gereksinimi olan sanat galerileri, kültür merkezleri, tiyatro salonları
ve sinemalar gibi kültürel mekanların oluşturulması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kent kültürünün halka yayılması yönünde sanatsal ve
kültürel mekanların çoğaltılması önemlidir. Kültür kenti olma iddialarındaki
kentimizde bu mekanlar hızla inşa edilmeleri gerekmektedir.
4) Konunun aktörleri :
a)
-

İlgili sorumluları :
Vilayet
Belediyeler
Bankalar
Özel sektör kurumları
Kültür Bakanlığı

b) Katkı koyacak unsurlar : Yerel Gündem 21, Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu,
kültür ve sanatla ilgili sivil toplum örgütleri.
4) Önerilen çözümler :
Yasal mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar, yapılacak işler bölümünde yer alan
çalışmalarla ilgili kamu özel sektör ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyi ortaklığında
kurulacak bir grup tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli girişimler
yapılmalıdır.
6) Yapılacak işler :
- Kültür merkezlerinin Antalya’nın bütün mahallelerini kapsayacak şekilde
geliştirilmesi ve çoğaltılması sağlanacaktır.
- Antalya Opera ve Balesinin çalışmalarını sürdüreceği uygun bir mekan
sağlanacaktır.
- Belediyelerin ve resmi kurumların plastik sanat eserlerinin sergilendiği, sanat
galerisinin açılması sağlanacaktır.
- Bankaların sanat galerileri açmaları sağlanmalıdır.
- Konyaaltındaki 4216 adadaki tescil edilmiş taş depoların kültürel amaçla
kullanılmaları sağlanmalıdır.
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İş merkezlerinin de sanat galerileri açması zorunlu hale getirilmelidir.
Çağdaş Sanat Müzesi kurulmalıdır.
Sanatla ilgili sergilenmesi ve pazarlanması yönünde merkezler oluşturulacaktır.
Kültüre yönelik alternatif eğlence mekanları, açık hava sinemaları ve sinevizyon
gösteri yerleri geliştirilecektir.
- Büklüdere Parkı; Öncelikle kadınların kullanabildiği Güzel Sanatlar Cazibe Merkezi
haline getirilecektir.
-

7) Bütçe ve kaynaklar : Belediyeler, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve özel
sektör kuruluşlarınca sağlanacaktır.
8) Takibi görev ve sorumluları : Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu
2) Konu : Edebiyat Günleri
3) Konunun önemi ve gerekçesi : Sanat yönü ağır basan kentimizin de
edebiyatçılarımızı teşvik etmesi, kucaklanması, birleştirmesi.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Yerel yönetimler, valilik, basın yayın kuruluşları
b) Katkı koyacak unsurlar : Kültür ve Sanat Gurubu, yerel yönetimler, valilik, basın
yayın kuruluşları, ANSAN, Üniversite.
5) Önerilen çözümler : Her yıl periyodik olarak “Edebiyat Günleri” düzenlenmesi.
6)
a)
b)
c)

Yapılacak işler :
Kentte yaşayan edebiyatçıların saptanması
Basın yayın kuruluşları ile iletişim kurulması
Edebiyat Günleri örneklerinden yararlanılarak edebiyat günleri organize edilmelidir.

7) Bütçe ve kaynaklar : İl Özel İdare, Yerel Yönetimler, Valilik, basın yayın
kuruluşları.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Kültür ve Sanat Gurubu.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi
Sekreteryası-Kültür Sanat Çalışma Grubu.
2) Konu : Türkiye için kültür eğitimi kapsamlı yaz/kış turizmi Antalya Pilot Projesi.
3) Konunun önemi ve gerekçesi
:
Ekonomisinin hemen bütün altyapısı turizme dayalı olan Antalya Türkiye
turizminin, bu proje yapılandırıldığında, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı
istatistiklerine göre % 33,1’ini karşılıyordu. Gün günde büyüyen bu oran dolayısıyla
bu proje, Antalya’nın turizm açısından desteklenmesi amacıyla düşünülmüştür.
Nisan 1998’de Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyinin KÜLTÜR SANAT
ÇALIŞMA GRUBUNA okunduğunda ve oturumunda oy birliği ile kabul
gördüğünde, bu proje grubun dosyasında şöyle değerlendirilmiştir:
“Kentimizin EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-EKONOMİ-TURİZM-ÇEVRE ve
ALTYAPI
sorunlarına,
“TARİHİ
MİRAS-DOĞA
ve
İNSAN
POTANSİYELİ’mize uygun AKTİF ÇÖZÜMLER üreten bu projenin “HAYALİ
CİHAN DEĞER” bir ütopya olarak kalmaması için gerekli destek ve girişimleri
grubumuz sonuna kadar izleyecektir.”
Bu proje “ECO TURİZMİ” başlığıyla, dünyada giderek artan turizm potansiyelini
değerlendirmek, bu konuda yeni arayışlar içinde olan uluslar arası turizm pazarına
girebilmek konusunda geleneksel kültürümüzün zengin el sanatı ürünlerini
eğitim/üretim yoluyla turizme endekslemek ve bu uygulamayı, turistlere halkla
birlikte yaşayarak sunmak amacıyla düşünülmüştür.
Dünyada alternatif turizm arayışları vardır. Dünyayı, 1998’de, 600 milyon turist
gezerken, Dünya Turizm Örgütünün, Paris Dokümantasyon Merkezi verileri 2020
yılında bu sayının 1.200 milyon turiste ulaşacağını belirtmektedir. Özellikle kıyılarını
DENİZ-KUM-GÜNEŞ turizmine, lüks otel ve tatil söyleri ile endekslemiş olan
Antalya yöresine, yeni yapılaşma gerektiren, ALTERNATİF bir program sunarak,
giderek artabilecek turizm gelirlerini HALK İLE BİRE BİR PAYLAŞMAK
olanağını yaratabilecek bir proje sunmak amaçlanmıştır.
Antalya kıyılarında oluşturulan, sayıları 50-60’ı bulan lüks oteller ve tatil köylerine
gelen ve “all inclusif / tüm gereklerin karşılandığı” bir turizm uygulaması ile
yerleştirilen turist gruplarının getirisinden, Antalya halkına gün günden daha da az
pay kalmaktadır.
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Esnafın şikayetleri artmakta, halkın ve özellikle hızla artan genç nüfusun bu
dengesiz kazanç ve yaşam biçimi görüntüsü içinde şikayetleri kaçınılmaz olarak
çoğalmaktadır.
Suçluluk oranının artmasıyla sonuçlanacak toplumsal sorunlar beklenebilir.
Örnekse, Yeşiltepe Mahallesi, 2672 Nolu Sokak ile Ziya Gökalp Caddesinin
kesiştiği köşe başındaki bir eczacı olan Ali’nin Kahvesinde, özellikle ortağı ve
koruması Cihan’ın çıkardığı bıçaklı kavgalar, içki ve kumar gibi kanun dışı
olaylardan sorumlu halk aralarında bir dilekçe kampanyası yaparak, bu kahvenin
kapanması için girişimlerde bulunmasına rağmen önlem ve sonuç alınamamıştır.
Önerilen proje kapsamında böylesine sorunlar kendiliğinden çözülebilecektir.
Bu proje bir yandan kültür kapsamlı yaz-kış alternatif turizmini getirirken, bir
yandan da, Antalya’nın gün günden büyüyen betonlaşmasından dolayı, özellikle
sosyo-ekonomik yapısı zor durumda olan arka kesimler/kenar mahallelerdeki
halkımızın zengin kültürünü turizmle tanıştıracaktır. Otellerde “TÜRK GECESİ”
adıyla satılan animasyon gösterileri ile turistler Türk ailesinin yaşamı ile ilgisi
olmayan görüntüleri izlemektedirler.
Bu projeye katılan turistler ailelerle yaşayarak, Türkiye halkı aile yaşamının
renkli/zengin boyutuyla belki de ilk olarak tanışacaklardır. Turistler, kente sosyoekonomik beklentilerle göçmüş, apartmanlarda yaşayan Türkiye halkının, geldikleri
yörelere ait çeşitli kültür katmanlarının içine bire bir girebilip, halkın günlük
yaşamına katılabilecekler ve gerçek dost olabileceklerdir.
