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 BAŞKAN’IN MESAJI

 Antalya Kent Konseyi, 20 yıla yakın süreden beri yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla birlikte, özellikle meslek kuruluşları, üniversite, mahalle muhtarları, siyasi parti-
ler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra toplumun örgütsüz kesimlerinin katılımını 
kolaylaştıran kurumsal yapılanmayla kentimizin en geniş katılımlı demokratik platformudur. 

Kentine sahip çıkma, aktif katılım, çözümde ortaklık, anlayışı ve katılımcılarını sorumlu kentli 
kimliği ile bir araya getirmektedir. Kentte birlik ve bütünlük içerisinde sağlıklı, güvenli, sürdürü-
lebilir kent ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kentimizin tüm katılımcılarının 
zengin bilgi ve birikimleriyle kentin en büyük gönüllü bankasını oluşturmaktadır. Antalya Kent 
Konseyi olarak, bu yaklaşım ve ilkelerle hazırladığımız çok sayıda görüş ve öneriler, başta bele-
diyeler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği üzere büyük kentlere olan yoğun göç; çevre, konut gibi çeşitli altyapı sorunlarının 
yanı sıra yoksulluk, işsizlik, şiddet gibi sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. İşte tüm bu 
sorunların aşılmasında başta örgütlü topluluklar olmak üzere yerel halkın katılımıyla ve sorum-
luluk almasıyla başedilebileceği kabul edilmektedir.

Antalya Kent Konseyi de kentine sahip çıkma, çözümünde ortaklık ve etkin katılım ilkeleri-
ni esas alarak 20’nci yılına girerken kentteki kurum kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla 
birlikte bünyesinde oluşturduğu 13 çalışma grubu ve özel ilgi gruplarına yönelik 4 meclisi ile 
amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kent Konseyi, kentin uzun vadeli gelişim perspektifi ile öncelikli gündemine ilişkin mevcut 
durum tespiti, eylem planı ve proje önerileri hazırlayarak ilgili kurum-kuruluş ve kamuoyuyla 
paylaşmaktadır. Kent vizyonu ve gelişim stratejileri, düzenleme ve proje önerilerinin hazırlık 
sürecinden, uygulama, izlenme ve değerlendirme süreçlerine kadar her aşmada sivil toplum 
ve aktif yurttaşlık çalışmalarının ön plana çıkarmasını kolaylaştıran kurumsal gelişim esas alın-
mıştır.

Bu bağlamda, kentsel sürdürülebilirliğe yönelik bakış açımızı çevre ile sınırlamayıp, ekono-
mik, politik, sosyal ve kültürel boyutları ile özellikle yöresel gereksinmeleri karşılayan, çevresel 
faktörlerle ekonomik gerekleri bağdaştıran sürdürülebilir kaynak yönetimi önceliklerini de dik-
kate almaktayız.

Karain’den günümüze tarih ve kültürün birikimini taşıyan, çevresiyle birlikte 200’ün üzerinde 
antik yerleşimiyle, kısacası doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle Antalya, bugün tartışmasız bir 
şekilde evrensel kimlik kazanmıştır. 

Kenti oluşturan bu kimlikler Antalya’yı önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 1970’li 
yıllarda başlayan turizm hareketiyle birlikte dünyada ender görülebilecek hızda nüfusu artmış, 
40 yıl içinde 100 binlerden 1 milyon 200 bine ulaşmıştır. Böylesi bir nüfus artışına rağmen, 
ülke içinden ve dışından gelen farklı kültürdeki insanlar bu kentte barış, kardeşlik ve dayanışma 
içinde yaşama başarısını göstermişlerdir. 

Antalya Kent Konseyi kuruluş yıllarında gerek doğal, gerekse tarihi ve kültürel değerlerinin 
yanı sıra farklı kültürlerin oluşturduğu yeni kentli kültürünün korunması, tanıtılması, arşivlendi-
rilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir müze oluşturulması önerisinde bulunmuştur. Daha sonra 
Kültür ve Sanat Çalışma Grubumuz müzenin hayata geçmesi için çalışmalar yapmış ve üyeleri-
mizin girişimiyle Kent Müzesi Derneği kurulmuştur. Bu öneri 2005 yılında dönemin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından “Kent Müzesi ve Kent Bellek Merkezi” çalışmalarını başlatmasıyla hayata 
geçmiştir. Kent Bellek Merkezi çalışmaları daha sonraki dönemde de sürdürülmüştür.

2014 yerel seçimleri sonrası Sayın Menderes Türel’in konseyimizi ziyareti sırasında, Kent 
Müzesi kurulması sorumluluğunu konseyimize verme önerisi, olumlu karşılanmış, kendisine su-
nulan “İşlev, İlke ve Amaçlar Belgesi” doğrultusunda ve işbirliği içerisinde çalışma başlatıl-
mıştır.
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Kurulacak Kent Müzesi ile Antalyalıların kentlilik bilincini daha da geliştirmeyi, Antalya’nın 
tarihsel, kültürel ve toplumsal değerlerinin unutulmamasını, binlerce yıldır bu coğrafyada yaşa-
yan Antalyalıların çok kültürlü, rengârenk zenginliğini korumayı ve bu birikimi gelecek nesillere 
aktarabilmeyi istemekteyiz.

Müzenin önemli bir parçasını oluşturulan ve gösteri alanına dönüştürülecek eski stadyum 
yıkılmış, belirlenen temalar doğrultusunda yapılacak kalıcı sergi tasarımlarına ait ihale sürecine 
geçilmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nin yeni binasına taşınmasıyla Kapalı Spor Salonu, Tarihi Be-
lediye Binası, eskiden ipekböcekçiliğinde kullanılan Fen İşleri ve Çevre Sağlık binaları ile Bülent 
Ecevit Kültür Merkezi’ni kapsayacak şekilde müze inşaatları bu alanlarda devam edecektir. 

Bu yapılarda; 

• Karain’den Günümüze Antalya ve Antalyalılar 

• Çağlar Boyunca Antalya’da Aile ve Evlilik 

• Antalya Mutfak Kültürü

• Antalya’nın Doğası 

• Antalya’nın Yönetim/Belediye Tarihi temalı kalıcı sergiler yer alacaktır. 

Hıdırlık Kulesi Kent Müzesi’nin önemli bir mekânı olacaktır. Atatürk Müzesi’nin de Kent Mü-
zesi kapsamına alınması girişimi söz konusu. 

Kent Müzesi’nin özünü teşkil eden, gerekli birikimi sağlayacak ve müzeyi geleceğe taşıyacak 
Kent Bellek Merkezi, Danışma Kurulu ve Kurul içinde oluşturulan komisyonlarla desteklenecek-
tir. Bellek Merkezinde bugüne kadar çok sayıda yayının ve basımının yanı sıra çeşitli sergiler 
açılmakta, konferans, konser, söyleşiler düzenlenmektedir. Bellek Merkezi personeli bugüne 
kadar 150’nin üstünde Antalyalı ile sözlü tarih söyleşisi yapmış olup, bunların deşifre çalış-
malarına devam edilmektedir. 

Kentte oluşan kültürel birikimin toplanması, arşivlendirilmesi, yayınlanması, sergilenmesi, 
kentte, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarda Danışma Kurulu’nun yanında 
Kent Konseyi Çalışma Grupları, Kent Gönüllüleri, Üniversiteler, ilgili Meslek Odaları ve 
STK’lar önemli gücü ve işbirliği potansiyelini teşkil edecektir. 

“Antalya Kent Müzesi” çalışmalarının sağlıklı yürümesi, öncelikle kent dinamiklerine ve on-
ların görüşlerine saygılı, şeffaf ve amatör ruhla, kentlileri dışlamayan, geçmiş birikimleri gö-
zardı etmeyen çalışma yöntemiyle sürdürülmesine bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiği takdirde 
Antalya sadece Türkiye’nin en büyük kent müzesine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda 
en geniş katılımla kurulan bir kent müzesi modelini de hayata geçirmiş olacaktır.

Semanur KURT 

Antalya Kent Konseyi Başkanı
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GİRİŞ
 

 Antalya Kent Konseyi, 2016 yılı içinde 13 çalışma grubu ve 4 meclis ile çalışmalarını sür-
dürmüştür. 2015 yılında çalışma grupları ile meclislerdeki üye ve katılımcı sayısı 748 iken 2016 
yılında 760 üye ve katılımcı ile çalışmalara devam edilmiştir. 2016 yılında Kent Konseyi çalışma 
gruplarında 79, meclislerde 15 toplantı düzenlenmiş ve basın açıklamaları yapılmıştır.

GENEL KURUL

Toplam 209 üyesi bulunan Antalya Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kurumsal üyeliği aşağıda-
ki temsilcilerden oluşmaktadır:

Antalya Valisi veya temsilcisi,

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya temsilcisi, 

Merkez İlçe Belediye Başkanları, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri, 

Mahalle Muhtarları, 

Üniversite Temsilcileri, 

Siyasi Partilerin Temsilcileri, 

Meslek Odaları Temsilcileri, 

Baro Temsilcisi, 

Sendikaların Temsilcileri, 

Vakıfların Temsilcileri, 

Derneklerin Temsilcileri, 

Kent Konseyi Çalışma Grupları Temsilcileri, 

Kent Konseyi Meclislerin Temsilcileri, 

Kent Konseyince Kabul Edilen Gönüllü Hemşeri Katılımcıları

Antalya Kent Konseyi Genel Kurulu, 29.11.2016 tarihinde Kent Konseyi Organlarının Seçimi-
ni (Kent Konseyi Yönetmeliğinin 11. maddesi ve Antalya Kent Konseyi Yönergesinin 10. madde-
sinin 2. bendi ve 11. maddesi gereği) yapmak üzere toplanmıştır.

Yapılan seçimli toplantıda Antalya Kent Konseyi Başkanlığına Semanur Kurt oybirliğiyle ye-
niden seçilmiştir. 
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YÜRÜTME KURULU

Başkan  ; Semanur KURT 

Başkan Vekili ; Tunç TARIMCI 

Genel Sekreter ; Şerafettin SAYAR 

Yürütme Kurulu Üyesi ve Danışman ; Ahmet ÇİÇEK 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Recep ESENGİL 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Prof. Dr. M. Yusuf ÖRNEK 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Av. Güler YILMAZ BİROL

Yürütme Kurulu Üyesi ; Selçuk AKILTOPU 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Veysel BARUT 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Nazif ALP 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Mehmet MÜLAYİM

Yürütme Kurulu Üyesi ; Yavuz Ali SAKARYA

Yürütme Kurulu Üyesi ; Recep ŞENGÜN 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Ergin CİVAN

Yürütme Kurulu Üyesi ; Adnan ÖZÇELİK 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Dr. Arif BULUT 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Neslihan YALÇIN 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Muammer YÜKSEL 

Yürütme Kurulu Üyesi ; İlyas DAŞTAN 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Recep YAVUZ 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Dr. Ebru MANAVOĞLU 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Av. Eylem HAS

Yürütme Kurulu Üyesi ; Mehmet KARAVURAL 

Yürütme Kurulu Üyesi ; Halil GÜL

Yürütme Kurulu Üyesi ; Altan ÖZCAN
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2016 yılı içinde 11 Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

Yürütme Kurulu toplantılarında;

• Boğaçayı Projesi,

• Antalya Kaleiçi Yat Limanı Kentsel Tasarım Konsept Projesi. (Geçmişten Günümüze Ko-
ruma Kararları ve Yapılan Çalışmalar, Konsept Projenin Vizyon Hedef ve Amacı, Projenin 
Yönetimi, Sorunlar, Analizler, Proje Alan Tanımları, Yaya ve Araç İnişi Otoparkı, Tescilli Yapı 
Bölgesi, Temel Tasarım Yaklaşımı ve İlkeleri, Yat Limanı Proje Etkileme Geçiş Alanları hak-
kında bilgi aktarımı ve görsel sunum)

• Kent Konseyi Logosunu belirleme çalışması, 

• Şarampol Projesi,

• Mevlevihane ve Etnografya Müzesi

• Kent Müzesi Gönüllü Çalışmaları, 

• Kentin Kültür Politikaları, 

• Kent Müzesi çalışmaları kapsamında sergi önerileri, 

• EXPO sonrası EXPO alanının kullanımı ilkeleri, 

• Kaleiçi Anıt Ağaçlar gezi programı,

• Ekoloji Okulu eğitim programı

konuları görüşülmüş ve değerlendirilmiştir. 

YÜRÜTME KURULU ÖNERİ RAPORLARI

• Sağlık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Sokaklardaki Başıboş Hayvanlar ve Sebep ol-
dukları Bulaşıcı Hastalıklar” öneri raporu 11.01.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığına gönderilmiştir.

• “Kaleiçi Yat Limanı Kentsel Tasarım Konsept Projesi Hakkında Görüş” raporu 29.03.2016 
tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.   

• Eğitim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Fen Bilgisi, Matematik ve Türkçe Derslerinde 
Sınav Başarısını Arttırmaya Yönelik Önlem ve Öneriler” raporu 30.03.2016 tarihinde İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilmiştir.

• Eğitim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Expo 2016 Çocuk Teması” öneri raporu 
09.03.2016 tarihinde Expo Ajansı Genel Sekreterliğine gönderilmiştir.

• Tüketici Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Eski ve Yeni Toplu Ulaşım Kartları”  raporu 
16.02.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.   

• Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan “Toplu Taşıma Araçlarının ve Durakların Engelli 
Bireyler Açısından Uygunluğu” raporu 16.02.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan-
lığına gönderilmiştir.   

• Çevre Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Gürültü Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler” 
raporu 16.02.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. 

• Toplum Çalışma Grubu ve Sağlık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Sokakta Yaşayanlar 
ve Evsizler” raporu 24.02.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. 

• “Konyaaltı Sahili Alan Yönetim Planı Taslağı Hakkında Görüş” raporu 13.07.2016 tarihinde 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.  

• “Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi Görüşü” raporu 02.08.2016 tarihinde Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.   

• “Expo 2016 Antalya Alanının Sergi Sonrası Kullanımı Görüş ve Önerileri” raporu 04.10.2016 
tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Expo Yönetim Kurulu üyelerine, Antalya Mil-
letvekillerine ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmiştir.   

• Gençlik ve Spor Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Semt Spor Sahaları Öneri Raporu” 
19.12.2016 tarihinde Büyükşehir ve 19 ilçe belediye başkanlıklarına gönderilmiştir.
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• Tüketici Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “On iki Banka Hakkında Rekabet Kurulu Kara-
rının Uygulanması Talebi Raporu” 13.12.2016 tarihinde Bankacılık Denetleme ve Düzenle-
me Kurulu’na gönderilmiştir.

KALEİÇİ VE YAT LİMANI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Kaleiçi ve Çevresi Planlama Sürecine İlişkin Bulgular 

Bilindiği gibi Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı; Antalya kent merkezinde ba-
tıda Akdeniz, kuzeyde Cumhuriyet Caddesi, doğuda Atatürk Caddesi, güneyde Karaalioğlu Parkı 
ve cadde boyunca günümüze kadar ayakta kalabilen surlar ile sınırlandırılmıştır. Selçuk, Tuzcu-
lar, Barboros (308 kişi), Kılınçarslan (487 kişi) mahallelerini içerisine alan yaklaşık 35 hektarlık 
bir alanı kaplamaktadır. 1975 yılı nüfusu 4300 kişi olan bölgede 2012 nüfusu 795 kişidir (Bar-
boros ve Kılıçarslan). Selçuk ve Tuzcular’da nüfusa kayıtlı kişi görülmemektedir. 

Antik dönemden bugüne kadar yerleşim alanı olan, bugün Yat Limanı ve Kaleiçi olarak adlan-
dırılan surlarla çevrili alan ile söz konusu alanın hemen bitişiğinde, surlar dışındaki ilk yerleşim 
alanları olan, bugün Kalekapısı, Hanlar Bölgesi, Balbey Mahallesi ve Haşim İşcan Mahallesi ola-
rak adlandırılan bölge geçmişten günümüze kadar Antalya kentinin merkezi olmuştur.

Kaleiçi bölgesi, Yat Limanı ile aynı tarihte 1973 yılında, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt-
lar Yüksek Kurulu’nca sit alanı olarak belirlenmiş, aynı kurulca 1979 yılında “Kaleiçi Koruma 
Geliştirme Planı” uygun bulunmuştur. Bu planla, Kaleiçi Yöresinin nitelik ve değerlerinin ko-
ruma/kullanma dengesi içinde arttırılması; sakinlerinin çevresel ve sosyal yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi; kişilerin kamu yararını önde tutan ve birbirlerine saygılı komşuluk ilişkileri içinde 
davranmalarının temini; kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin örgütlü, düzenlenmiş, em-
niyetli bir çevreden yararlanmalarını sağlayacak bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanmıştır. 
Antalya Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı, ülkemizde gerçekleştirilen ilk Koruma Amaçlı İmar 
Planlarından biridir. Planın uygulanmadaki başarısı özellikle ilk yıllarda dikkat çekici düzeydedir. 
Kaleiçi’ndeki eski yapıların gerekli müdahale yöntemleri ile onarılması ve özellikle son dönem-
de ön planda olan aktif koruma prensibi uyarınca yeniden işlev (ağırlıklı olarak turizm) verilen 
alan yaşayan bir kent parçası haline gelmiştir. Özellikle Yat Limanı bu anlamda ayrı bir öneme 
sahiptir. 

Uygun bulunan bu plan, Antalya Planlama Bürosunca, imar planı haline dönüştürülerek, Be-
lediye bünyesinde kurulan Kaleiçi Danışma Denetleme Kurulu kararı ile 1982 tarihinde İmar 
İskan Bakanlığınca onanmıştır. Kaleiçi İmar Planı yapıldığı sırada turizm fonksiyonu bu alanın 
yaşatılması ve geliştirilmesi için bir araç olarak görülmüş ve temel fonksiyonlardan biri ola-
rak kabul edilmiştir. Bu planda fonksiyon dağılımının bölgelenmesinin yapılmaması sonucunda, 
bütün alanda turizm ve turizme yönelik ticaretin kendiliğinden gelişmesine neden olmuştur. 
Diğer yandan, Kaleiçi’nde mevcut plan kararları ve çeşitli kurul kararlarıyla getirilen I.- II.Derece 
Arkeolojik Sit, Tarihi-Kentsel Sit, Doğal Sit gibi tanımlar alanın bir bütün olarak algılanmasını,-
değerlendirmesini zorlaştırmış, sanki ayrı bölgeler varmış çağrışımı yapmıştır. Kaleiçi; kültürel 
dokusunun korunması ve turizmin ilgisine açmak amacıyla 6 Eylül 1984 yılında Turizm Bakanlı-
ğı tarafından Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Bu nedenlerle alanda ve planda münferit kararlar almak yerine Antalya Koruma Kurulun-
ca 1989 yılında bu sorunların bir plan bütünü içinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile 
Koruma İmar Planının revize edilmesi istenmiş, plan revize edilinceye kadar da uygulamaların 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanan Koruma İmar Planı doğrultusunda yürütülebileceği 
belirtilmiştir. Söz konusu planın revizyonu ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma 
Vakfı’na yaptırılarak Antalya Koruma Kurulu’nun 13.05.1992 gün ve 1442 sayılı kararıyla uygun 
bulunmuş ve alanda bu plana göre uygulamalar yürütülmeye başlamıştır. Zaman içerisinde 
Kaleiçi birçok tarihi kent merkezinde olduğu gibi, köhneme, korunamama, çöküntü alanına dö-
nüşme, otopark alanlarındaki yetersizlik, ulaşılabilirlik ve kullanıcı kitlesinin olumsuz yönde de-
ğişimi gibi problemlerle karşılaşmış, bu durum alanın turizme yönelik vasfını tehlikeye atmıştır. 
Kaleiçi halkının büyük ölçüde Kaleiçi’ne yabancılaşması ve Kaleiçi’ni terk etmesine, Kaleiçi’ndeki 
yapılara ilişkin müdahalelerle kentsel dokunun da bozulmasına yol açmıştır.
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Antalya’nın çok hızlı büyüyen turistik bir kent oluşu, birçok ekonomik faaliyetin artık turizm 
için planlanışı, kentte yaşayan kentlilerin kentin merkezinden dışlanıyor olduğunun gözlenmesi 
nedenleriyle 1990 yılında Antalya Belediyesince yarışma ile birlikte “Kentsel Kimlik” konusu 
gündeme getirilmiş ve Belediye bu sorundan yola çıkarak, kentlinin kent merkezinde yaşaması-
nı sağlayacak ve kente kimlik kazandıracak, aynı zamanda büyük bir turizm kentine hizmet ede-
bilecek bir merkezin tasarlanmasını yarışmaya açmıştır. Yarışmayı kazanan proje kapsamında 
Dönerciler Çarşısı olarak adlandırılan bölgede, Saat Kulesi ve Pazar Hamamı çevresinde uygu-
lamalarda bulunulmuş, Şarampol Caddesi’nin bir kısmı araç trafiğine kapatılarak yaya kullanı-
mına açılmış, eski otogar alanındaki ticaret merkezi önerisi ise yeni uygulanmaya başlamıştır. 

2000 yılından sonra kentsel dönüşümün yasalarda yer almasıyla birlikte belediyeler kentsel 
dönüşüm müdahale biçimlerinden olan kentsel yenileme, sağlıklaştırma, iyileştirme adı altında 
projelere başlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birle-
şerek Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde planlama yetkisini alması, Antalya kent 
merkezi için bir fırsat olarak değerlendirilmiş, Balbey-Haşim İşcan Kentsel Sit Alanları, Kaleiçi 
Kentsel ve IIII. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Hanlar Bölgesi, Cumhuriyet Meydanı ve Karaalioğlu 
Parkı’nı içeren bölgenin 2004 yılında “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilme-
si sağlanarak planlama yetkisi farklı kurumlarda olan ve farklı planları bulunan bu bölgelerin tek 
bir onay kurumu çatısı altında, parçacıl çözümler yerine bütüncül yaklaşımla planlanabilmesi, 
planlandıktan sonra Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Sit Alanlarında uygulanabi-
lecek yeni planlama araçlarının kullanılabilmesi ve uygulamada bu araçlardan faydalanabilme-
nin önü açılmıştır. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve 2005 
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında, Kent 
Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi “Merkez Koruma ve Dönüşüm Alanları” 
olarak tanımlanmıştır. Alan içerisindeki Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Balbey 
ve Haşim İşcan Kentsel Sit Alanları ile Karaalioğlu Parkı I. ve III. Derece Doğal Sit Alanı sınırları 
dışarısında kalan, Cumhuriyet Meydanı ve Valilik Binası, Hanlar Bölgesi ve Kalekapısı Çevresi, 
Sobacılar Çarşısı ve Okullar Bölgesinde Alt Bölge proje çalışmalarına başlanılmıştır. Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi ile Antalya Mimarlar Odasınca hazırlanan ve “Antalya Kent Merkezi Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” kapsamında Kaleiçi, Balbey, Haşim İşcan Mahalleri ile 
Karaalioğlu Parkı ve Hanlar Bölgesini kapsayan alanın Kent Merkezi ile bütünleştirilerek yeni-
den planlanması amacıyla hazırlanan protokol çerçevesinde 11-12.10.2006 tarihlerinde Da-
nışma Kurulu üyeleri olarak belirlenen uzmanlarca toplantılar ve yerinde incelemeler yapılmış 
ve inceleme sonucu Danışma Kurulu üyelerince alana ilişkin bir rapor hazırlanmıştır. Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi içerisindeki Alt Bölge Proje Alanı kapsamında Valilik makamının gerisindeki tescilli Gazi 
Mustafa Kemal İlköğretim yapısına taşınması ve Valilik Binası ile Cumhuriyet Meydanında Kent 
Meydanı düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişik-
liği, Okullar Bölgesinde yapılan plan değişikliğiyle birlikte 08.09.2005 tarihinde, 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı değişikliği de Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2005 tarihli 
toplantısında onanmasının ardından Antalya Koruma Bölge Kurulunun da görüşü alınarak Kül-
tür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır. Onaylanan plan değişikliğinin ardından da uygulama-
lar başlamıştır.

Kaleiçi’nde o yıllarda kentsel sağlıklaştırma çalışmaları başlamış altyapı yatırımları ve ula-
şım düzenlemeleriyle alanın cazibesi arttırılmaya çalışılmış kenti geliştirmek adına önemli ya-
tırımlar ve düzenlemeler yapılmıştır. Kaleiçi’nde ziyaretçilerin tarihsel anıtlarla buluşmalarını 
sağlayacak özgün “yönlendirme tabelaları” için Mimarlar Odası’yla birlikte tasarım yarışması 
düzenlenmiş fakat zaman içerisinde amacına ulaşamamıştır.

2011 yılı itibariyle de Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı ikinci revizyon çalışmasına başlanıl-
mış ve devam etmektedir. 43 anıtsal yapı 23 adet dış sur, 2 adet iç sur, 32 adet kuyu, 29 adet 
bahçe, 24 adet anıtsal ağaç ve 390 adet sivil mimarlık örneği, “kültür ve tabiat varlığı” olarak 
kayıt altına alınmıştır.
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Yat Limanı’na İlişkin Bulgular

Kentteki ilk yerleşme alanı yat limanı ve çevresidir. 1973 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Belediye, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ara-
sında yapılan bir protokolle yeni yapılan liman nedeniyle eski önemini kaybederek terk edilen 
eski liman ve yakın çevresine ait bir kısmın kamulaştırılarak restore edilmesi ve yaşatılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda, Eski Turizm İl Müdürlüğü binası olarak kullanılan binalardan başlayarak Mer-
merli Sokaktan devam eden, sur üzerindeki eski Türk ev ve konaklarının bulunduğu bölümü 
içeren ve Tophane surlarından İskele Caddesi’ne uzanarak yat limanını çevreleyen bölge, turizm 
merkezi olarak ilan edilmiş, yaklaşık 6 hektarlık alan kamulaştırılmış ve Turizm Bakanlığınca 
eski kent dokusu içinde turistik yatırım-çevre koruma birlikteliğini sergileyen bir proje çalışması 
başlatılmıştır. Hazırlanan projede eski ticaret limanı “Yat Limanı” olarak, yakın çevresi de “Tu-
rizm amaçlı konaklama ve eğlence yerleri” olarak projelendirilmiştir.