BU PROJE AYNI ZAMANDA, KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE TÜRK
HALKININ DA İLGİSİNİ ÇEKEREK, İÇ TURİZMİ CANLANDIRMAK
AMACINA DA YARAR...
Proje kapsamında, uygulandığı çevreyi kesin bir biçimde güzelleştirerek, olumlu bir
HABİTAT YARATMAK özellikle amaçlanmıştır. Yaşamın tüm katmanlarında
etkin olacak uygulamalarla, AİLELERE VE ÇEVRE ESNAFINA kazanç
getirirken, Türkiye aile yapısı ve gelenekleriyle zengin kültür yapısının, TURİZM
yoluyla dünyaya tanıtımı sağlanacaktır.
Dolayısıyla,
yepyeni
SOSYAL/EKONOMİK/ÇEVRESEL/KÜLTÜREL
uygulamalar yaratarak, Antalya’nın halkına potansiyel sosyo-ekonomik kaynaklar
yaratacak bu model uygulama, aynı zamanda Türkiye’de alternatif bir KÜLTÜR
TURİZMİ oluşturacak ve YAZ/KIŞ mevsimlerinde halkı, bire bir katılımla ECO
TURİZMİN içine çekebilecektir.
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Projenin “TÜRKİYE İÇİN KÜLTÜR KAPSAMLI YAZ/KIŞ TURİZMİ PİLOT
PROJESİ” başlığı ile sunulmasının amacı, yaklaşık 2020 yıllarında, bu model
uygulamanın Türkiye sathına yayılmasını sağlamak ve dünya Turizm Örgütünün
2020 için verdiği, tahmini 1.200 milyon dünya turizm nüfusundan yaklaşık, en az
60 milyon turiste yurdumuzun HALK KÜLTÜRÜ kapısını açmaktır.
Çinlilerin dünya turizm nüfusuna artarak katılacağı düşünülerek bu proje
kapsamında özellikle hedef grup olarak düşünülmüştür.
Bu proje, TÜRKİYE İÇİN, KÜLTÜR KAPSAMLI OLUP, YEREL GÜNDEM
21
PROGRAMINDA
AMAÇLANAN
ADEM-İ
MERKEZİYETÇİ/DESANTRALİZE BİR MODELLE, İÇ VE DIŞ TURİZM
KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA HALKIN BİRE BİR
KATILIMIYLA SAĞLAMAK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.
Genelde Türkiye için uygulanması amaçlanan bu PİLOT proje, Antalya’nın
denizden uzak, arka mahallelerinden YEŞİLTEPE-ULUS-ÖZGÜRLÜK
MAHALLELERİNDE bulunan 12000 apartman dairesinde yaşayan halkın,
birey/aile/apartman/sokak/mahalle olarak katılmalarıyla, 3 MUHTARLIKKEPEZ BELEDİYESİ ve ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ BAŞ
AKTÖRLER olarak BELİRLENEN PROJE’ye bağlı oluşacak plan ve program,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ortak
projesi olan, ULUSLAR ARASI RİO KONFERANSINDAN çıkan HABİTAT
anlayışına da uygun geliştirilmiştir.
Bu bir şemsiye projesidir. Uygulanacağı herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti Vilayeti
kadar Antalya’nın da EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-EKONOMİ-ÇEVREALTYAPI sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlar. Antalya yerel Gündem 21, Kent
Konseyi KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMA GRUBU tarafından kabul gördüğünde,
hakkında yazılı olarak belirtildiği gibi, “TARİHİ MİRAS, DOĞA ve İNSAN
POTANSİYELİMİZE” uygun AKTİF ÇÖZÜMLER öneren boyutlarda
olduğundan, ANTALYA YEREL GÜNDEM 21 KENT KONSEYİ’nin tüm alt
çalışma gruplarını ilgilendirdiğinden Konsey tarafından çoğunlukla kabul
görmüştür.
TURİZM CENNETİ OLARAK PAZARLANAN ANTALYA başta olmak üzere,
özellikle KÜLTÜR ZENGİNİ ÜLKEMİZİN TURİZM AÇISINDAN” daha
nasıl desteklenebilir?” sorusuna bir yanıt vermeyi amaçlar.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları :
Antalya Yerel Gündem 21, Kent Konseyi ve Sekreteryası, Antalya Büyükşehir Beledi100

yesi ve konu ile ilgili alt çalışma üniteleri, Antalya Kepez Belediyesi ve konu ile ilgili alt
çalışma üniteleri, Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük Mahalle Muhtarları, Yeşiltepe-UlusÖzgürlük mahallelerinde yaklaşık 12000 apartman dairesinde yaşayan halk ve esnaf,
kurum ve kuruluşlar, Projeyi hazırlayan Yeşiltepe Mahallesi sakini Fatma Meral
SEVER HORNE, Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu üyelerinden bu proje için
oluşan komisyon ve diğer grup üyeleri, Kent Konseyi Turizm-Toplum-Çevre-AltyapıEkonomi-Eğitim vbz. çalışma grupları ve Antalya Yerel Gündem 21
Muhtarlar/Gençlik/Kadın/Emekli Meclisleri, Antalya Vilayeti İlçe Belediyeleri ve İl
Turizm ve Kültür Müdürlükleri, Antalya Valiliği ve İl Turizm-Kültür-Milli EğitimÇevre Müdürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti 80 Vilayet Valilikleri, Kültür/Turizm İl
Müdürlükleri, Turizm Bakanlığı ve konu ile ilgili Daire Başkanlıkları, Kültür Bakanlığı
ve konu ile ilgili Daire Başkanlıkları.
b) Katkı koyacak unsurlar :
Antalya Yerel Gündem 21 ile ilişkiye girmiş/girecek tam sponsorluk verebilecek
kurum ve kuruluşlar, dünya turizm örgütü ve konu ile ilgili alt kuruluşları, dünya
bankası ve konu ile ilgili kredi kaynakları iletişim ağı, Türkiye Cumhuriyeti Halk
Bankası Kadın Kredileri ve/veya diğer banka kredi kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti
Geleneksel El Sanatları Halk Ustaları, Türkiye Cumhuriyeti Geleneksel El Sanatları
diğer ustaları, bu proje kapsamında üniversiteler, liseler ve tüm sivil toplum örgütleri,
kurum ve kuruluşlar, Habitat/Yerel Gündem 21 Türkiye ve Dünya Kent Konseyleri
Birleşmiş Milletler kaynaklarından destek alınabilecek tüm unsurlar.
5) Önerilen çözümler :
Öncelikle projenin yapısının anlaşılması sağlanmalıdır. Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük
Mahalleleri Kepez Belediyesi sınırları içinde olup, Antalya’nın denizden 6 km.
uzaklıkta konuçlanmış, yaklaşık 12000 apartman dairesinden oluşan bir yerleşim
bölgesidir. Burada yaşayan halkın sosyo-ekonomik yapısı orta ve alt düzeydedir.
Çoğunlukla kırsal kesimden göç etmiş olup kültür yapısı hızla değişerek kent yaşamına
uyum göstermekle beraber, göçtükleri yörelerin geleneksel yapısını da korumaktadırlar.
Bayramlar, kutlamalar da beraberlik ve her türlü toplumsal dayanışmada “İMECE”
kavramının uygulaması gözlenmektedir. Çocuklar sokakta oynamakta, aralarında birlik
ve dayanışma sürmektedir. Bu mahalleler Antalya’nın kıyı turizminin eğlence
yapılaşmasından uzak, herhangi bir Anadolu kenti gibi sakin bir yaşam sürmeye
çalışmaktadırlar.
Halk, sokaklarının yapılaşmasında dayanışmaya girmiş, apartmanları boyayarak,
bahçelerini düzenleyerek katkıda bulunmuşlardır. Türk halkının renkli kültürü kına
geceleri, sünnet düğünleri, aşure ve lokma dağıtılan kutlamalarda sokaklara taşmakta,
aile kadınları el sanatı sayılacak el işlerini her yerde sürdürmektedirler.
Bu mahallelerde diskotek-bar türünden eğlence yerleri yoktur. Kıyı turizminin hiçbir
özelliği bu mahallelere yansımamıştır. Merkezde olagiden konser, tiyatro türünden
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aktivitelerin afişleri bile bu mahallelere konmaz.
Projeye göre, bir pilot bölge olarak bu mahallelerde oturan her ailenin, bu yeni model
turizme katılımı, her apartman dairesinden, bir veya iki odanın turiste açılması ile
oluşacaktır. Bu odaların tümü aynı stilde, halk kumaşlarıyla, perde ve örtüler bir örnek
döşenecek, dört adet ranzalı yatak, dört adet bir sırt çantası sığınacak büyüklükte çelik
dolap, bir masa, dört iskemle, bir split klima cihazı ve bir uzay veya kablolu
televizyonu bu odalarda yer alacaktır.
Odaların ve sokakların temizliğinden, çevrenin güzelleştirilmesinden, Kepez
Belediyesine bağlı birimler sorumlu olacaktır. Ailenin yaşam standartları ne olursa
olsun turistlerin kalacağı odaların standardı hep aynı olmalıdır.
Proje kapsamında, evlerine turist kabul eden ailelerle, muhtarlığın ve Belediyelerin
ilişkisini her sokak için vardiyalı çalışan 2 BEKÇİ-BAHÇIVAN sağlar. BekçiBahçıvanlar üniversiteli öğrencilerden tercih edilerek seçilir ve ayda yaklaşık 500 dolar
ücret karşılığında gece-gündüz vardiyalı olarak sokağın bekçiliğini yapmak yanında, her
sokakta, her apartmanın, her pencere ve balkonuna yerleştirilecek eş görünümlü
saksılarda yetiştirilecek, her sokak için özel olarak seçilen çiçek türünün ekilmesi,
toprak-tohum-gübrenin temini ile sorumlu olurlar. Bekçi-Bahçıvanların her sokak
başında, prefabrik, danışma ofisleri vardır. Turistler, aileler ve sokak sakinlerinin proje
kapsamında muhtarlık ve belediyelerle tüm iletişimini Bekçi-Bahçıvanlar kurar.
Projenin çok önemli birimi olan Bilgisayar Sistemi Antalya Büyükşehir Belediyesinin
sorumluluğundadır. Antalya Otobüs Garı-Antalya Hava Limanı-Antalya Deniz
Limanı’nda sonuçlandırılacak bilgisayar ofislerine başvuran turistlerin özellikleri
doğrultusunda ailelerle çakıştırma işlemi bu ofislerde yapılır. Ailelerin oturduğu
mahalle muhtarının ofisine servis araçlarıyla gönderilir. Servis araçları belirli aralıklarla
üç muhtarlık ofisine ve apartmanlara gidiş-gelişleri sağlar.
Aileler bilgisayar sistemine kendi istekleri doğrultusunda girerler. Örnekse, aile evine
konuk edeceği turistin özelliklerini: Avrupalı-20/30 yaşlarında-bayan-öğretmen olarak
belirlemiş ve bilgisayar sistemine başvuran turistin özellikleri bu cins-yaş-meslekmilliyet gibi belirlenen koşullarla çakışıyor ise aile ile turist çakıştığından, bu ailenin
yaşadığı mahallenin muhtarına gönderilir. Muhtar hem aile ile hem de turist ile
sözleşmeler imzalayacaktır. Sözleme kurallarına uymayan aile veya turist sistemden
çıkar ve sistemde olma hakkını da böylelikle kaybeder.
Ailenin Sözleşmeye Göre Uyması Gereken Kurallar : Odaların, mutfağın ve
banyo/wc’nin temiz olmasını sağlar. Belirlenmiş bir saat boyunca sabanları mutfağı
temiz olarak, kahvaltı için: zeytin, margarin, marmelat, ekmek, çay hazırlayarak turiste
bırakır, servis yapmaz. Sabah veya akşam belirlenmiş bir saat boyunca banyoyu temiz
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olarak turistin kullanımına bırakır. Evde iki WC var ise birini temiz olarak turistlere
ayırır, bir tek WC var ise temizliğe dikkat ederek ortak kullanımı sağlar. Turistlerin
tükettikleri diğer yiyecek vbz. için ücret alır. Turistlerin odasına temizlik amacı dışında
girmez.
Turistin Sözleşmeye Göre Uyması Gereken Koşullar : Turistler aile gibi
mutfağın ve banyonun kullanımında temizliğe dikkat ederler ve buldukları gibi temiz
bırakırlar. Ailenin diğer odalarına davet edilmedikleri takdirde girmezler. Eve girerken
ayakkabılarını çıkarırlar. Ve evde sessiz olmaya özen gösterirler. Turistler evi kaldıkları
sürece sabah saat 10.00’da terk eder ve 18.00’e kadar eve dönmezler. Bunun aksi
olduğundan % 50 daha ücret öderler. Turistin yatak ve kahvaltı için ödeyeceği birim
fiyat 6 Amerikan dolarıdır. Dolu olduğunda 4 kişilik oda günde x 6 dolar = 24 dolar
gelir sağlar.
Her dolu odadan belediyeye 2 dolar pay verilir. Örnekse 2672 Nolu sokaktaki 25 Blok
apartmanın her dört dairesinden bir oda açılıp dolu olsa 25 Blok x 8 daire = 200 daire
programa katılmış olur. Böylelikle 200 daire : 4’te bir katılımla = 50 oda dolu olacaktır
x 2 dolar belediye payı = günde 100 dolar x 30 gün = ayda ise 3000 dolar kadar bir
gelir 2672 Nolu sokaktan belediyeye sağlanacaktır.
Belediyeye sağlanan bu gelirden 1000 doları bu sokağın Bekçi-Bahçıvanı için
harcanacaktır. Yeşiltepe Mahallesi 2672 Nolu bir sokak, 25 blok apartmanı ile
programa katıldığı varsayıldığında ve bu sokak sekizde bir kapasite ile bu kadar gelir
getirdiğine göre, projenin başarısı doğrultusunda ¼ kapasite ile çalıştığında ayda
belediyeye vergi olarak 6000 dolar, ½ kapasite ile çalıştığında ise ayda 12000 dolar
getirecektir. Bu inanılması güç miktarlar turizmin yeni bir bilgisayarlı kayıt uygulama
modeli ile oluşturulması sonucu gelirlerin tam dökümü de izlenebilecek biçimde
oluştuğundan sonuç verecektir.
Her aile tüm masraf ve vergi giderinden sonra bir ay boyunca dolan odasından 400
Amerikan Doları gelir elde eder. İki odasını açtığında bu geliri 800 dolara çıkar. İki
odadan fazla oda açılamaz ve ailenin aynı apartman dairesinde oturması koşuldur.
Böylelikle turistlerin Türk aileleriyle doğrudan kültür bağı kuracakları beklenmektedir.
Apartmanda oda açan ailelerden açmayan ailelere doğru bir yansıma, apartmanın
sorunlarını düzeltme ve güzelleştirme giderleri olarak kullanılmak üzere, daha yüksek
oranda aidat ödemeleri beklenerek aktarılır ve bu katkı sonucu her sokak için, yaklaşık
ayda 1000 dolar apartmanların iç ve dış bakımı, bahçe düzenlemesi için kaynak oluşur.
Proje, sekizde bir katılım olduğunda, Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük Mahalleleri için
3000x24x30günx12ay = 25.920.000 dolar yani yaklaşık olarak halk, belediye ve esnaf
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için 26 milyon dolar gelir yaratacaktır. Projenin gelirlerinin ve paylaşımının boyutları
büyüktür. Proje odaların yaz/kış aylarında dolu olabilecek bir yapılaşma getirmesiyle
sonuçları tüm yıl boyu doluluk hesabıyla yapar. Projenin çok önemli ikinci açılımı ise
Sanayi Devrimi ile hemen hemen yok edilen geleneksel sanatlarımızın, yeni
donanımlarla, hala yaşayan ustaların öğretileri doğrultusunda yeniden kazanılması ile
ilgili bölümüdür.
Söz konusu 3 Antalya mahallesinin alanında 8 büyük atölye kurulacak ve
öğrenim/eğitim/üretim/pazarlama zinciri içinde ustalar tarafından turistlere ve kendi
halkımıza el sanatları eğitimi verilecektir. Çini-seramik-çömlekçilik-cam-vitray-yazmaikat-batik-doğal boyalar-dokuma-kilim-halıcılık-metal süsleme işçiliği-takı sanatıtezhip-hat-minyatür-ebru vbz. sanatlarımız bir ve üçer aylık kurslarla ustaları
tarafından eğitilip/öğretilecek, bu uygulama ile 4x5=20 yıllık bir programla gerçek
ustalığa erişmiş 4000 ve hobi ustası olarak ise 12000 kişi yetiştirilecektir.