Yat Limanı ve çevresine yönelik Bakanlıkça hazırlatılan çalışmalar ve vaziyet planı, Gayri-
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca 1976 yılında uygun bulunmuş, uygun bulunan 
bu proje daha sonra bu alandaki tüm uygulamaların temel paftası olarak kullanılmış, bu alan-
daki talepler bu pafta doğrultusunda değerlendirilmiştir. Proje kapsamında, Yat Limanı çevre-
sinde eğlence ve günübirlik fonksiyon kararları getirilen alandaki yapılar, Turizm Bankasınca 
önerilen yeni fonksiyonların eski ile uyumu sağlanacak şekilde onarılmış, yapılar arasında kalan 
açık alanların rekreasyon düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Turizm Bakanlığı’na “Antalya-Kale-
içi Kompleksi” restorasyon çalışmasından dolayı, 28 Nisan 1984’de FİJET (Uluslararası Turizm 
Yazarları Birliği) tarafından Altın Elma Turizm Oskarı ödülü verilmiştir.

2014 yılında Kaleiçi Yat Limanı Düzenleme Projesi çalışmalarına başlanılmış, alana tek taşıt 
girişi olan batıdaki mevcut girişi korunarak Uzun Çarşı, Kırk Merdiven ve Mermerli yaya giriş-
leri revize edilmiştir. Bu proje kapsamında Yat Limanı’na iniş ve çıkışı kolaylaştıracak bir adet 
panoramik asansör yapılarak Yat Limanı’nın cazibesinin ve erişilebilirliğinin arttırılması amaç-
lanmıştır. 

Kaleiçi-Yat Limanı ve Çevresine Yönelik Görüş ve Öneriler

Elde edilen bulguların ve alana ilişkin tespitlerimiz neticesinde Antalya Kent Konseyi Yürüt-
me Kurulu üyeleri ve ilgili çalışma gruplarının katkılarıyla Kaleiçi ve Yat Limanı’na ilişkin oluş-
turduğu görüş, düşünceler ve öneriler aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

1- Kaleiçi’nde sosyal ve ekonomik bir dönüşüm söz konusudur ve devam etmektedir. 
Kaleiçi’nde yaşayan nüfus geçmişten günümüze azalmıştır. 

Sosyal dokunun ve fiziki mekanın korunarak sağlıklaştırılması sağlanmalıdır. Kent kimliğinin 
izlerini taşıyan bu mekanlar ve yapılar zamanla eskimiş, halkın ihtiyaçlarına cevap vermemeye 
başlamış, değişen ihtiyaçlar, altyapı, ulaşım ve çevre sorunları neticesinde Kaleiçi’nde yaşayan 
halkın buradan ayrılmasına yol açmış ve alan zamanla köhnemeye ve bozulmaya başlamıştır. 
Bu aynı zamanda zaman içerisinde güvenlik problemlerine de yol açmıştır. 2005 yılında Kaleiçi 
Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yapılan altyapı ve fiziki çevre düzenleme projeleri Kaleiçi’nin 
iyileştirilmesi yolunda önemli adımların atılmasına olanak sağlamıştır. 

2- Kaleiçi çevresiyle olan ilişkilerini güçlü bir şekilde kurmalıdır.

Kaleiçi çevresiyle birlikte ele alınmalı ve planlanmalıdır. Balbey ve Haşim İşcan mahalleleri 
Karaalioğlu Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi geçmişte yapılan planlama çalışmalarına rağ-
men uygulamada bu ilişkileri kurma konusunda başarılı olunamamıştır. Yapıldığı dönemde çok 
başarılı kararları olan Antalya Kaleiçi Koruma İmar Planı sürdürülebilirlik noktasında aynı başa-
rıyı gösterememiştir. Plan, kendini değişen kent fonksiyonuna adapte edememiş ve dolayısı ile 
üstlendiği yeni işlevleri tam olarak yerine getirememiştir. Bu bağlamda planların sadece yapım 
aşamasının değil, uygulama ve izlenme aşamalarının da önemli olmaktadır.

3- Bütüncül Planlama ilkeleri gözetilmelidir.

Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamında Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar 
Planı, Sur önü Düzenleme Projesi, Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planı, Kaleiçi ulaşım düzen-
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leme paftası olmak üzere dört farklı paftaya göre uygulamada bulunulmaktadır. Ayrıca bunlara 
ilave olarak paftalara işaretlenmeyen parsel ölçeğinde kurul kararları da bulunmaktadır. Parça 
parça yapılan planlamalar uygulama, denetim ve izleme yönünden sıkıntılar doğurmaktadır. 
Kaleiçi ve çevresinin bir bütün olarak planlanması gerekmektedir.

4- Alandaki fonksiyonların ayrıştırılması ve konumlandırılmasına yönelik bir revizyon 
çalışmasına ihtiyaç vardır. 

Koruma Amaçlı İmar Planında, yapıların fonksiyonuna ilişkin, yeni yapıların konut amaçlı kul-
lanılacağıyla ilgili kesin bir ayrımın dışında, ciddi bir karar bulunmamaktadır. Tescilli yapılar tica-
ri amaçlı kullanılabilmektedir, ancak ticaretin türüyle ilgili bir ayrıma gidilmemiştir. Kaleiçi’nde, 
tescilli 473 adet yapı düşünüldüğünde ve bunlarında alan geneline yayıldığı hesap edildiğinde, 
Kaleiçi’nin her noktasında tescilli yapıyı onaracak kişi ya da işletmenin isteği doğrultusunda her 
türlü ticari faaliyet yapılabilmektedir. Örneğin, otel olarak kullanılan tescilli bir yapının yanın-
daki diğer tescilli yapının gece kulübü-bar olarak, diğerinin restaurant olarak kullanılması gibi.

5- Kaleiçi’nin yeni bir yönetim modeline ihtiyacı vardır. 

Plan kararlarının uygulanmasında, alınan kararların denetimi ve izlenmesinde farklı bir yö-
netim modeline ihtiyaç bulunmaktadır. Gerek kentimizin kültürel kimliği gerekse turizm açı-
sından gerekse de Antalya halkının Kaleiçi’ni yeniden yaşanabilmesi açısından bu alana ilişkin 
yönetim sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Antalya Kent Konseyi’nin katkılarıyla oluşturu-
lan Büyükşehir Belediyesinde kabul edilerek Koruma Kurulunca onaylanan;  Kaleiçi Yöresinin 
nitelik ve değerlerinin koruma/kullanma dengesi içinde arttırılması; sakinlerinin çevresel 
ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi; kişilerin kamu yararını önde tutan ve birbirle-
rine saygılı komşuluk ilişkileri içinde davranmalarının temini; kente gelen yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin örgütlü, düzenlenmiş, emniyetli bir çevreden yararlanmalarını sağlayacak 
bir yaşam alanı oluşturulmasını amaçlayan KALEİÇİ YÖNERGESİ, belediyeler tarafında uy-
gulanamamış, maalesef günümüzde sorunların çözümünde başarılı olamamıştır. Bu kapsam-
da kurulan Kaleiçi Koordinasyon birimi etkin olarak çalıştırılamamıştır. Antalya Kent Konseyi 
olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Kaleiçi Yönergesini uygulaması konusunda gerek belediyelere 
gerekse kamuoyuna yaptığımız açıklamalar bir sonuca ulaşmamış, sorunları çözme konusunda 
yıllar içerisinde belediyeler kararlı bir tutum sergileyememişlerdir. Ruhsatsız ve projesine aykırı 
işlemler için yasal işlemlerin yapılması, görüntü kirliliği yaratan tabela ve levhaların kaldırılması 
belediyelerin yasal görevidir. Alana ilişkin farklı kurum ve kuruluşların yetkili olması, altyapı, 
güvenlik, denetim, tanıtım, ruhsat şikayetler ve dilekler konusunda halkın yetkili kurum ve kuru-
luşa isteğini anlatması ve çözüm bulması sorunun çözümüne yönelik amaçlara ulaşmasını zor-
laştırmış,  kurumlar arası yazışmalar zaman kaybına neden olmuştur. Bundan sonraki süreçte 
sorunların çözümü için yeni bir yönetim modeline ihtiyaç bulunmaktadır. 

6- Kaçak yapılar temizlenmelidir. Surlar açığa çıkarılmalıdır. 

Surların korunarak açığa çıkartılması gerekmektedir. ‘Dönerciler Çarşısı’ndan başlayan, Ata-
türk Caddesi boyunca uzanan Hıdırlık Kulesi’nde son bulan ve Sur Önü olarak adlandırılan alanın 
çevresinin daha ayrıntılı projelerle düzenlenmesi amacı ile Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planının 
bu kısmı revize edilmiştir. Ancak, surların açığa çıkartılmasını amaçlayan bu plan revizyonu da 
özellikle kamulaştırmaya yönelik plan kararlarının uygulanmaması nedeniyle amacına ulaşma-
mıştır. Kaleiçi’nde tarihi surları işgal ettikleri için 20 yıl önce kamulaştırma kararı alınan 30 
parselin bugüne dek sadece 6’sı kamulaştırılabilmiştir. Ruhsatsız ve projesine aykırı yapılar için 
yasal işlemlerin sonuçlandırılması için kararlı davranmak gerekmektedir. 

7- Kent merkezinin turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanmalıdır. 

Bugün Antalya kent merkezindeki turizm kullanımı genelde; Konaklama için çevredeki turis-
tik diğer beldelere gelen turistlerin Cumhuriyet Meydanı’na bırakılmaları ve bir-iki saat içinde 
kent merkezinde vakit geçirmelerinin sağlanması şeklindedir. Bu durum kentin merkezinin köh-
neleşmeye başlamasına, bu alanda turizmden gelir bekleyen esnafın da olumsuz etkilenmesine 
sebep olmuştur. Turistin Kaleiçi’ne ve Yat Limanı’na indirilmesi gerekmektedir. Buna yönelik dü-
zenlemeler yapılmalı, Yat Limanı’nı turistlerin de ilgisini çekecek şekilde cazibe merkezi haline 
dönüştürülerek tekrar düzenlenmeli ve etkinliklerle çeşitlendirilmelidir. 
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8- Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Yat Limanı’nı da içerisini alacak şekilde 
genişletilmelidir. Kaleiçi ve Yat Limanı ayrı düşünülemez. Bir bütündür. 

Kaleiçi ve Yat Limanı her ikisi de Kültür ve Turizm Bölgesi Gelişim Bölgesi Sınırları içerisinde 
kalmaktadır. Antalya Nazım İmar Planı Plan Revizyonu Plan Raporunda yat limanının Alt Bölge 
Proje Alanlarından birisi olarak gösterilmektedir. Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonun-
da Yat limanı Koruma İmar Planı Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırı dışında tutulmuştur. 
Dolayısıyla Yat Limanı ve Kaleiçi birbirlerinden ayrı olarak planlanmıştır. Dolayısıyla bu alandaki 
kullanımlara yönelik bağlantılar sağlanılmamıştır. 

9- Cumhuriyet Meydanı’nda da birtakım kentsel tasarım ve peyzaj düzenlemelerine, 
kentsel mobilyalarının alanın özelliğine uygun olarak renk, doku ve biçim uyumunu sağla-
yacak birtakım düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Özellikle turistlerin yoğun olarak kullandığı adeta kentimizin vitrini durumundaki meydanda 
Kaleiçi’nin seyredildiği manzara noktalarında peyzaj düzenlemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ayrıca ilan, reklam, yönlendirme levhaları ve kent mobilyaları bir standarda bağlanarak görüntü 
kirliliğinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca Kaleiçi’nde de levhalara ilişkin bir düzen 
getirilmeli, standart yönlendirme levhalarıyla alan daha ulaşılabilir bir hale dönüştürülmeli, ha-
ritalar oluşturulmalıdır. 

10- Planlama çalışmalarında Antalya Kent Konseyi kapsamında halkın katılımı sağ-
lanmalı. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili tüm 
aktörlerin içerisinde yer alacak bir Kaleiçi komisyonu oluşturulmalıdır. 

Yat Limanı’na Yapılması Düşünülen Projeye Yönelik Beklentiler

Proje, Yat Limanı üst ölçekli imar planı ilke kararlarına uygun hazırlanacak “Kentsel 
Tasarım Projesi” ile elde edilmelidir.  Projelendirme aşamasında:

1- Kaleiçi, çevresi ve Yat Limanı’yla birlikte planlanmalı, iki alanın kullanımına yönelik 
bağlantılar planlama kararlarıyla güçlendirilmeli, ilişkileri sağlanmalıdır.

2- Yat Limanı’na yapılacak proje bu alanın zaman içerisinde kaçak yapılaşmayla yitirdi-
ği kimliği, dokuyu ve çevresel değerleri iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Bu bakımdan 
kaçak yapıların temizlenmesi, izinsiz ve projesine uygun olmayan yapılar kaldırılarak fiziki 
iyileştirmeyi ve alanın sağlıklaştırılmasını beraberinde getirmelidir. 

3- Kaleiçi Yat Limanı’na turistin ve Antalya halkının kullanımına yönelik düzenleme-
lerle alan kullanımında çeşitlilik getirilmelidir. Yat Limanı gerek kent halkı için gerek 
turistler için bir çekim ve cazibe merkezi haline dönüştürülmelidir.

4- Projede yapı yoğunluğunu arttırıcı düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Kaleiçi’nin kim-
liğine ve dokusuna uygun malzeme, doku ve renk seçilerek görsel silueti ve estetik 
değerleri bozacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır.  

5- Surlar ve görsel etkisi Yat Limanı için kentsel kimliği oluşturan en önemli unsur-
lardan bir tanesini oluşturmaktadır. Aynı zamanda surlar etrafındaki uygun olmayan 
oluşumlar ortadan kaldırılarak surları ön plana çıkararak kent kimliği vurgulanmalıdır. 