200 metre karelik 8 büyük atölyede sürekli olarak çalışacak 6 usta Antalya’da
yaşamaktadır. Programa göre Türkiye el sanatlarının geleneksel ustaları da davetli
olarak gelecekleri Antalya’da, Antalyalılara ve turistlere ünlü sanatlarımızı en üst
düzeyde öğreteceklerdir.
Bu atölyeler ve atölyelerde yetişen yeni ustalarla, yeni sanayi açılımları oluşacak,
uluslararası kültür/sanat bağları buraya gelip bu oluşuma katılan turistlerle çok üretken
bir biçimde oluşacaktır. Zaten sanatın en büyük özelliği uluslararası barışa endeksli
olmasıdır.
Programın en önemli yanlarından biri de her Türkiye ili ve Antalya ilçesi için özel bir
uygulama içermesidir. Yerel yönetimleri güçlendiren bu projenin düşüncesi ve
uygulamasının örnek olması açısından Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük Mahallelerinin çok
önemli bir özelliği vardır. Antalya’nın yanlış yapılaşması sonucu bu 3 mahallede
yaklaşık 1000 adet boş dükkan vardır.
Proje bu dükkanların yaklaşık yarısını değerlendiren bur uygulama içerir. Türkiye’nin
80 ili ve Antalya ilinin yaklaşık 20 ilçesi için düşünülen bu uygulamaya göre:
1- Her il ve ilçenin bir adet folklorik müze dükkanı,
2- Her il ve ilçenin bir adet gurme restorantı (Her il ve ilçeden 2 tuzlu ve 1 tatlı yiyecek
satılacaktır.)
3- Her il ve ilçenin bir adet perakende ticaret malları dükkanı,
4- Her il ve ilçenin bir adet toptan ticaret malları ve turizm enformasyon dükkanı,
5- Her il ve ilçenin bir adet depo dükkanı olacaktır. Bu 500 dükkanı iskan eder.
Bu dükkanlarda satılan veya gösterilen her ürünün İl Valilikleri aracılığıyla seçilerek
sağlanması yolu ile, Türkiye Cumhuriyeti tüm illeri bu Kültür/Turizm amaçlı projede,
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devlet düzeyinde temsil edilecekler, tüm illerimizin tanıtımı bu dükkanlarla oluşacak,
yerel yönetimlere birçok getiri sağlayan bir proje içinde, Antalya gibi turistik bir belde
de Türkiye çapında sürekli bir ticaret fuarı/expo7su da yaratılmış olacaktır.
Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük Mahallelerine ailelerin açtığı pansiyonlarda kalıp Türkiye El
Sanatları Ustalarından öğrenmeye gelenler veya bu mahalleleri gezmeye gelenler 100 il
ve ilçe enformasyon dükkanı ve toptan ticaret ürünlerini görebilme olanağını
bulacaklardır.
Söz konusu Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük Mahallelerinin ortasından geçip, Kuzey-Güney
doğrultusunda çevre yoluna vararak üç mahalleyi birbirine bağlayan üç sokak üzerinde,
3000 öğrencili Çağlayan Lisesi, Adıyaman İlköğretim Okulu, bir kapalı halk pazarı, bir
büyük postane, bir düğün salonu, bir büyük market, bir folklor dansları atölyesi, 6
sanat ve üretim atölyesi, bir halk parkı ve birçok boş dükkan vardır.
Sözü edilen bu bağlayıcı sokaklar projenin ilk uygulama alanı olarak seçilebilir. Ayrıca
bu bağlayıcı yol projede bisiklet yolu olarak düşünülen yoldur.
Proje en Kuzey noktasından bu yol giderek Çevre yoluna varır. Çevre yolu takip
edilerek üniversiteye ulaşıldıktan sonra, denize doğru güneye sapılarak konyaaltı plajına
kadar gidilebilir. Bu yol boyunda oturacak alanlar, kiosklar, çekçek arabaları olursa
Antalya için ne iyi bir çözüm olur diye düşünülmüştür.
Dokuma semtinden denize kadar engebesiz inen Antalya’nın yollarında binlerce
bisikletli ve çekçek arabasının yer alması bile bu kenti Atatürk’ün dediği gibi gerçekten
bir cennete çevirebilir. Bu düşünce kapsamında giderek, kültür/sanat/öğrenim/eğitim
bağlarının daha da sıkı oluşturulduğu takdirde, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde
oluşturulacak uluslararası Biennaller, Antalya’nın doğası ile tanışma turları, dağcılık ve
arkeolojinin yaşanması, sinema festivalinin uluslararası ve akademik boyutlara gelmesi
bir umuttur ve bu proje gibi Antalya için önerilen çözümlerdendir.
6) Yapılacak işler :
- Öncelikle projenin halk katılımı konusundaki varsayımını araştıran bir HALK
OYU YOKLAMASI yapılmalıdır. Bu konuda, Antalya Akdeniz Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile dayanışmaya gidilebilir veya
Halk Oyu Yoklaması yapan bir şirket ile çalışılarak Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük
Mahallelerinde halkın bu projeye katılımının boyutları doğrultusunda bir ön
araştırma yapılabilir. Araştırma sonuçları varsayımlar doğrultusunda olduğu
takdirde diğer işler yapılır,
- Türkiye için hazırlanmış bir pilot proje olması çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti
Turizm ve Kültür bakanlıklarının desteklerini sağlamak üzere Ankara’ya araştırma
programı ile gidilir ve Antalya’da tüm ilgililerin katılımıyla bir seminer veya
sempozyum düzenlenir,
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- Projenin ilk aşamasında örnek bir sokak seçilerek uygulamaya gidilebilir veya
projenin örgütlenmesinde sekizde bir katılım beklentisi doğrultusunda (HALK
OYU YOKLAMASI ile de saptanmış ise), yaklaşık 3000 odanın bu proje
kapsamında turizme açılacağı için öncelikle gerekli kaynak araştırmasına gidilir.
- Bu amaçla Halkla İlişkiler/İnsan Kaynakları/Malzeme Yönetimi/Teknik
İşlemler/Destek Hizmetler/Muhasebe/Hukuk Danışmanlığı gibi konularda
yapılaşmaların oluşturulması çerçevesinde bir Genel Kurul oluşturulması gerekir.
Bu Kurula Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Yeşiltepe-UlusÖzgürlük Mahallesi Muhtarları başta olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri, mahalle
halkının temsilcileri ve sanat atölyelerinin kuruluşu ile ilgili Antalya sanatçıları ve
diğer ilgili unsurlar katılır.
- Koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacak bir Proje Yürütme Kurulu: EV
PANSİYONCULUĞU, BEKÇİ BAHÇIVANLAR, ATÖLYELER, İLLER
DÜKKANLARI, ANTALYA ÇEVRE İLÇELER DÜKKANLARI, ÇEVRE
DÜZENLEME SORUMLULARI vbz. alt çalışma komisyonları gerekli başlıklar
altında oluşturarak çalışmaları örgütler...
- Bu proje kapsamında çalışacak personel seçimi, kayıtlar, adaptasyon çalışmaları,
hizmet eğitimi ve ilgili değerlendirmeler, özlük haklarının takibi, insan gücü plan ve
programlarının hazırlanması, organizasyon ilişkilerinin sürekli kılınması, performans
ve verim arttırıcı yöntemler için araştırmalar, danışmanlık hizmeti vbz. konularda
İNSAN KAYNAKLARI konulu bir komisyon ilgili çalışmaları yürütür.
- Halkla
ilişkiler
kapsamında
TANITIM/BASIN
YAYIN/SOSYOL
ETKİNLİKLER/BİLGİ-İŞLEM İÇİN BİLGİSAYAR AĞI KULLANILIR ( Bu
bilgisayar sistemi TURİSTLERİN AİLELERLE ÇAKIŞTIRILMASINDA EN
ÖNEMLİ UNSURDUR). Bilgisayar ağının sorumlusu olarak Antalya Büyükşehir
Belediyesinde bu konuda bir birim oluşturulur. Kaynak araştırması yapılır. Proje
uygulamasında kayıtlar tutulur ve sonuçların tartışıldığı ortamlar yaratılır.