6- Zaman içerisinde değişen kentsel kullanımlar ve ihtiyaçlar zamanla Yat Limanı’nın 
amacı dışında kullanımına yol açmış, belediyelerin bu alanı yeterince denetleye-
memesi buradaki işletmelere göz yumması neticesinde alanda fiziki dönüşüme ek 
olarak sosyal bir dönüşüme de yol açmıştır. Yapılan projenin aslına uygun olarak sürek-
liliğinin sağlanması ve denetiminin kararlılıkla yapılması projenin sürdürülebilirliği açısın-
dan büyük önem taşımaktadır.  

7- Kaleiçi Yat Limanı’na ilişkin oluşturulacak projenin başarısı ve sürdürülebilirliği için 
yeni bir işletim modeline ihtiyaç bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı’na “Antalya-Kaleiçi 
Kompleksi” restorasyon çalışmasından dolayı, 28 Nisan 1984’de FİJET (Uluslararası Tu-
rizm Yazarları Birliği) tarafından Altın Elma Turizm Oskarı ödülü verilmiştir. Bu proje Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın Finansman desteğiyle ve Turizm Bankası’nın uygulamasıyla 
yeni bir model oluşturarak önemli başarılar kazanmışlardır. 1974 yılı Mayıs ayı içerisinde 
Turizm Bankası tarafından proje çalışmalarına başlanılmıştır. Bu projeyle tarihi mekanlar 
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yok olmaktan kurtarılarak, hemen hemen aslına uygun olarak restorasyonun gerçekleş-
mesi sağlanarak tarihin yaşanması sağlanmış aynı zamanda tarihi kent halkının yaşadığı 
hayatla da buluşturmayı başarması çeşitli kaynaklarda projenin önemli kazanımlarından 
biri olarak yorumlanmaktadır. Mesela tarihi Gazhane binası bara dönüştürülerek bir eğ-
lence merkezi halini almıştır. Projede eski balıkçı limanının yat limanı ve mevcut binaların 
eğlence merkezi olarak yeniden fonksiyonlandırılıp görevlerine devamı amaç edinmiştir. 
Yapılacak proje çalışması daha önce yapılan ve önemli başarılar kazanmış bu uygulama-
ya ilişkin analizleri ve incelemeleri iyi yapmalı, projenin başarısı hakkında çıkarımlarda 
bulunmalıdır. Bu projenin Kaleiçi ile Yat Limanı’nı bir arada düşünülerek kurduğu ilişki 
dikkatle incelemelidir. 

8- Eşsiz falezler üzerinde konumlanan kentin adeta denize açılan bir kapısı olan Kale-
içi Yat Limanı’nda gezinti tekneleri bu özelliğini denetimli olarak ve bir standarda 
bağlanarak sürdürülebilmelidir. Bu alanların bir düzen altına alınması gerekmektedir.

9- Tescilli yapılar projeye işlenmeli ve bu alanlara ilişkin fonksiyonlar net olarak tanım-
lanmalı alanda yer alacak kullanımlarla ilişkisi kurulmalıdır.  

10- Kaleiçi Yat Limanı’nın isminin özelliğini yansıtan “Yat Limanı” olarak tekrar ele alın-
malıdır. Yat Limanı işlevi ve bu alanların ihtiyacı olan kentsel mekan organizasyonu hal-
kın denizle ilişkisini kesmeyecek şekilde kontrollü olarak planlanmalı, halkın yaya kullanı-
mını kısıtlamayacak şekilde düzenlenmelidir. Proje kapsamında önerilecek yapıların renk, 
doku, biçim özelliklerinin Kaleiçi mimari yapısına ve kent kimliğine uygun olmasına dikkat 
edilmeli görsel uyumu bozmayacak şekilde surlarla ilişkisi göz önüne alınmalıdır. 

11- Projenin toplumun her kesimi için erişilebilir olmasına olanak sağlayacak üstyapı ve 
altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır. Yapılacak projenin Türkiye’ye örnek bir proje olması 
yolunda titizlikle çalışılmalı, toplumun tüm kesiminin projeyle ilgili düşüncelerini alarak 
katılımcılıkla oluşturulmalıdır.

KONYAALTI SAHİLİ ALAN YÖNETİM PLANI TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER
Antalya Kenti sınırları içinde yer alan kentimizin simgelerinden, önemli kentsel plaj alanla-

rından biri olan Konyaaltı kıyı alanı, Antalya kentinin bir açık alanı ve aynı zamanda rekreasyo-
nel yönden önem taşıyan bir kamu alanıdır. Antalya’da turizmin teşvik edildiği 1970’li yıllardan 
başlayarak önemi giderek artan sahil, 1980’li yıllardan günümüze yoğun bir yerli ve yabancı 
kullanıcı kitlesine hizmet vermektedir. Plaj alanı geçmişten günümüze farklı kullanım şekliyle 
kentin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda şekillenmiş kentin kültürel ve doğal elemanların-
dan birisini oluşturmaktadır. Konyaaltı kıyı alanının halkın kullanımına açık bir kamu alanı 
özelliğinin devam ettirilmesi, Konyaaltı sahilinin rekreasyonel olanaklara imkan verecek 
şekilde çevresiyle birlikte bir bütün olarak planlanması, uygulanması ve denetlenmesi 
kentimizin sürdürülebilir gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Antalya Konyaaltı Sahili’nin Antalya halkı yararına ve amacına uygun olarak kullanılması 
doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Alan Yönetim Planı” ince-
lenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 1- Alan Yönetim Planının önemi, amacı, bu çalışmayı gerektiren nedenler Taslak Çalış-
mada net olarak açıklanmalıdır. Planlama kararları ve Uygulama Projesiyle olan ilişkisi 
kurulmalıdır.

Konyaaltı Sahili için hazırlanacak Alan Yönetim Planı Amacı Konyaaltı Sahili’nin gerek Antal-
ya halkı gerekse kentimize gelen ziyaretçiler tarafından sürdürülebilir kullanımının sağlanması, 
doğal kültürel ve çevresel değerlerin korunmasını, toplumun her kesimi yaşlı, çocuk, kadın, en-
gelli vs. tarafından erişilebilirliğinin ve rahat kullanımının sağlanması, işletmelerin kıyı kanunu, 
plan ve proje kararlarına uygun olarak bir düzen ve kural içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi,-
kıyı işgallerini önleyici yaptırımlar getirmesi ve bunun özellikle denetimi ve izlenmesi, alandan 
yetkili farklı kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması, kurum ve kuruluşların yetki-
lerinin net olarak belirlenmesi böylece alanın sürdürülebilir kullanımının yanında gelişiminin 
izlenerek, denetlenmesi olmaktadır.  Taslak rapor incelendiğinde Alan Yönetim Planı; öncelikle 
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Kıyı Kanunu ve Planlama kararlarına uygun olarak hazırlanacak Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı 
Düzenlemesi Fikir Proje Yarışması esasları doğrultusunda hazırlanacak uygulama projesi karar-
larıyla ilişkisinin kurulması gerekmektedir. 

Konyaaltı Sahili için hazırlanan Alan Yönetim Planı taslağı 2 ana bölümden oluşmaktadır. 
Bunlardan birinci bölümde Projenin Alan Yönetimi ile Korunması Gereken Prensipleri ve Alanın 
Yönetimine Dair Stratejiler oluştururken, ikinci bölüm Konyaaltı Alan Denetim Kurulu (ADK) 
Yapı ve Yetki Çerçevesini oluşturmaktadır. 

Bunun yanında; Alan Yönetim Planının tanımı, amacı, hukuki altyapısı, alan sınırları, alanın 
özellikleri, sorunları içeren ayrı bir bölüme ihtiyaç bulunmaktadır. Taslak içerik açısından zen-
ginleştirilmelidir. 

2- Taslak çalışmada sorunlar net olarak belirlenmeli, sorunların giderilmesine yönelik 
hedef, vizyon ve stratejiler sistematik bir kurgu içerisinde ortaya konulmalıdır. 

Geçmişten günümüze Konyaaltı kıyı alanının en önemli iki sorunu fiziksel planlama ve yöne-
tim sorunu olmuştur. Sahil alanında zamanla kıyı kanununa aykırı yapılaşmaların oluşması ve 
bu yapılaşmaları yasal hale getirmeye yönelik planlama çalışmaları meslek odaları girişimle-
riyle iptal olmuştur. Geçmişte sahilin, iki farklı belediyenin yetki alanında bulunması, planlama 
ve yönetimde birden fazla kurum ve kuruluşun yetkili olması, kimi yerlerde güvenlik sorununun 
bulunması, kıyı işgalleri, otopark ve trafik sorunu, çevresiyle olan ilişkilerinin kurulamaması, 
mekansal olarak alan kullanım ilişkileri arasındaki kopukluk, yaya sürekliliğinin sağlanamama-
sı, toplumun her kesiminin (yaşlı, engelli, kadın, çocuklu v.s) Konyaaltı sahilinden eşit ve rahat 
erişilebilirliğinin ve kullanımının sağlanamaması, kullanıcıların toplum kurallarına uymaması 
alandaki temel sorunları oluşturmakta, yeterli hizmetin kentliye ulaşmasında yetersizlikler bu-
lunmaktadır. Çalışmada alanın günümüzdeki ve projenin uygulanmasından sonra oluşabilecek 
sorunların net olarak belirlenip bu sorunları önleyici aşağıda önerdiğimiz ana başlıklar altında 
Strateji, İlke ve Esasların sistematik olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Konyaaltı Sahili Alan Yönetim Planı doğrultusunda oluşturulacak stratejiler sadece Konyaaltı 
bölgesi için değil, Antalya kentinin gelişimine ve imajına da katkı sağlayacak, halkın gereksinim-
lerini ve ihtiyaçlarını gözeterek yaşam kalitesinin arttırılmasına, kentin tanıtımına ve turizmin 
gelişmesine kentlilik kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak, çok bo-
yutlu bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan kent için böylesine önemli bir alan 
için geliştirilecek stratejiler alandaki büfe kullanım prensiplerinin ötesinde aşağıdaki sekiz ana 
başlıkta ele alınması gerekmektedir.  

1. Yönetim (Yetki, Mevzuat, Organizasyon, Eşgüdüm, Katılım),

2. Koruma-Planlama-Proje Oluşturma; Doğal ve Kültürel Değerlerin Sürdürülebilirliği (Falez-
ler, Kıyı kullanımı)

4. Sosyal-Ekonomik-Çevresel Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi

5. Eğitim ve Bilinçlendirme,

6. Erişilebilirlik - Ulaşım, 

7. Turizm-Tanıtım-Ziyaretçi Yönetimi,

8. Acil Durum ve Afet Yönetimi.

3- Taslak Çalışmada 4 ayrı bölge olarak incelenen bölümün bazı kısımlarında öneriler 
sunulmakta, bazı kısımlarında ise yaptırımlar getirilmektedir.

Konyaaltı Sahili için hazırlanan Alan Yönetim Planında alan dört ayrı bölgeye ayrılmıştır. 
Bunlar; 

1- Beachpark

2- Olbia Meydanı

3- Akdeniz Bulvarı

4- Müze Alanı olarak belirlenmiştir. 
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Taslak metin bazı kısımlarda öneriler sunmakta, bazı kısımlarda ise yaptırımlar getirmek-
tedir. Alana yönelik strateji olarak sunulduğunu tahmin edilen önerilerin büyük çoğunluğu ise 
uygulama projesi ile çözülmesi gerekli hususlardır. (Örn: Akdeniz Bulvarında bulunan istinat 
duvarlarının kaplanması veya Beach-Park ile Kültür Parkın yaya aksının çözümleri) Eğer örnek 
benzeri uygulamalar proje ile birlikte alan yönetimi ile çözülecek ise “Koordinasyon ve Denetle-
me Kurulları” baştan belirlenmesi gerekmektedir.  

4- 4 ayrı bölge için ana stratejiler doğrultusunda Eylem Planları oluşturulmalı ve bu 
eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, bu kurum kuruluşlar arasındaki eşgüdüm ve 
yönetim ilişkileri açık ve net olarak belirlenmelidir. 

Örnek olarak; öneri olarak 2. Maddede belirttiğimiz 8 ana stratejiden biri olan Ulaşım ve 
Erişilebilirlik Stratejisi Kapsamında ortaya konulan hedefler belirlenmeli, bu hedeflere ulaşa-
bilmek için hangi eylemin yapılacağı ve bu eylemden hangi kurum ve kuruluşun yetkili olduğu 
net olarak ortaya konulmalıdır. Taslak metinde bazı kullanımlar için kurum ve kuruluşlar belir-
tilirken bazı kullanımlar için belirtilmemiştir. Örnek Eylem Planı Şeması aşağıda belirtilmiştir. 

Örnek strateji

Mevcut Durum 
Sorunlar 

Hedefler Eylemler Sorumlu Kurum ve İlgili 
Diğer Kurumlar 

Finans 
kaynağı 

Süre

5- Proje bütünlüğünün sürdürülebilirliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Proje bü-
tünlüğünü bozabilecek unsurların dikkate alınması gerekmektedir. 

Taslakta belirtildiği gibi, Proje etkileşim alanını da kapsayan bütünlüklü bir tasarımdır. An-
cak Müze bölgesi ile Kültür Park yaya yaklaşımı dışında kalan kısımlar etkileşim alanı dışında 
tutulmuştur. Oysa sadece Boğaçayı projesi dahi Konyaaltı Projesini tümüyle etkileyecektir.  Yine 
Akdeniz Bulvarı’nın kuzeyinde kalan Minicity ve mevcut imar planıyla oluşturulmuş konut, ko-
naklama ve ticari mekanlardaki işlev değişiklikleri projeyi direkt olarak etkileyecek alanlardır. 
Alanın bütüncül olarak sürdürülebilir bir yaklaşımla korumak ve yaşatmak önem taşımaktadır.

6- Taslak metin birinci bölümde 4 ana bölge için stratejilerden çok alanın kullanım 
prensipleri verilmekte alan yönetimine dair stratejiler eksik ve yetersiz kalmaktadır. Me-
tinde standart bir dil birliği kullanılmalı, 4 ana bölüm için içerikler zenginleştirilmelidir. 

Taslakta;

Beachpark için getirilen öneriler incelendiğinde bunların falezlerin korunması, falezlerin bit-
kilendirme ilkeleri, kıyı büfelerinin işlevleri, büfelerin yayılmasını kısıtlayıcı unsurlar, yapıların 
kullanımı ve dış görünüşü, otopark, ulaşım, alan kullanım saatleri, işletmeler çalışma ilkeleri, 
amfi, etkinlik çayırı kullanımı, sahil güvenlik gibi konular,

Olbia Meydanı için Olbia Meydan işlevi, cafe, park, sahil güvenlik, kıyı şezlong kiralama gibi 
konular, 

Akdeniz Bulvarı için İstinat duvarları, Engelli kullanımı, alan üzerindeki büfelerin içerikleri, 
büfelerin yayılmasının önlenmesi, ulaşım, aktivite alanı, sahil güvenlik, otopark, park alanları 
gibi konular,

Müze Meydanı için; Müze meydan işlevi, meydan-ulaşım ilişkisi, ulaşımda tramvay, bisiklet 
kullanımı, seyir teras kullanımı, park,  güvenlik ve otopark. 

Taslakta; Projenin Alan Yönetimi ile Korunması Gereken Prensipleri ve Alanın Yönetimine 
Dair Stratejiler ana başlığında yer alan bölüm içerik açısından geliştirilmesi gerekmektedir.  
Bu bölümde stratejilerden çok alanın kullanım prensipleri verilmekte alan yönetimine 
dair stratejiler eksik ve yetersiz kalmaktadır.  Örneğin Taslakta, Otopark kullanımıyla ilgili 
olarak Beachpark, Akdeniz Bulvarı ve Müze meydanı için “alandaki otoparklar toplu ulaşımın 
özendirilmesi amacıyla ücretli olmalıdır” şeklinde belirtilmiştir. Toplu ulaşımın geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması konusunda, alana erişilebilirliğin arttırılması, engellilerin alana ulaşımını 
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kolaylaştırıcı, engellilere yönelik alan içerisinde kullanımı arttırıcı ne gibi stratejiler geliştirildiği 
maalesef taslakta yer almamaktadır. Ayrıca Toplu ulaşımın özendirilmesi konusu sadece oto-
park alanlarıyla çözümlenemeyecek kadar derin araştırma isteyen bir konudur. 

Ayrıca bu bölümde ortak standart bir dilin 4 ana bölüm için kullanılması gerekmektedir. Ör-
neğin 4 ana bölümde de yer alan “Alanda yer alan ve ticari faaliyete konu olmayan çocuk parkı, 
spor alanı,  bank, aydınlatma gibi tüm birim ve altyapıların denetimiyle ilgili Beachpark da Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Olbia Meydanı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Akdeniz Bulvarı için Antalya Büyükşehir Belediyesince, 
Müze Meydanı için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı denetleyecektir ifadeleri kullanıl-
mıştır. Diğer ortak kullanımlar içinde standart, aynı kelimelerin yazılarak, bu bölümün şekil ve 
içerik anlamında tekrar düzenlenmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

7- Taslak metin birinci bölüm maddeleri için önerilerimiz aşağıda belirtilmiştir.

a-Beachpark

1.2-İşletmecilerle yapılacak sözleşmelerde mekanların işlevleri ihale öncesi belirlenmeli ve 
sözleşmelerde yapılabilecek işler tanımlanmalıdır. 

1.7-İşletmelerin kullanabileceği alanlar işle doğu-batı yaya aksı birbirinden net şekilde ay-
rılmalıdır (Bitki örtüsü-döşeme kaplaması farklılığı vb.). Sundurma altları; sundurma üstleri ve 
yanları geçici olsa dahi hiçbir malzeme ile kapatılamaz şeklinde düzeltilmelidir. 

1.9-Şu anda 6 km.lik yol aksında yaya yolları ve tretuvarlar mobilet ve motosikletliler tara-
fından yoğun şekilde kullanılmaktadır (Belediye görevlileri dahil).  Proje aşamasından uygula-
maya kadar kullanımın engellenmesi için somut önlemler alınmalıdır. 

1.10-Yapılardan kastedilen proje kapsamında yapılacak yapılar ise iç mekanlarda değişikliğe 
kesinlikle izin verilmemelidir.  

1.11-Belediyece yapılacak servisler, belediye ve işletmeciler olarak değiştirilmelidir. 

1.16-Otoparklarda mobilet ve motosikletler için yeterli sayıda ücretsiz yer ayrılmalıdır. 

1.18-Etkinlik çayırları ile ortak kısımlarda kullanıcıların yemek pişirmeleri, ızgara yapmaları, 
mangal yakmaları yasaklanmalıdır. 

b- Olbia Meydanı

Yukarıda getirilen öneriler bu alan için de geçerlidir.

c- Akdeniz Bulvarı

3.3- İşletmecilerle yapılacak sözleşmelerde mekanların işlevleri ihale öncesi belirlenmeli ve 
sözleşmelerde yapılabilecek işler tanımlanmalıdır. 

3.4-…..servis hizmetleri gece 12.00 sabah 8.00 olarak ve ….hidrolik bariyerlerin gün içinde 
kapalı tutulması olarak  düzeltilmelidir.

3.10- Proje yarışması öncesi kıyıdaki mevcut bulvarın araç trafiğine kapatılması kent kon-
seyince önerilmiştir. Ancak yarışma sonrası trafik “tek yönlü” olarak tasarlanmıştır. Uygulama 
projesi aşamasında Kent Konseyinde yapılan bilgilendirmede bulvarın iki şeride düşürülerek çift 
yönlü kullanılacağı açıklanmıştır. Yapılan tartışmalar sonucu özellikle Sea Life Hotel ile Minicity 
arasının tek yönlü olması gerekliliğine karar verilmiştir. Kent Konseyi bu aksta araç trafiğinin 
tek yönlü olması konusunda ısrarlıdır. 

3.14- Otoparklarda mobilet ve motosikletler için yeterli sayıda ücretsiz park olanağı sağlan-
malıdır. 

d- Müze Alanı

4.11- Otoparklarda mobilet ve motosikletler için yeterli sayıda ücretsiz yer ayrılmalıdır.

Ayrıca bu dört alanın Engelliler tarafından da kullanımına olanak sağlaması açısından aşağı-
daki hususların da göz önüne alınması gerekmektedir.
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• Otopark kullanımı engelli için ücretsiz olmalıdır. En az % 5 gibi bir oranı engelli için ayrıla-
rak işaretlerle belirginleştirilmelidir. Engelli için belirlenmiş alan kullanım alanlarına yakın 
bir yerde olmalı. (Park alanını kullanan Engelli araçlarında plakasında logo veya trafiğin 
verdiği engelliler için park kartı aracın içerisinde görünür bir şekilde konulmalıdır.)

• WC. Ortak kullanıma uygun tasarlanmalı ya da 10 WC de 2 adeti engellilerin kullanacağı 
şekilde yapılanmalıdır. 

• Alan yönetimi yapılacak tüm ortak alanlar, sosyal, ticari, oyun. Kültürel vb. kullanım alanları 
engellilerin kullanımına uygun tasarlanmalı (farklı engel grupları göz önünde bulunduru-
larak). Kot farklılıklarından doğacak geçişler %6 eğimle giderilmelidir. Kullanılacak olan lif 
ve asansörler farklı engel gruplarının da kullanımına uygun olmalıdır. 

• Plaj ve denize girmelerini sağlayacak önlemler engelli bireylerde göz önüne de bulunularak 
tasarlanmalıdır. (plajın düzenlenmesi denizin kullanabilir olduğu anlamına gelmemektedir.)   

• Tüm bu çalışmalar yapılırken evrensel tasarım gereği ihtiyaca göre revize edilebilir olmalı, 
engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit etmek için engelli yöneticileri olan STÖ ile iletişime 
geçilerek planlama aşamasında ihtiyaçları doğru belirlenmelidir.

8- Taslak Metin Birinci Bölümde Müze Meydanı ve Akdeniz Bulvarı için düşünülen tasa-
rım projeleri çok disiplinli bir anlayışla ele alınmalıdır. 

Alanın doğal ve kültürel potansiyeliyle birlikte düşünülmesi gerektiği için çok disiplinli bir 
anlayışla ele alınması proje ekibinde mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarının da bir arada 
çalışmasına olanak sağlayacak koşulların oluşturulması gerekmektedir. 

9- Alana ilişkin proje kararları ve bütünlüğü çerçevesinde uygulamada ulusal ve ulus-
lararası kentsel tasarım standartları doğrultusunda iklimsel koşulları gözeten ortak bir 
tasarım birlikteliğinin sağlanması gerekmektedir. Proje kararlarının görsel ve estetik an-
lamda sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Uygulama çalışmalarına yönelik yer kaplama, zemin ve üst örtü uygulamalarında ortak bir dil 
kullanılması, bilgilendirme, yönlendirme levhalarının norm ve standardının belirlenmesi, tabela-
ların standart bir düzen içerisinde tasarlanması görsel kirliliğe izin verilmemesi gerekmektedir.  

 10- Taslak Metin Konyaaltı Alan Denetim Kurulu (ADK) Yapı ve Yetki Çerçevesi ana 
başlığı altında Denetim Kurulu Çeşitlendirilmeli ve Yetkileri daha açık ifade edilmelidir. 

Konyaaltı Alan Yönetim Planının en önemli gerekçelerinden birisi alanın denetlenmesi, izlen-
mesi koşullarının belirlenmesidir. Alan içinde doğru olarak yapılan bir uygulama zaman içerisin-
de değişikliğe uğrayabilmekte ve çevresi açısından sakıncalar doğurabilmektedir. Bu bakımdan 
Konyaaltı Alan Denetleme Kurulu Yapı ve Yetki Çerçevesi tanımı ve kapsamı, Yapı Çerçevesi ve 
Yetki Çerçevesi kavramlarıyla ne ifade edilmek istendiğinin taslakta net olarak ifade edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Taslakta belirtilen Konyaaltı Alan Denetim Kuruluna proje müellifinin de 
dahil edilmesi gerekmekte böylece proje kararlarının uygulanması, sürdürülebilirliğinin, deneti-
minin ve izlenmesinin sağlanması hususlarında katkı sağlayabilecektir.  

SONUÇ:

Kent Konseyi olarak konuyu öncelikle gönderilen taslak metin üzerinden değerlendir-
miş ve önerilerini sunmuştur. Ancak gönderilen metnin “Alan Yönetimi” kavramından çok 
İşletme planı boyutunda hazırlandığı görülmektedir.  

Öncelikle Alan Yönetiminin ve Başkanının, Denetleme ve Danışma kurullarının belirlen-
mesi, belediyenin konuyla ilgili genel ilkeleri ve politikaları doğrultusunda bu kurulların 
yetki ve sorumluluğu dahilinde alan Yönetim Planının hazırlanması esas olmalıdır. 

Alan Yönetim Planının başarısı: etkileşim alanının doğru tespiti, kurulların görev ta-
nımlarının doğru yapılması, kurullar arasındaki koordinasyon, finans kaynaklarının seçimi 
ve kullanımına bağlıdır. 
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CUMHURİYET MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ GÖRÜŞ RAPORU
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, 19.07.2016 tarihinde Antalya Kent 

Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubu Toplantısında Büyükşehir Belediyesi Antepe Proje Ekibi 
tarafından sunumu yapılan Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi 01.08.2016 tarihinde 
yapılan Yürütme Kurulumuzda değerlendirilerek Alana ilişkin Antalya Kent Konseyi görüş ve 
önerileri aşağıda belirtilmiştir.

1- Genel anlamı ile meydanlar, insanın eylemlerinin yerine getirildiği, onu kuşatan bütünleş-
me ve sahip olma duygusunu yaratan yatay ve düşey hacimsel elemanlarla sınırlanmış, 
üç boyutlu hacimsel bir düzenlemedir. Meydanlar aynı zamanda geçmişten günümüze 
toplumsal ve sosyal yönden önemli fonksiyonları yerine getirmiş ve bu özellikleriyle de 
kente kimlik kazandıran mekanlardır. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet Meydanı Antal-
ya kent merkezinin en önemli kamusal mekanlarından bir tanesi olmasının yanında gerek 
fiziksel, gerek kullanım, işlevsellik ve estetik yönden bir çok sorunu bulunmakta ve kente 
yeterli katkıyı vermekte eksik kalmaktadır. Bu bakımdan söz konusu proje bu sorunları 
gidermek için bir fırsat olarak görülmelidir. Proje ile yeniden düzenlenecek Cumhuriyet 
Meydanı kent merkezinin yaşanıla bilirliğini arttırmak, canlandırmak, rekreasyonel ola-
naklar yaratmak, turizme katkı sağlamak adına alanın meydan olarak işlevselliğinin art-
tırılması amaçlanmalıdır. 