- Muhasebe, ödemeler, kayıtlar, hesap raporları, mal varlığına ilişkin kayıtlar,
istatistikler, taslak bütçe hazırlıkları, projenin özüne uygun mali çalışmalar yapılır,
mali politikalar saptanmak üzere bir komisyon oluşturulur,
- Malzeme Yönetimi konusunda satın alma işlemlerinin kayıtları, değerlendirilir.
Projeye katılan odaların döşenmesi konusunda kararlar birlikte alınacağından bu
konuda bir komisyon oluşturulur, mahallelinin gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi
için düzenli toplantılar yapılır.
Konu ile ilgili kullanılacak malzemeyi satın alma, stoklama, stok kontrolü için
komisyon oluşturulur. Proje kapsamında oluşacak atıkların değerlendirilmesi ve
çevre dönüşümü sağlamak üzere planlama gerçekleştirilir,
- Bilgi işlem konusunda projeyle ilgili bilgileri/verileri depolama-denetleme-bakımonarım ve uygun prosedürlerin geliştirilmesi, raporların oluşturulması, birim
çalışanlarına hizmet ve eğitim, diğer birimlerle eşgüdümlü çalışma, koordinasyon
gereklidir. Bu konuda Akdeniz Üniversitesi ilgili birimlerinden destek aramaya
gidilir.
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NOT
: Yukarıda sözü edilen tüm konularda üniversite, Kültür Müdürlükleri ve
tüm kurum ve kuruluşlardan destek almak amaçlanmalıdır.
- Sanat atölyelerindeki çalışmaların amaçlandığı gibi sürdürülebilmesi için bir sanat
komisyonu oluşturulmak üzere Antalya sanatçılarında bir grup seçilir,
- 80 İl Valilikleri aracılığıyla düzenlenecek, her il için 5 dükkanın oluşturulması ile
planlanan, sürekli Türkiye KÜLTÜR-TURİZM-TİCARET EXPO/FUARI ile ilgili
çalışmalar için bir komisyon oluşturulur ve ilgili illerle ilişkiler oluşturularak, İl
Turizm ve İl Kültür ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleriyle çalışmaya girilir.
- Çevre ilçeleriyle oluşturulacak aynı kapsamda, her Antalya ilçesi için 5 dükkan,
konusunda çalışılacak komisyon kurulur.
- Proje için bütçe ve kaynaklar için tüm veriler sonucu başvuruların yapılması için bir
komisyon kurulur ve özellikle Ankara’da ulusal ve uluslararası kaynak arayışı içine
girmek, bu projenin düşüncesi doğrultusunda sonuçlar aramak için yapılacak en
önemli iştir.
- PROJE TANITIMI, öncelikle bu projeye bağlı olarak açılacak WEB sayfası
aracılığıyla açılım yapmak, ayrıca dünyada seyyahlar ve bireysel turistler tarafından
kullanılan, çok önemli kaynak kitaplar olarak, örnekse, On a Shoe String, Lonely
- Planet vbz. kitaplarda yer alarak, yurt içi ve yurt dışı Kitle Haberleşme araçlarını
kullanarak, üniversiteler, okullar, müzeler, dünyanın tüm kültür kurum ve
kuruluşlarıyla iletişim kurarak, Birleşmiş Milletler ve Yerel Gündem 21 Dünya
İletişim Ağını kullanarak, özellikle UNESCO aracılığıyla tüm uluslarla iletişime
girerek, Dünya Uluslarının Turizm, Kültür Bakanlıklarıyla ve Yerel Yönetimleriyle
kültürel takas programları oluşturup dünya gençliğini bu projeye
kültür/eğitim/turizm kapsamlı çekerek, özellikle dünyada ve Türkiye’de Sivil
Toplum Örgütleri aracılığıyla projeyi tanıtırken diğer ülke ve kentlerle kardeşlik
bağları kurarak yapılaşmayı amaçlar.
7) Bütçe ve kaynaklar :
Birinci aşamada projenin yola çıkması için yapılması gereken KAMU OYU
YOKLAMASI için Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek
Okulundan bir grup öğrenci ile Yeşiltepe-Ulus-Özgürlük Mahallelerinde araştırma
gönüllülük bazında yapılamaz ise bir bu araştırma için gereken yaklaşık 1000 A.B.D.
dolar kaynak Yerel Gündem 21 kapsamında oluşturulabilir.
Bu projeye katılımcı olarak evlerini turizme açan ailelerin Halk Bankası Kadın
Kredilerinden veya benzeri kredilerden yararlanarak, evin önce bir odasını döşemeleri
beklenir. Bu yaklaşık 2000 A.B.D. Doları kadar olup program uygulanmaya girdiği
takdirde 5-6 içinde amortise edilmiş olması beklenir.
Projenin Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı çerçevesinde alabileceği krediler
kapsamında usta atölyeleri ve il ve ilçe dükkanlarının, öncelikle değişik bölgelerden
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örnek iller seçilerek başlaması, Sanayi Bakanlığı Kredileri kapsamında Uluslararası
kültür/turizm fuarları içeriğinde kullanımı da araştırılmalıdır.
Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar sistemi kurmada özel sektör, Dünya Bankası
Kredilerine de başvurulabilir.
Projenin en önemli kaynaklarından biri olarak, Dünya Turizm Örgütü kaynakları
araştırılır. Birleşmiş Milletler Kültür Kaynakları, Yerel Gündem 21’in dünya iletişim
ağında oluşabilecek destekler ve Avrupa Birliği ECO Turizm Kaynakları araştırılır.
İl Özel İdare, belediyeler bütçe ve kaynaklarından oluşabilen destekler araştırılır.
Projenin yapılabilirlik araştırması sonuçlarıyla daha açık bir biçimde ortaya çıkacak
maliyet hesapları ile yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu
kapsamında projeye sağlanabilecek destek unsurları ve/veya uzun vadeli uygun dış
krediler, kurum ve kuruluşlardan tanıtım/reklam gelirleri giderek projeye kaynak
yaratacaktır.
Halkın geliri arttığı kadar bu projeye dönük, belediyelere katılım payı uygulamaları gibi
gelirle harekete geçtikten sonra kendi kaynağını yaratan bir proje olduğu
düşünülmektedir. Sanat atölyeleri ve ustaların ziyaretleri de iller bazında karşılıklı
dayanışma ile sağlanabilir.
8) Takibi görev ve sorumluları :
Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Kültür Sanat Çalışma Grubu
koordinatörlüğünde Turizm, Çevre, Ekonomi, Altyapı ve diğer çalışma grupları,
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, yeşiltepe-Ulus-Özgürlük Mahalleleri
Muhtarlıkları katkılarıyla, birlikte görev ve sorumluluk takibiyle bu projenin yola
çıkmasını sağlayabilirler diye inanılmaktadır.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Grubu veya Meclis : Kadın Meclisi
2) Konu : “Antalya Bağımsız Kadın Sığınağı” kurularak şiddete uğrayan kadınlara
hizmet verilmesi.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Ev içi ve dışında şiddete maruz kalan kadınların şiddet ortamından uzaklaşmak
istemesi durumunda, kadının bulunduğu ortamın dışında, güvenlikli ve sağlıklı bir
şekilde barınması ve bu süreçte de psikolojik, hukuki ve sağlık hizmeti almasının
sağlanması gerekmektedir. Antalya ‘İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı bir “Kadın
Misafirhanesi” vardır. Ancak mevcut misafirhanede kısıtlı sürelerle barınmakta, daha
sonra çıkmak durumunda kalmaktadır. Şiddete maruz kalan ve bu ortamdan
uzaklaşmak isteyen kadınların bir an önce barınmasının sağlana bilmesi için yeni bir
sığınağa ihtiyaç duyulmaktadır. Antalya Kadın Meclisinin bir projesi olan ve bir yıldır
faaliyette bulunan Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimize baş vuran ve
barınmaya gereksinim duyan kadınların büyük ve önemli bir gereksinimini sağlayacak
olan “Bağımsız Kadın Sığınağı” projesinin bir an önce gerçekleştirilmesine gereksinim
duyulmaktadır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri, İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel
Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Antalya Kadın Meclisi, Antalya’daki kadın örgütleri ve
sivil toplum örgütleri.
5) Yapılacak İşler :
Öncelikle, “Bağımsız Kadın Sığınağı” için Belediyeler ve kamu kurumlarının
kullanmadığı veya bu amaç için ayırabilecekleri veya yardım sever bireyler tarafından
bu amaç için bağışlanabilecek bir bina bulunacak veya yaptırılması sağlanacak ve
binanın tefrişi yapılacaktır. Bağımsız kadın sığınağı, ulusal ve uluslar arası
deneyimlerden yararlanarak hazırlanacak bir çalışma yönergesi ile Kadın Meclisi
gönüllüler tarafından işletilecektir. Sığınağa başvuran kadınlara barınma, beslenme,
hukuki ve psikolojik danışmanlık verilecek, kadınların sığınaktan çıkınca yaşamını
sürdürebilmesi için gerekli donanıma kavuşması konusunda çalışmalar yapılacaktır.
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Çocukları ile birlikte sığınacak kadınlarda düşünülerek, sığınak içinde çocuklar için özel
alanlar yaratılacak çocukların eğitimi ve psikolojik yardım gerekli önlemler alınacaktır.
6) Bütçe ve kaynaklar :
“Bağımsız Kadın Sığınağı” için gereken kapalı mekan belediyelerden veya
yardımseverlerden sağlanacak, tefriş için sponsorlar bulunacak, kampanyalar
düzenlenecektir. Personel ve İşletme giderleri için yerel yönetimlerden ve bağış
verecek kuruluşlardan yardım alınacaktır. Gönüllülerin eğitim için uluslar arası
kuruluşlardan ve bu konuda deneyimli kadın kuruluşlardan destek alınacaktır.
7) Takibi görev ve sorumluları :
Proje, Kadın Meclisi Kadına Yönelik Şiddet Çalışma Grubu tarafından takip
edilecektir.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Grubu : Kadın Meclisi
2) Konu : “Antalya Kadın Okulu” kurularak eğitime gereksinimi olan kadınların
sosyal hayata ve iş yaşamına kazandırılmasıdır.
3) Konun önemi ve gerekçesi :
Ülkemizde kadınların büyük çoğunluğu eğitim olanaklarından yeterince
yararlanamamakta, ev içine hapsolmakta, sosyal- kültürel- sanatsal- siyasal ve
ekonomik yaşamın içinde yeterince yer alamamaktadır. Kadınların sosyal yaşamın
gereksinimlerine uygun olarak eğitilmesine ve uygun becerilerle donatılmasına ve kendi
ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak için gerekli desteğin verilmesine ihtiyaç
vardır. İçerisinde çeşitli beceri kurslarının düzenlediği, atölyeler olan, beden ve ruh
sağlığı, beslenme, hijyen gibi konularında bilgi verilebilecek bir “Kadın Okulu” nun
açılması gerekmektedir. “Antalya Kadın Okulu” nun açılması halinde, kadınların
büyük bir ihtiyacı giderilecektir. Özellikle göç alan mahalleler öncelikli olmak üzere bu
okulların sayılarının arttırılması gereklidir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri,İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel
Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Antalya Kadın Meclisi, diğer kadın dernekleri ve
kuruluşları, diğer sivil toplum örgütleri.
5) Yapılacak işler :
Öncelikle, “Antalya Kadın Okulu “ için Belediyeler veya kamu kurumlarının
kullanmadığı veya bu amaç için ayırabilecekleri veya yardımsever bireyler tarafından bu
amaç bağışlanabilecek bir bina bulunacak veya yaptırılması sağlanacak ve ardından
binanın tefrişi yapılacaktır. Ulusal ve uluslar arası deneyimlerden yola çıkılarak
hazırlanacak bir çalışma yönergesi uyarınca “Antalya Kadın Okulu” Kadın Meclisi
gönüllüleri tarafından işletilecektir. Eğitime gereksinimi olan kadınlara beceri
kazandırmak için okuma yazma, bilgisayar, yabancı dil, dikiş-nakış, tekstil üretimi,
patch-work, tiyatro, fotoğraf, seramik, resim gibi konularda atölyelerde kurslar
düzenlenecek, seminerlerle desteklenecek çalışmalar ile kadının sosyal- sanatsalekonomik yaşama katılımı ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli özgüven
kazanımı sağlanacaktır.
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6) Bütçe ve kaynaklar :
“Kadın Okulu” için gereken kapalı mekan belediyelerden veya yardımseverlerden
sağlanacak, tefriş için sponsorlar bulunacak, kampanyalar düzenlenecektir. Personel ve
İşletme giderleri için yerel yönetimlerden ve bağış verecek kuruluşlardan yardım
alınacaktır. Gönüllülerin eğitimi için uluslar arası kuruluşlardan ve bu konuda
deneyimli kadın kuruluşlardan destek alınacaktır.
7) Takibi görev ve sorumluları :
Proje, Kadın Meclisi Kadın ve Eğitim, Kadın ve İstihdam ve Kadın ve Sağlık Çalışma
Grupları tarafından takip edilecektir.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclisi :Kadın Meclisi
2) Konu : “Akdeniz Kadın Enstitüsü” kurularak kadına yönelik araştırmaların
yapılması, kadın politikaların oluşturulması ve kadına yönelik projelerin
geliştirilmesidir.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Ülkemizde kadın konusundaki araştırmalar ve sistemli bir kadın politikası
oluşturulması konusu ancak 1980’li yıllarda başlamıştır. 1990’lı yıllarda da Üniversiteler
bünyesinde kadın uygulama ve araştırma merkezleri açılmaya başlamıştır. Kadın
konusunda çalışan akademisyenler bu merkezlerde araştırmalar yapılmakta, lisans üstü
programlarla kadın konusunda çalışan araştırmacıların sayısının artırılması konusunda
çaba göstermektedir. Ülkemizde, üniversitelerin dışında bağımsız olarak çalışan her
hangi bir kadın enstitüsü bulunmamaktadır. İstanbul’da bulunan özel kadın eserleri
kütüphanesi ancak kadına yönelik kitap, araştırma, belgesel, vb.nin arşivlenmesi
konusunda
çalışmakta, araştırma, politika ve proje üretme konusunda
çalışmamaktadır. Kadın sorunları konusunda akademik çalışma yapacak Akdeniz
Ülkeleri akademisyenleri bir araya getirebilecek ortak sorunlarla ilgili araştırmalara
olanak yaratacak, bilimsel yöntemlerle kadın politikası oluşturulmasına katkıda
bulunacak bağımsız bir kadın enstitüsünün kurulması oldukça gerekli ve yararlı
olacaktır. Bu proje, Meclisi’nin uzun dönemli eylem planları içerisinde yer almaktadır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Kadın Meclisi, Akdeniz Üniversitesi, diğer
üniversiteler, Akdeniz ülkelerindeki benzer kuruluşlar, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kadının Statüsü
ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Sivil toplum örgütleri.
5) Yapılacak işler :
Öncelikle, kadın konusunda çalışmalar yürüten akademisyen kadınların bir araya
gelmesi sağlanacak, enstitü kurulma usul ve yöntemlerine uygun olarak gerekli
çalışmalar başlatılacak, “Akdeniz Kadın Enstitüsü” için Belediyeler veya kamu
kurumlarını kullanmadığı veya bu amaç için ayırabilecekleri veya yardım sever bireyler
tarafından bu amaç için bağışlanabilecek bir bina bulunacak veya yaptırılması
sağlanacak ve binanın tefrişi yapılacaktır.
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6) Bütçe ve kaynaklar :
“Akdeniz Kadın Enstitüsü” için gereken kapalı mekan belediyelerden veya yardım
severlerden sağlanacak, tefriş için sponsorlar bulunacak, kampanyalar düzenlenecektir.
Personel ve işletme giderleri için yerel yönetimlerden ve bağış verecek kuruluşlardan
yardım alınacaktır. Araştırmalar için uluslararası projeler ve kaynaklar ile diğer
kaynaklar araştırılacaktır.