2- Alanla İlgili Analiz Çalışmaları Yapılmalıdır; Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi 
incelendiğinde alana ilişkin fiziksel ve sosyal yönden analizler proje dosyasında yer alma-
maktadır. Projede alanın mevcut durumuna ilişkin kullanıcı kitlesi, ihtiyaçların ve sorunla-
rın tespit edilmesi, çevresiyle olan ilişkilerinin doğru kurulması hususunda alansal analiz 
çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Kullanıcıların talepleri ve İstekleri projede mutlaka 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

3- Kentsel Tasarım Projeleri Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtildiği üzere Uygu-
lama İmar Planı kararlarına ve üst ölçekli planlama kararlarına uygun olması gerekmek-
tedir. Ayrıca, projelerin bulunduğu yerleşme veya bölgenin gelişme ve yapılaşma hedef-
leri bütününde ele alınması ve projelerin yönlendirilmesi amacıyla büyük alan gerektiren 
bölgelerde proje kapsamında gerektiğinde master plan hazırlanabilir denilmektedir. Bu 
bakımdan Cumhuriyet Meydanı’nın Kalekapısı’ndan Selekler Çarşısı’na kadar diğer yeşil 
alanlarla ve çevresiyle olan ilişkilerinin kurularak bir bütün olarak ele alınması projenin 
sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. 

4- Kullanım; Cumhuriyet Meydanı Antalya kentinin en önemli meydanlarından bir tanesidir. 
Cumhuriyet Meydanı genel olarak kent merkezinde bir toplanma, geçiş mekanı, turistler 
için kent merkezinin görünen yüzüdür.  Meydan, toplumun doğal olarak organik bir par-
çasıdır. İnsanların bir araya gelme ihtiyacı sonucu toplandıkları yerlerdir. Bu alanın daha 
işlevsel bir hale getirilmesi gerekmektedir. 

5- Kent Kimliği Güçlendirilmelidir; Meydanlar aynı zamanda geçmişten günümüze toplumsal 
ve sosyal yönden önemli fonksiyonları yerine getirmiş ve bu özellikleriyle de kente kimlik 
kazandıran mekanlardır. Bir Kentin kimliği; o kentin doğası, sosyo-kültürel yapısı, yapılan-
mış çevresi, tarihi gibi farklı öğelerin birinden ya da birkaçından oluşmuş olabilir. Burada 
önemli olan, sözü edilen faktörlerin bu kenti diğer kentlerden ayırt edici olması, bir başka 
ifadeyle o kente özgü olmasıdır. Bir kentin kimliği, en genel ifadeyle, o kenti tanımlamaya 
yarayan ve diğerlerinden ayıran doğal, sosyal ve yapılanmış çevresidir. Proje genel olarak 
incelendiğinde kent kimliğini vurgulayan herhangi bir unsuru içermediği görülmektedir. 
Halbuki manzarası tamamen Antalya’nın en eski yerleşmesi ve bir kentsel sit alanı olan 
Kaleiçi’ne bakan, Kent Surlarının ortaya çıkarılarak önemli bir kentsel kimlik yaratacağı 
projede bu unsurlar göz ardı edilmiştir.  Antalya Kaleiçi’ndeki yat limanı ve limanı çevre-
leyen surlar içerisinde gelişen ilk yerleşme öncelikle iç surlarla çevrelenmiştir. Dış surlar 
ise Roma döneminde yapılmıştır. Böylelikle Kaleiçi, batıda deniz, kuzeyde ve doğuda ana 
caddeler ile bu caddelere paralel uzanan surlar ile çevrelenmiştir. Eski kentlere özgü 
stratejik koruma zorunluluğu olan surlar Eski Antalya’yı deniz görüntüsünden ayırmak-
tadır. Projede Surlar daha belirgin hale getirilerek alana kimlik kazandırmak mümkün 
olabilir. Falezler daha ön plana çıkarılarak doğal bir etki yaratıla bilinir. 
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6- Meydanın Yaşanılabilirliği Arttırılmalıdır; Geçmişten günümüze fiziksel anlamda yapılan 
bir takım müdahaleler ve düzenlemeler meydanın fiziksel anlamda düzenlemesine ola-
nak sağlamakla birlikte bu Antalya’nın en önemli kamusal mekânını daha yaşanılabilir 
kılmamıştır.  Kent yaşamında toplumsal bütünleşme ve kaynaşmayı sağlayan, binaların 
çevresiyle ilişkisini güçlendiren, kent mekânına rekreasyonel olanaklar sunan ve kente 
kimlik kazandıran meydanlar bu yönüyle önemli mekânlardır. Bu açıdan bakıldığında öne-
ri projenin kent yaşamına katkı anlamında farklılık sunmamaktadır. 

7- İklimsel Unsurların Projede Göz Önünde Bulundurulması Gerekmektedir; Antalya’nın sı-
cak bir kent olması, yılın 300 günü güneşli olması kentsel tasarım projelerinde mevsim-
sel stratejiyi gerektirmektedir. Esnek tasarıma olanak vermeli, gölgelik mekanlar oluş-
turulmalı, kullanıcıların dinlenmesine olanak sağlayan, manzarayı da seyredebilecekleri 
mekanlar oluşturulmalıdır. 

8- Manzara noktaları güçlendirilmeli peyzaj unsurları manzaraya göre yeniden düzenlen-
melidir; Cumhuriyet meydanını diğer kentlerdeki meydanlardan ayıran en önemli özelliği 
manzarasıdır. Bu bakımdan manzara noktaları ve seyir teraslarının konumu ve işlevselliği 
önemlidir. 

9- Yönetim planı oluşturulmalı, sürdürülebilir kullanım, bakım ve denetim sağlanmalıdır; İn-
sanların zaman içinde sürekli gittikleri yerler, en iyi alanlardır. Bunu başarmanın, meydanı 
güvenli ve canlı tutmanın yolu bir yönetim planından geçmektedir. Ticari İşletmelerin 
sürdürülebilir kullanımı sağlanmalıdır. Ticari işletmelerin zamanla yasal izinlerinin öte-
sine geçerek yayılma ve işgale izin verilmemesi bunun için gerekli yasal yaptırımların 
oluşturulması gerekmektedir.

10- Meydana Ulaşılabilirlik ve Erişilebilirlik Sağlanmalıdır; Alanın araç ve yaya hareketliliği 
açısından kent bütünü ve yakın çevresi ilişkilerinin araştırılması gerekmektedir. Ayrıca bu 
kapsamda alanı sıkıştıran otobüs durakları ve araç trafiğinin yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Projede eksik kalan konulardan bir tanesi alanın engellilerin ulaşımına 
olanak sağlamamasıdır. Özellikle projede kot farklılığından kaynaklanan alt ve üst mey-
dan bölümlerinin birbirleriyle ilişkisinin, bağlantısının sağlanması ve engellilerin erişimi-
ne olanak verecek şekilde uygun eğimde tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. 
Mümkün olduğunca basamaklı yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Engellilerin erişiminin kolay-
laştırılması için standartlara uygun sesli uyarıcılar, kabartmalı levhalar, kılavuz çizgileri 
vb. uygulamalar çalışılmalıdır.

11- Meydanlar arasında bütünleşme sağlanmalıdır; Mevcut şimdiki Cumhuriyet Meydanıyla 
Eski Valiliğin bulunduğu alandaki su fıskiyelerinin bulunduğu alanla bütünleştirilmesi ge-
rekmektedir. Bunun için kot farklılığından doğan ve bütünleşmeyi engelleyen eğimler ve 
kot farklılıkları kaldırılmalıdır. Alanın bütünleşmesini engelleyen nostaljik tramvay hat-
tının her ne kadar proje sunumunda işlem yapılmayacağı belirtilmiş olsa da Büyükşehir 
Belediyesince bu hattın yenilenerek kapasitesinin arttırılacağı yönünde projenin yürütül-
düğü belirtilmektedir. Bu kapsamda alanın düzenlenmesinde her iki projenin de birlikte 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Meydanların estetik ve kullanım anlamında bütünleş-
mesi mekanın algılanabilirliğini arttıracak, yaya sürekliliğinin ve geçişine olanak sağlaya-
rak meydanların birbirleriyle olan ilişkisi kurulacaktır. 

12- Proje uygulanmadan önce zemin durumuna ilişkin önceki raporlar ve veriler dikkate alın-
malı zemin etüdü yapılmalıdır.  

13- Meydanın Çevresiyle Estetik ve Görsel Uyum Sağlanmalıdır; Cumhuriyet Meydanı’nın çev-
resindeki binalar gerek renk ve doku gerekse meydanın etkisini azaltmakta, standart ol-
mayan levhalar, tanıtım ve yönlendirme levhaları görsel kirlilik yaratmaktadır. Bunların 
bir düzen altına alınması gerekmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Meydanı seyir noktalarında 
Kaleiçi çatı görünümleri görsel olarak uygun olmayan görüntüler içermekte, mekanın 
algısını azaltmaktadır. Bu alanlara ilişkin de düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

14- Kentsel bellek yaşatılmalıdır; Projede Tophane Çay Bahçesinin korunuyor olması olum-
ludur. Kent meydanlarının kent halkı için en önemli fonksiyonu rekreasyonel aktivitelere 
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olanak sağlamasıdır. Tophane Çay Bahçesi gerek konumu gerekse alanın geçmişten gü-
nümüze değişmeyen çay bahçesi kullanımı devam ettirilmeli, bu alandaki kaçak ve uygun 
olmayan proje dışı uygulamaların kaldırılarak alanın bu proje kapsamında rehabilite edil-
mesi yararlı olacaktır. 

15- Alanda uygulanacak kent mobilyalarının ve döşemelerin belirli bir standartta ve birbirle-
riyle uyum içinde olması, meydanda renk, doku ve görsel uyum sağlayacaktır.  

16- Meydanda Bitkisel Materyal Kullanımı Çeşitlendirilmeli ve Alanın Kullanımına Uygun Hal-
de Düzenlenmelidir; Meydanda çok fazla manzarayı kapatan ve alanın koşullarına uygun 
olmayan büyüklükte ve yapıda ağaç ve bitki türü bulunmaktadır. Bitkisel materyallerim 
meydan kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesi olumludur.   

17- Projeye Katılımda süreklilik sağlanmalıdır;  Antalya Kent Konseyi görüş ve önerilerinin 
projeye aktarılması, projeye katılımın sadece proje tanıtımında değil proje onama, uygu-
lama ve izleme aşamalarında da sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. 

EXPO ALANININ SERGİ SONRASI KULLANIMI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
(28 Eylül 2016)

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 28.09.2016 tarihli toplantısında Expo Alanının 
Sergi Sonrası Kullanımı ile ilgili görüş ve önerileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  

• Expo gibi önemli uluslararası organizasyonlarda yer seçiminin önemi kadar alanın etkinlik 
sonrası kullanımının ne olacağı etkinlik başlarken proje aşamasında karar verilmesi ge-
reken unsurlardan birisidir.  Expo 2016 Antalya ne yer seçimi olarak ne de Expo bitimine 
bir ay kala hala Expo alanının etkinlik sonrasındaki kullanımındaki belirsizlikle bu yaşanan 
süreçte başarılı olamamıştır. 

• Expo Alanı çevresi zengin tarım alanlarıyla çevrili bir bölgedir. Bu bölgenin kontrolsüz bir 
şekilde gelişmesi ve kentsel alan haline gelmesi engellenmeli ve gerekli planlama kararla-
rı alınmalıdır. Expo alanına sergi sonrası verilecek kullanım kararı çevresi tarım alanlarıyla 
çevrili olan bölgenin tarım potansiyelini geliştirmeye ve yeşil alan sürekliliğini sağlamaya 
yönelik olmalıdır.  

• Expo Alanının mülkiyeti kamuya aittir. Expo sonrası bu alanın kullanımında da ilkesel olarak 
“Kamu Yararı” esas alınmalıdır.  

• Antalya’nın en önemli sektörlerinin başında tarım ve turizm gelmektedir. Son yıllarda tüm 
dünyada başlayan tarım sektörüne teşvik ve tarım endüstrisindeki yatırımlar göz önün-
de tutulduğunda geleceğin en önemli sektörlerden birisinin tarım olacağı açıktır. Coğrafi 
konumu göz önüne alındığında Türkiye ve Antalya geleceğin dünyanın sayılı “tarım tekno-
lojileri üssü” olma şansı oldukça fazladır. Bunun yanında turizm Antalya’nın diğer önemli 
sektörlerinden birisidir. Ancak, bu yıl yaşadığımız sorunlar göstermiştir ki bu denli büyü-
yen Antalya geleceğini sadece turizm sektörüne bağlayamayacağıdır. Turizm yatırımlarına 
herhangi bir çevre sorunu yaratmayacak sektörlerin başında tarım ve eğitim gelmektedir.  
Kentin turizm politikalarının kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de desteklenmesi ve dünya 
ölçeğinde bir bakış açısıyla Expo sonrası kullanımının belirlenmesi gerekmektedir. Bu ba-
kımdan Expo sonrası kullanım Antalya’da hem turizmi destekleyici  hem de tarımı geliş-
tirici olmalıdır.     

• Expo sonrası kullanım için verilecek karar ne olursa olsun bölgenin yeşil dokusu ve bioçe-
şitliliğinin sürdürülmesi temel ilkelerden olmasını önermekteyiz.