7) Takibi görev ve sorumluları : Proje, Kadın Meclisi Kadın ve Siyaset ve Kadın ve
Eğitim Çalışma Grupları tarafından takip edilecektir.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclisi : Kadın Meclisi
2) Konu: Mimariden, altyapıya, peyzajdan enerji kaynaklarına kadar kadınların
Kentlerdeki yaşamını zorlaştırıcı mevcut faktörlerin belirlenerek, kadının yaşamını
kolaylaştırıcı projelerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve imar planları ve şehircilik
uygulamaları ve alt yapı yatırımlarında kadınların gereksinimlerine önem ve öncelik
verilmesinin sağlanmasıdır.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Ülkemizde kadın ve çevre konusunda çalışmalar oldukça yetersizdir. Kentlerin giderek
kalabalıklaşması ile birlikte kentler kadınlar için oldukça zor yaşanır ve tehlikeli alanlar
olmaya başlamıştır. Kadınlar için yaşamın yeni teknoloji kullanımı ile birlikte daha
kolaylaşacağı düşünülmekle birlikte, tersine durumlar oluşmaktadır. İmar planları
hazırlanırken kadınların gereksinimleri düşünülmemektedir, kreşlere, kadın okullarına,
kadın danışma ve dayanışma merkezlerine, kadın sığınaklarına gerekli alan
ayrılmamaktadır. Evler, kent,içi yollar, kaldırımlar, parklar, toplu taşım araçları
kadınlar, sakatlar ve çocuklar düşünülerek düzenlenmemekte, bu kesimlerin ihtiyaçları
göz önüne alınmamaktadır. Kadınların şehircilik ve kentsel çevre açısından
gereksinimlerinin belirlenerek, projeler oluşturulması ve be projelerin ilgili kurum ve
kuruluşlara iletilmesi ve uygulanmasının sağlanması konusunda gerekli kamu oyu
oluşturularak takibin yapılması gerekmektedir. Böylelikle kentler kadınlar için daha
yaşanır hale gelecektir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Antalya Kadın Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, diğer
ilçe belediyeleri, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları
Genel Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar : Akdeniz Üniversitesi Çevre Araştırma Enstitüsü, diğer
üniversiteler, Çevre Dernek ve Vakıfları, Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu,
meslek odaları ve diğer sivil toplum örgütleri.
5) Yapılacak işler :
Kent yaşamını kolaylaştırmak amacı ile kadın olarak gereksinim duyulan konuların
belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilmesi, meslek odaları ile birlikte
projeler hazırlanmasının sağlanması, projelerin uygulanmasının sağlanması için kamuya
açık bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ve projelerin takip edilmesi
yapılacaktır.
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6) Bütçe ve kaynaklar :
Bu proje, Akdeniz Üniversitesi ve ilgili meslek odalarının aktif katılımı ile fazla bir
maddi kaynağa gereksinim duymadan gerçekleştirilebilecek bir proje olup gerektiğinde
proje aktörlerinin maddi katkıları da sağlanacaktır.”
7) Takibi görev ve sorumluları :
Proje, Kadın Meclisi Kadın ve Çevre Çalışma Grubu tarafından takip edilecektir.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclisi :Kadın Meclisi
2) Konu :“Kadın Kolektifi” kurularak kadınların ekonomik yaşamına katılımının
sağlanması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi :
Ülkemizde kadın, ekonomik yaşamın, iş yaşamının oldukça dışındadır ve evine hapis
olmuş durumdadır. Ekonomik olarak her hangi bir gücü olmayan kadında bekar ise
anne babasına, evli ise kocasına bağımlı olarak yaşamakta, özgür olmamakta, özgür
düşünememektedir. Kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve yaşamını kendi
iradesi doğrultusunda sürdürebilmesi için en temel gereksinimi, kendi ekonomik
gelirinin olmasıdır. Bunun içinde kadının iş yaşamına katılması gereklidir. Herhangi bir
mesleki eğitim almamış kadın için iş bulma konusu da oldukça zor olmaktadır.
Antalyalı kadınların bir kısmı, 1994’lü yıllarda kurulan Antalya Kadın Platformu’ nun
sağladığı olanak ile “El Emeği Göz Nuru Pazarı” açmışlar ve bu fırsat kadınlara hatırı
sayılır bir sayıda kadının evi dışına çıkarak evinde ürettiği ürünleri pazarlama olanağı
yaratmıştır. Ev eksenli çalışan kadınların bir kısmı halihazırda dernek çatısı altında
faaliyet göstererek pazarlama çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak daha geniş sayıda
kadının her hangi özel beceri gerekmeksizin kadın olmaktan kaynaklanan deneyimleri
ile evinde üreteceği ürünleri pazarlamaya ihtiyacı vardır ve bu konuda oldukça sayıda
kadın Antalya Kadın Meclisine başvurmaktadır. Bu projenin amacı, ev eksenli çalışan
kadınları bir kolektif çatısı altında bir araya getirmektir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları :Antalya Kadın Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, diğer
ilçe belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İş Kurumu.
b) Katkı koyacak unsurlar :Antalya Ticaret ve Sanayi, Odası, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası ve diğer sivil toplum örgütleri.
5) Yapılacak işler :
Ev eksenli çalışan kadınlar bir araya gelerek örgütlenmeleri için gerekli olan yapıkooperatif veya şirket belirleyecekler, kooperatif veya şirketin çalışma ilkelerini
belirleyecekler öncelikle evlerinde ürettikleri ürünlerin pazarlanması için gereken
mekanlara ilişkin projelerini hazırlayarak yer tahsisi için gerekli kurum ve kuruluşlara
başvuracaklardır.
Kadınların güçlerinin birleştirilerek ev eksenli üretimin dışında, atölyelerde de üretim
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hedeflenerek, kadınların üretim sırasında da bir araya gelerek üretimlerini büyütmesi ve
geliştirmesi ve ayrıca yeni kadınlara beceri kazandırılması amacıyla üretim atölyelerin
kurulması gerçekleştirilecektir. Atölye ürünlerinin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması
için temel pazarlama yöntemleri, ihracat vb. konularda eğitim alınarak ürünlerin gerçek
ederi üzerinden satışı sağlanacaktır.
6) Bütçe ve kaynaklar :
Bu proje için gereken ön finansman-kooperatif şirket kuruluşu masraflar-kadınların
kendileri tarafından sağlanacaktır. Ürünlerin pazarlanması için gereken mekanların
Belediyeler tarafından tahsis edilmesi sağlanması hedeflenmiştir. Atölyelerin kurulması
için ise Meslek Odaların desteği ve katkısı ile uluslar arası proje ve yardımların alınması
hedeflenmiştir.
7) Takibi görev ve sorumluları : Proje, Kadın Meclisi Kadın ve İstihdam Grubu
tarafından takip edilecektir.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kadın Meclisi
2) Konu : Gönüllü Kadın Zabıtası Projesi
3) Konunun önemi ve gerekçesi
:
Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Kentsel Çevre Çalışma Grubu olarak,
kadınların Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Merkez Belde Belediyelerinin zabıta
görevleri alanında kente sahip çıkmak üzere, aktif katılımla Belediyelere bu görev
alanında destek vermeleri amaçlanmıştır.
Bir kenti sevmek de diğer sevgiler gibi emek vermeyi gerektiren bir eylemdir.
Yoğun göç alan ilimizde doğaya en az düzeyde zarar verecek şekilde yaşamayı, kent
bilincini öğrenmeyi ve paylaşmayı esas almak zorunda olduğumuz bir gerçektir.
Bireyler en az kendilerinden olduğu kadar çevrelerinin kent kavramına uygun şekilde
düzenlenmesinden de sorumlu olmalıdırlar.
Bu ilişkileri bire-bir yaşayan ve gelecek nesillere ulaştırılmasında öncelikle payı olan
kadınlarımızın “Kent”e emek vermesini, sorumluluk ve yetki sahibi olmasını sağlamak
gerekir.
Kamusal alanda görev yapan Belediyelerimizin zabıta güçlerine yardımcı olmak üzere
tamamen gönüllülük esasına dayanan “Gönüllü Kadın Zabıta” örgütlenmesini hayata
geçirmek gerekir.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Belediyeler, Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi
b) Katkı koyacak unsurlar : Valilik ve diğer kadın kuruluşları
5) Önerilen çözümler : Gönüllü Kadın Zabıta örgütlenmesi hayata geçirilecektir.
6) Yapılacak işler :
1- Gönüllü kadın bireyler
a) En az ilkokul mezunu olmak.
b) Siyasi ve medeni hakları kullanma yeteneğine sahip, saygın kişilikli olmak.