• Expo sonrası alanın kullanımına yönelik gelecekte ülkedeki TARIM ve PEYZAJ ile ilgili tek-
nolojik ARGE (Araştırma- Geliştirme) çalışmaların yapılacağı uluslararası boyutta “ULUS-
LARARASI UYGULAMALI AKADEMİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ” olması, bunun yanı 
sıra Expo alanının Antalya’nın “Kültür ve Sanat Kenti” olma çabalarını da destekle-
yecek şekilde bir çekim alanı (cazibe merkezi) yaratılması uygun olacaktır. Expo Ala-
nının bir Kültür ve Sanat fonksiyonu ile desteklenmesi, önümüzdeki yıllarda turizme 
katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda Expo sonrasında alandaki yeşil dokunun sürdürülebi-
lirliği ve alandaki yatırımların ve rekreasyon olanaklarının sürekliliğinin sağlanması önem 
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taşımaktadır. Bu önerinin Büyükşehir Belediyesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığının sahip-
liğinde bir işletme planı ile hayata geçirilmesi uygun olacaktır. 

• Expo alanının tüm engellilerin de dikkate alınarak herkesin erişebilirliğine uygun engelli 
dostu bir alan olması. 

 • Expo 2016 Antalya sürecinde alana birçok tesis ve yatırım yapılmıştır. Expo 2016 sonra-
sında bu tesislerin sürdürülebilirliği ve yaşatılması önem taşımaktadır. Bu alanların atıl bir 
hale gelmesine izin verilmemeli gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu süreçte alanın geleceği 
Antalya ve Türkiye kamuoyunda tartışılmaya açılmalıdır. Bu bağlamda Expo sonrası alan 
kullanımına bir an önce kentteki tüm dinamikler ve aktörlerin katılımıyla karar verilmesi 
Antalya’ya kalıcı bir katkı sağlayacak ve gelecek nesillere bu alanı taşıyacak projenin ivedi-
likle hayata geçirilmesini ve kararlı adımların bir an önce atılmasını kent yöneticilerinden 
beklemekteyiz.  

ANTALYA KENT KONSEYİ
KENT MÜZESİ ÇALIŞMALARI

Bilindiği üzere büyük kentlere olan yoğun göç; çevre, konut gibi çeşitli altyapı sorunlarının 
yanı sıra; yoksulluk, işsizlik, şiddet gibi sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. İşte tüm bu 
sorunların aşılmasında başta örgütlü topluluklar olmak üzere yerel halkın katılımıyla ve sorum-
luluk almasıyla baş edilebileceği kabul edilmektedir.

Antalya Kent Konseyi de kentine sahip çıkma, çözümünde ortaklık ve etkin katılım ilkelerini 
esas alarak 19 yıldır kentteki kurum kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla birlikte bünyesin-
de oluşturduğu 13 çalışma grubu ve özel ilgi gruplarına yönelik 4 meclisi ile amaçları doğrultu-
sunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kent Konseyi, kentin uzun vadeli gelişim perspektifi ile öncelikli gündemine ilişkin mevcut 
durum tespiti, eylem planı ve proje önerileri hazırlayarak ilgili kurum-kuruluş ve kamuoyuyla 
paylaşmaktadır. Kent vizyonu ve gelişim stratejileri, düzenleme ve proje önerilerinin hazırlık 
sürecinden, uygulama, izlenme ve değerlendirme süreçlerine kadar her aşmada sivil toplum 
ve aktif yurttaşlık çalışmalarının ön plana çıkarmasını kolaylaştıran kurumsal gelişim esas alın-
mıştır. 

Bu bağlamda, kentsel sürdürülebilirliğe yönelik bakış açımızı çevre ile sınırlamayıp, ekono-
mik, politik, sosyal ve kültürel boyutları ile özellikle yöresel gereksinmeleri karşılayan, çevresel 
faktörlerle ekonomik gerekleri bağdaştıran sürdürülebilir kaynak yönetimi önceliklerini de dik-
kate almaktayız.

Karain’den günümüze tarih ve kültürün birikimini taşıyan, çevresiyle birlikte 200’ün üzerin-
de antik yerleşimiyle, kısacası olağanüstü doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle Antalya, bugün 
tartışmasız bir şekilde evrensel kimlik kazanmıştır. 

Kenti oluşturan bu kimlikler Antalya’yı önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 1970’li 
yıllarda başlayan turizm hareketiyle birlikte dünyada ender görülebilecek hızda nüfusu artmış, 
40 yıl içinde 100 binlerden bir milyon 200 bine ulaşmıştır. Böylesi bir nüfus artışına rağmen, 
ülke içinden ve dışından gelen farklı kültürdeki insanlar bu kentte barış, kardeşlik ve dayanışma 
içinde yaşama başarısını göstermişlerdir. 

Antalya Kent Konseyi kuruluş yıllarında gerek doğal, gerekse tarihi ve kültürel değerlerinin 
yanı sıra farklı kültürlerin oluşturduğu yeni kentli kültürünün korunması, tanıtılması, arşivlendi-
rilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir müze oluşturulması önerisinde bulunmuştur. Daha sonra 
Kültür ve Sanat Çalışma Grubumuz müzenin hayata geçmesi için çalışmalar yapmış ve üyeleri-
mizin girişimiyle Kent Müzesi Derneği kurulmuştur. Bu öneri 2005 yılında dönemin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel’in “Kent Müzesi ve Kent Bellek Merkezi” çalışmalarını baş-
latmasıyla hayata geçmiştir. Kent Bellek Merkezi çalışmaları daha sonra Mustafa Akaydın’ın 
belediye başkanlığı döneminde de sürdürülmüştür.
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2014 Yerel Seçimleri sonrası Sayın Menderes Türel’in konseyimizi ziyareti sırasında, Kent 
Müzesi kurulması sorumluluğunu konseyimize verme önerisi, olumlu karşılanmış, kendisine su-
nulan “İşlev, İlke ve Amaçlar Belgesi” doğrultusunda ve işbirliği içerisinde çalışma başlatıl-
mıştır.  

Kurulacak Kent Müzesi ile Antalyalıların kentlilik bilincini daha da geliştirmeyi, Antalya’nın 
tarihsel, kültürel ve toplumsal değerlerinin unutulmamasını, binlerce yıldır bu coğrafyada yaşa-
yan Antalyalıların çok kültürlü, rengârenk zenginliğini korumayı ve bu birikimi gelecek nesillere 
aktarabilmeyi istemekteyiz.

Müzenin önemli bir parçasını oluşturulan ve gösteri alanına dönüştürülecek eski stadyum 
yıkılmış, belirlenen temalar doğrultusunda yapılacak kalıcı sergi tasarımlarına ait ihale sürecine 
geçilmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nin yeni binasına taşınmasıyla Kapalı Spor Salonu, Tarihi Be-
lediye Binası, eskiden ipekböcekçiliğinde kullanılan Fen İşleri ve Çevre Sağlık binaları ile Bülent 
Ecevit Kültür Merkezi’ni kapsayacak şekilde müze inşaatları bu alanlarda devam edecektir. 

Bu yapılarda; 

• Karain’den Günümüze Antalya ve Antalyalılar 

• Çağlar Boyunca Antalya’da Aile ve Evlilik 

• Antalya Mutfak Kültürü

• Antalya’nın Doğası 

• Antalya’nın Yönetim/Belediye Tarihi temalı kalıcı sergiler yer alacaktır. 

Hıdırlık Kulesi Kent Müzesi’nin önemli bir mekânı olacaktır. Atatürk Müzesi’nin de Kent Mü-
zesi kapsamına alınması girişimi söz konusu. 

Kent Müzesinin özünü teşkil eden, gerekli birikimi sağlayacak ve müzeyi geleceğe taşıyacak 
Kent Bellek Merkezi, Danışma Kurulu ve Kurul içinde oluşturulan komisyonlarla desteklenecek-
tir. Bellek Merkezinde bu güne kadar çok sayıda yayının ve basımının yanı sıra çeşitli sergiler 
açılmakta, konferans, konser, söyleşiler düzenlenmektedir. Bellek Merkezi personeli bu güne 
kadar 150’nin üstünde Antalyalı ile sözlü tarih söyleşisi yapmış olup, bunların deşifre çalış-
malarına devam edilmektedir. 

Kentte oluşan kültürel birikimin toplanması, arşivlendirilmesi, yayınlanması, sergilenmesi, 
kentte, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarda Danışma Kurulu’nun yanında 
Kent Konseyi Çalışma Grupları, Kent Gönüllüleri, Üniversiteler, ilgili Meslek Odaları ve 
STK’lar önemli gücü ve işbirliği potansiyelini teşkil edecektir. 

“Antalya Kent Müzesi” çalışmalarının sağlıklı yürümesi, öncelikle “kent dinamiklerine ve 
onların görüşlerine saygılı, şeffaf ve amatör ruhla, kentlileri dışlamayan, geçmiş birikimleri göz 
ardı etmeyen çalışma yöntemiyle sürdürülmesine bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiği takdirde 
Antalya sadece Türkiye’nin en büyük kent müzesine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda 
en geniş katılımla kurulan bir kent müzesi modelini de hayata geçirmiş olacaktır. 
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YÜRÜTME KURULU KARARLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI BAŞLIYOR
DİKKATLİ OLALIM, EVİMİZDEN OLMAYALIM…

(02.06.2016 tarihli basın açıklaması.)

Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” olarak anılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülme-
si Hakkındaki Kanun ”un yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Uygulamalar ise 
yeni başlıyor. Kanunun amacı afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 
bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli 
yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları 
belirlemek olarak açıklanmaktadır. Yasa iki bölümden oluşmaktadır. Riskli alanlar ile riskli yapı-
lar. Riskli alanların dönüşümü TOKİ ve belediyelerin öncülünde yürütülmesi nedeniyle yasanın 
uygulama aşaması halen proje safhasındadır. Başta büyük kentler olmak üzere birçok yerde ise 
tekil yapılarla ilgili çalışmaların başladığı, başlayan çalışmalar ile yakınmalarında arttığı, yasa-
nın boşluklarından, yeterince bilinmemesinden dolayı bazı fırsatçıların konut sahiplerini mağ-
dur ettikleri görülmektedir. İşi vatandaşların evlerini ellerinden alabilecek noktaya götürmeye 
çalışanların olduğu kamuoyunda tartışılmaya başlamıştır. 

Açıkçası riskli yapıları dönüştürmeye çalışan yasanın kendisi risk taşır hale gelmektedir. Bu 
konuda dikkat edilmesi ve ne gibi önlemler alınmasıyla ilgili uyarıları kısaca kamuoyu ile pay-
laşmak istiyoruz.

Son zamanlarda kendilerine “gayrimenkul geliştirme uzmanı” adını veren veya benzeri 
isimleri kullanan bazı kişi veya firmalarca, yukarıdaki hukuki süreç başlamadan ve hiçbir yasal 
dayanağı olmayan, sanal tasarımlarla şık ve mevcut evinden daha büyük ve kaliteli ev iddi-
asıyla sözleşmeler yapıldığı, yapmayanların 2/3 hisse ile evinin elinden alınacağı tehdit-
leriyle sözleşme yapmaya zorlandıkları görülmektedir. Sözleşmeye ilave ettikleri saklı bazı 
maddeler ile de yasal sorumluluktan kaçtıkları görülmektedir. Yine sözleşmelere vadettikleri 
yükseklik ve inşaat alanlarının proje onaylarını alamadıkları zaman, kat maliklerini reel duruma 
göre, yeniden sözleşme yapmaya ve mevcut evlerinden daha küçük m2 evlere razı olmaları 
yönünde zorlayıcı maddeler de koyabilmektedirler. 

Öncelikle bir yapıda dönüşüm uygulaması için “yapının risk taşıması” gerekmektedir. Ya-
sada tanımı yapılmış kurumlar tarafından yapı ile ilgili risk raporunun hazırlanması gerekmek-
tedir. Risk taşıdığı belirlenen yapının durumu ilgili tapu kütüğüne işlenip Tapu Müdürlüğü tara-
fından yapı sahibine tebligat yapılma zorunluluğu vardır. Yapı sahibi tebligat tarihinden itibaren 
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15 gün içinde rapora itiraz edebilir. İtiraz halinde bakanlıkça oluşturulan komisyon son kararını 
verecektir. Bundan sonra kat maliklerinin karar aşamasına gelinmektedir. Kentsel dönüşüm 
ancak kat maliklerinin 2/3’nün kararı ile başlamaktadır. Bu karara katılmayanlar ya alınan 
karara uyacak ya da tespit edilen değer üzerinden taşınmazının bedelini alarak evini devrede-
cektir. Bu aşamada değer tespitine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtirazın sonuçlanması 
sonrası yapının yıkılması ve yeniden projelendirilerek yapım süreci başlamaktadır. Yapı malik-
lerin en az 2/3 çoğunluğu ile ortak olarak belirleyeceği yükleniciler vasıtasıyla yenilenecektir. 