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- G.K.Z; Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Kentsel Çevre Grubu ile muhtarların
işbirliği sonucunda alan ve nüfusa göre gönüllü bireylerle yapılacak iletişim ile
seçilirler.
- G.K.Z’ler birinci derecede mahallelerinden sorunlu olmakla birlikte kent sınırları
içerisinde olumsuzluklara (Yere çöp dökmek, tükürmek vb.) müdahale hakkına
sahiptirler.
- Her mahalle düzeyinde muhtarla sıkı işbirliği yapacak G.K.Z Şefini aralarından
seçerler.
2- Mahalle Muhtarları
- G.K.Z’ların seçilmesinde mahalle düzeyinde görev yapmasında ve çıkacak
sorunların giderilmesinde sorumluluk alırlar.
- Belediye Zabıta Müdürlüğü ile G.K.Z arasında köprü görevi üstlenirler.
3- Büyükşehir ve Belde Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri
- Mahalle muhtarları ile birlikte seçilmiş olan gönüllü kadınları öngörülen süre içinde
eğitirler.
- Eğitimi istenilen düzeyde takip eden gönüllülere “G.K.Z Kimliği” verir.
G.K.Z’larca tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak Zabıta Müdürlüklerine mahalle
içerisinde devamlılık arz eden sorunlar (patlamış sular, kanalizasyonlar, uygun olmayan
yerlerde açılan işyerleri vb.) veya ısrarla çevreye atıksal-görüntüsel-gürültüsel zarar
veren kişi ve işyerini G.K.Z Şefleri kanalı ile zabıtaya intikali sağlanır.
Bireysel olarak Belediye Zabıtalarına sözlü olarak iletilen sorunlar da yazılı hale
getirilerek Belediye Zabıtasının yaka numarası ile birlikte tutanaklara geçirilir.
Periyodik olarak (ayda bir) intikal ettirilen sorunların Belediye Zabıtası’nca öncelikle
takip edilmesi ve sonucun gene yazılı olarak G.K.Z Şeflerine iletilmesi gerekir.
Bu uygulamada G.K.Z’la sorumluluk ve yetki sahibi olmakla birlikte mahalle sakini
diğer kadınların bilinçlenmesinde, kınanmasında mahalleye sahip çıkılmasında da
önderlik etmelidirler.
Uzun yıllardır unutulan kendi evinin önünü temizlemek sloganını hayata geçirmekte,
mahalle bireylerinin sevgi ve saygı çerçevesinde diğer birey haklarının kollanmasında
etkin olmalıdırlar.
Her yıllık uygulamadan sonra Belediye Zabıta Müdürlükleri ve Kent Konseyi Kadın
Meclisi Kadın ve Kentsel Çevre Çalışma Grubunun çalışmalarının sonucu belirlenecek
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belde belediye sınırlarındaki ilk üç mahalle hem kamuoyunun takdirlerine sunulacak,
hem de Belediye hizmetlerinin o mahallelerde önceliği alması sağlanacaktır.
(Asfaltlama, refüj, ağaçlandırma gibi)
Bu proje kadın irade ve enerjisinin kentin hizmetine sunulması yönünde önemli bir
atılımdır.
Böylece hem yerel yönetimlerin yükü paylaşılacak, hem “Kentlilik Bilinci” yönünden
eğitilmiş kadın ordusu kendiliğinden gelişmiş olacaktır.
7) Bütçe ve kaynaklar : Belediyelerce karşılanacaktır.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın
Meclisi.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kadın Meclisi
2) Konu : Kadının Ülkemizde ve Antalya şehrinde yerel olarak siyasete daha fazla
katılımını sağlamak.
3) Konunun önemi ve gerekçesi
: Kadının siyasete katılımının azlığı dolayısıyla,
nüfusun yarısı olana kadınların, özel ve genel politikalarda görüşünün
yansıtılamaması.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Antalya
Parlamenterleri, siyasi partiler.
b) Katkı koyacak unsurlar : Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi, kadın dernekleri,
partilerin kadın kolları.
5)
-

Önerilen çözümler :
Siyasi partiler kanunu ve seçim mevzuatının değişmesi.
Partilerin kadın kollarının özerkleştirilmesi.
“Kadın” konusunda araştırma, istatistik yapacak, Batı Akdeniz şehirlerini
kapsayacak şehirde kadın sorunlarının tespiti ve çözümleri konusunda projeler
üretecek “Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulması.

6) Yapılacak işler : “Önerilen çözümler” maddesinde belirtilen maddeler
doğrultusunda basın bildirisi, imza kampanyası, seminer, toplantı, vs.
7) Bütçe ve kaynaklar : Siyasi partiler, belediyeler, özel sektör.
8) Takibi görev ve sorumluları : Kadın Meclisi, kadın dernekleri, siyasi partilerin
kadın kolları.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kadın Meclisi
2) Konu : Antalya’daki yaya yolları ve yaya kaldırımlarının kadın, çocuk, özürlü ve
yaşlıların rahat kullanmasının sağlanması, parkların güvenliği ve aydınlatılması.
3) Konunun önemi ve gerekçesi
: Yukarıda belirtilen bireylerin kullanma
zorluğu. Mal ve can güvenliğinin temini.
4) Konunun aktörleri : Belediyeler
a) İlgili sorumluları : Belediyeler
b) Katkı koyacak unsurlar : Meslek örgütleri ve Antalya Yerel Gündem 21 Kadın
Meclisi
5) Önerilen çözümler :
Kaldırımların özürlü arabalarının, Pazar arabalarının, çocuk arabalarının rahatlıkla çıkıp
inebileceği şekilde olması. Kaldırımların otopark olarak kullanılmaması, sokak
lambalarının ekonomik (soft) lambalar kullanarak aydınlatmanın çoğaltılması. Park ve
bahçelere resmi ve sivil korumaların sayılarının arttırılması.
6) Yapılacak işler : Belediyelerin ivedilikle yaptırımcı olması, konuya gereken özen ve
önemi vermesi.
7) Bütçe ve kaynaklar : Belediyeler.
8) Takibi görev ve sorumluları : Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi.
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ANTALYA YEREL GÜNDEM 21
EYLEM PLANI
1) Çalışma Gurubu veya Meclis : Kadın Meclisi
2) Konu : Antalya’nın kepez tarafından karayolu ile girişte ilk göze çarpan karşı
dağdaki varoş evlerinin boyama yolu ile güzelleştirilmesi, tüm kent girişlerinin
düzenlenmesi.
3) Konunun önemi ve gerekçesi
:
Turistik bir şehir olan Antalya’nın karayolu ile girişteki çirkin görünüşü
malumumuzdur. Bu evleri yıkmak, yok etmek mümkün olmadığı gibi daha da
çoğalmaktadır. Öyle ise bu evlere güzel bir görünüm kazandırmak zorundayız. Maliyeti
fazla olmayan, yapılacak bu güzel, görünüm çalışması belki dünyada ama Türkiye’de
tek örnek olacaktır ve Antalya’mıza çok güzel bir görünüm sağlayacaktır.
4) Konunun aktörleri :
a) İlgili sorumluları : Büyükşehir Belediyesi – Kepez Belediyesi – Muratpaşa
Belediyesi Mahalle Muhtarları.
b) Katkı koyacak unsurlar : Ev sahipleri – ressamlar – sanatçılar - boya satıcıları sponsor olarak boya fabrikaları.
5) Önerilen çözümler : Mevcut evlerin boyanması yolu ile bir pano ve Antalya
yazısının ilk bakışta göze çarpması ve görüntü kirliliğinin yok edilmesi.
6) Yapılacak işler :
İlk önce şehir planlaması odasından, boya dizaynının yapımında çalışacak bilir kişilerin
teknik bilgiler vermeleri. Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Kütükçü
Muhtarının ortak alacakları kararla evlerin dört bir yanı değil de sadece girişe bakan
cephelerinin boyanabilmesi için ev sahiplerine bunun zorunlu olduğu anlatılmalı. Pilot
bölge seçilmesi nedeni ile keyfiyetin söz konusu olmadığı anlatılmalıdır. Belediyeler
proje yaparak tüm kent girişlerini düzenlemelidir.
7) Bütçe ve kaynaklar : Belediyeler, Sponsorlar
8) Takibi görev ve sorumluları : Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi.
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