O halde ne yapılmalıdır? Öncelikle böyle bir öneri geldiğinde, evin bağlı olduğu belediye-
den “imar durum belgesi” istenmelidir. Bu belgedeki hükümler ile yüklenicinin sizlere teklif 
ettiği tasarımın doğruluğu karşılaştırılmalıdır. Çünkü bu belge dışında herhangi bir uygulama 
yapılamaz. Belgedeki bilgileri herkes anlamayabilir. Sizlere belediye ve Şehircilik ve Çevre İl 
Müdürlüğü teknik elemanları veya güvendiğiniz bir mimar ya da şehir plancısı yardımcı olabi-
lir. Sözleşmelerinde mutlaka bu konuda deneyimli bir hukukçu tarafından incelenmesi gerek-
mektedir. Yapılacak sözleşmeler genellikle “satış vaadi sözleşmesi” olarak hazırlanmakta ve 
imzalanmaktadır. Bu tür sözleşmeden daha sonra vazgeçmek oldukça zordur ve birçok cezai 
sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Sözleşme yapacak firmanın bu işi yapmaya yet-
kili olduğu, teknik ve mali gücünün yeterliliği de irdelenmelidir. Son olarak ta eğer inşaata 
karar verilirse yasa gereği inşaatın denetimi yapacak firmanın ev sahibi tarafından belirlenme-
sin ve bu işin yüklenici firmaya bırakılmaması gerektiği unutulmamalıdır. 

CİNSEL İSTİSMAR
(Cinsel istismar ile ilgili kamuoyunu rahatsız eden hukuki düzenlemelere tepki amaçlı           

18.11.2016 tarihinde yapılan basın açıklaması.)

Çocuk yaşta cinsel istismar ve cinsel şiddet evlilikle sonuçlandırılmamalı. 

Tecavüzcüsü veya tacizcisiyle evlendirme gibi tüm bu tutumlar, tecavüzlere davetiye 
çıkarırcasına saldırganlıkta evlilik vurgulanması, cinsel suçların önlenmesine dair düzen-
lemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak yerine, hedef saptıran tartışmalara ve vahim 
sonuçlara yol açmaktadır. 

Bu bağlamda mağduriyetin sebep, saldırganlığın ise sonuçmuş gibi gösterilmesi; kötü-
lükten sakındırmaya değil, en mühim yerine kendi mantığına göre mühimi tercih ederek 
aklıselimden uzaklaşmaya, hatta saldırganlık için hedef gösterircesine vahim sonuçlara / 
kötülüklere yol açacaktır. 

Çok farklı gerekçelerle, hatta bazen mağdura zarar vermemek bahanesi ile örtbas edi-
len cinsel istismara evliliğin çözümmüş gibi gösterilmesi ömür boyunca bunun bedelini 
ödeyen mağdur çocuğun hakkını dikkate alarak, evliliğin önleyici tedbir olmayacağı, teca-
vüzcüsüyle - istismarcısıyla birlikte yaşamaya zorlanması, evli kaldığı sürece de tecavüzle 
cezalandırmak olacaktır. Bu yaklaşımlar aile kurumumuza da zarar vermektedir.

Bu suçu işleyenler kesinlikle af kapsamına alınmadan, en ağır şekilde cezalandırılmalı-
dır. Rehabilite edilmeden salıverilen suçluların toplumda korku ve tedirginliği arttıracağı 
bir yana, aynı suçu defalarca işleyeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

Bu nedenle, taciz ve tecavüzcülerin en ağır şekilde cezalandırılmaları yönünde yasal dü-
zenlemelerin yapılması, hem önleyici olacaktır hem de hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Bu 
önergenin geri çekilmesi konusunda TBMM’yi göreve çağırıyoruz.
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VATANIMIZIN VE MİLLETİMİZİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
(12.12.2016 tarihinde terörü lanetleme amaçlı 

Yürütme Kurulu tarafından yapılan basın açıklaması.)

Terör odaklarının terör şantajıyla ülkemizin ortak kaderine dayattığı sorunu görmezden gel-
meyeceğiz! 

Anadolu tarihi zor zamanların da tarihidir ve Anadolu insanları bu zor zamanları her zaman 
sevgi ile aşmanın yollarını bulmuştur. Bu sevgi bağı, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “bu 
toprakları vatan kabul eden herkes dil, din, ırk ayrımı olmaksızın eşit yurttaştır” sözleri ile 
anlam kazanmaktadır.

Demokrasinin ön koşulu olan hukuk devletinden ödün verilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bölünmez bütünlüğü için; tüm siyasi partilerimiz önkoşulsuz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı 
altında soruna çözüm aramalıdır. Bu çabalara sivil toplum örgütleri ve toplum içinde yer alan 
sağduyulu kanaat önderleri destek vermeli ve karanlık güçlerin halkı birbirine düşürmesine izin 
vermeden güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarının durdurulması için gerekeni yapma-
lıdır. 

Terör hatta ihanet teşhisinin bile yetersiz kaldığı bu noktada toplumun tüm kesimini asıl gü-
cümüz olan ortak bir vatan ve millet duyarlılığını ortaya koymaya çağrıda bulunuyoruz!

Ülkeyi bölme çabasında olan tüm terör örgütleri ve onlara taşeronluk yapanların güvenlik 
güçlerimize yaptığı saldırıları lanetliyor ve kınıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınları-
na ve ülkemize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
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ÇALIŞMA GRUPLARI

AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Başkan  : Ahmet ÇİÇEK  

Başkan Yrd.  : Binali YAZICI      

Sekreter   : Şahap Engin DENİZ

Afetler ve Kriz Çalışma Grubu 2016 yılı içinde 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Kent Müzesi ve 
EXPO, Afet Eğitim Merkezi ve Müzesi, Boğaçayı Projesi, Yağmur Suyu Drenaj Kanalları ve Kanali-
zasyon Altyapı Yatırımları, Öğrenci Yurtlarının güvenliği ve ruhsat işlemleri konularını ele almış 
ve öneri raporları üretmiştir.

BOĞAÇAYI RAPORU
Kent konseyinin 1997 de kuruluşundan bu yana çalışma grubumuzca Boğaçayı konusunda 

defalarca rapor hazırlanmış, buradaki oluşabilecek sel ve taşkın riskine dikkat çekilmiş ve Taşkın 
projeleri önerilmiştir. Boğaçayı havzasını ve Konyaaltı sahilini bir bütün olarak değerlendirmek 
gerekmektedir. Boğaçayı Konyaaltı Sahili’nden ayrı olarak düşünülemez. 

Boğaçayı havzası genel olarak Boğaçayı, Doyran, Çandır ve Karaman Çaylarından oluşmak-
tadır. Bu alanla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğünün bazıları uygulanan bazıları uygulanacak olan Taş-
kın önleme projeleri vardır. Havzadan yıllarca kum çakıl alınmasından dolayı taşkın riski iyice 
artmış, İMO’nün raporlarına göre 1934 yılı ile 2010 yılları arasında Konyaaltı Sahili’nde 70 
metreye yaklaşan bir alanda deniz karaya girmiştir. Yani Konyaaltı Sahili 70 metre daralmıştır. 

Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Boğaçayı proje taslağına göre genel olarak; 35 
kilometrelik alanda bir dere ıslahı proje uygulaması öngörülmektedir. Toplam 927 kilometreka-
relik bir alanda planlama yapılmaktadır. Deniz suyunun 2000 metre kadar içeriye alınması ve 
bir iç ve dış marina düşünülmektedir. Kanal kenarı proje uygulaması, Dere manzarası projesi, 
Tarım kasabası projesi, yayla bölgesi projesi öngörülmektedir. Şu an tam olarak belirtilmemek-
le beraber Boğaçayı etrafında da çok katlı ciddi bir yapılaşma düşünülmektedir. Yani proje çok 
kapsamlı ve çok maliyetli bir projedir. Genel itibariyle Tüm ilmi ve teknik veriler değerlendiri-
lirse maliyeti bile belli olmayan, hangi maliyete çıkacağı hesaplanamayan bu proje ciddi risk 
taşımaktadır.
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Şöyle ki;

1- Bu bölge ciddi bir sel ve taşkın riski olan bir bölgedir. Son 30-40 yılda bile birkaç defa 
ciddi taşkın meydana gelmiş, ciddi mal ve can kaybı yaşanmıştır. Dere yatağındaki köprü bile 
yıkılmıştır.

2- Düşünülen projeye göre dere yatağı 6 mt derinleştirilerek deniz suyu 2000 metreye kadar 
içeriye alınması planlanmakta, yatların içeriye alınması ile birlikte iç ve dış marina düşünülmek-
tedir. Deniz suyunun içeriye alınması ciddi sonuçlar doğuracaktır. Tuzlanma riskinin artmasıyla 
birlikte bölgedeki tatlı su kaynakları ve bitki örtüsü bu durumdan ciddi olarak etkilenecektir. 
Ayrıca dere yatağının derinleştirilmesi ile birlikte Konyaaltı Sahili’ndeki aşınma hızlanacak deniz 
hızla karaya doğru ilerleyecektir.

3- Antalya’nın içme suyu kaynaklarının % 80 i bu bölge üzerindedir. Deniz suyunun içeri alın-
masıyla birlikte tuzlanma riski artacak, Antalya’nın temiz suyu kaynakları yok olma riskiyle karşı 
karşıya kalacaktır.

4- Dere havzasının kenarında ciddi yapılaşma düşünülmektedir. Bölge de zemin emniyeti 
yoktur. Yer altı su seviyesi 3 metre bile yoktur. Ayrıca bölge 1. Derece deprem bölgesidir. Bu 
bölgede böylesine bir yapılaşma ciddi deprem riski taşımaktadır. Asla çok ölçekli bir yapılaşma-
ya izin verilmemelidir. 

5- Bölge çok ciddi yağış alan bir bölgedir. Yağış miktarının ortalama değerle değerlendire-
bilmesi çok zordur. Bu sebeple Taşkın riski, taşkın debisi 1000 yıllık tekerrür debi değerlerine 
göre yapılmalıdır,

6- Boğaçayı ciddi rusubat taşıyan, katı madde taşıyan bir deredir. Dere yatağı 6 metre derin-
leştirince taşınan rusubat denize ulaşamayacak,  taşınan rusubat proje uygulama alanını kısa 
zamanda dolduracaktır. Hatta ciddi afet riski taşıyacaktır. 

7- Projenin Konyaaltı deniz ağzına iç ve dış marina planladığınızda bu alan nerdeyse yat 
limanına dönecek, yerleşim yerinden denize girilebilen dünyadaki ender plajlardan olan Kon-
yaaltı Plajı’ndan denize girebilmek zorlaşacak ve zamanla Konyaaltı Plajı ortadan kalkacaktır.

8- Uygulanması düşünülen projenin maliyeti belli değildir. Ama genel olarak tahmini bir ma-
liyet düşünülürse 4-5 milyar dolarlık bir maliyet hesaplanmaktadır. Bu kadar maliyetli bir proje 
Antalya’nın önceliği midir? Bu kadar miktar bir para ile Antalya’nın pek çok öncelikli sorunu 
çözülebilir. (Ulaşım sorunu, Alt yapı ve çevre, Hızlı Tren)

Sonuç olarak;

Bu projenin uygulanmasında Antalya’ya Boğaçayı ve çevresine kısa, orta ve uzun vadede 
olumsuz etkilerinin ne olacağı iyi değerlendirilmeli (sel ve taşkın riski, deprem, çevre, tatlı su 
kaynakları, tarım vb) uzmanların görüşü dikkate alınmalı, mevcut planlanan rant içeren bu pro-
jeden vazgeçilmeli, eğer bir proje uygulanacaksa bu proje Boğaçayı Taşkın Önleme Projesi 
olmalıdır. Bu taşkın önleme projesi kapsamında yeni bir proje geliştirilmeli, bu kapsamda dere 
kenarı projeleri, dere manzarası projeleri, dere kenarı köyü projesi ve yayla bölgesi projesi gibi 
projeler uygulanabilir hale getirilerek değerlendirilmelidir.
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ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU

Başkan  : Tunç TARIMCI

Başkan Yrd.  : Fikret KÜÇÜKERCİYES

Alt Yapı Çalışma Grubu 2016 yılı içinde Boğaçayı Projesi’ni görüşmek üzere bir toplantı yap-
mıştır.

BOĞAÇAYI PROJESİ HAKKINDA ÖNERİ RAPORU

Kent Konseyi çalışma gurupları, 2000’li yılların başından beri Boğaçayı taşkınları konusunda 
raporlar hazırlamışlardır. Büyükşehir Belediyesi; Boğaçayı Proje ile ilgili yaptığı çalışmaların 
son durumunu kamuoyuna açıklamış ve Kent Konseyi’ne de bir sunum yaparak bilgi vermiştir. 

Gurubumuz yıllardır taşkınların önlenmesi için önerilerde bulunmuştur. Belediyenin yaptığı 
çalışmalar ile önerilerimiz birlikte değerlendirilerek i görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

1- Proje iki aşamalı olarak düşünülmektedir. Birincisi Boğaçayı Havzasının Taşkınlarını önle-
mek,  İkincisi, taşkın sorunu çözüldükten sonra havzanın değerlendirilmesidir.

2- Proje için yapılan çalışmalar ön inceleme aşamasındadır ve işin başlangıcıdır.  

3- Bu güne kadar yapılan çalışmalar (köprüler, imar çalışmaları ve yatak ıslahı v.b.)  DSİ’nin 
2000 yılı öncesi hazırladığı Boğaçayı Taşkın Raporuna göre yapılmaktadır.

Sunumlardan DSİ raporunda belirtilen taşkın debisi ile projede belirtilen debi arasında iki 
misli bir artış olduğu kanısı oluşmuştur. DSİ hesaplarını 100 yıllık taşkın tekerrürüne göre, Be-
lediye ise 500 yıllık tekerrüre göre yapmıştır. Belediyenin hesabı doğru ve yasalara uygundur. 
2001, 2003 ve 2009 yılında olan taşkınlarda bunu göstermektedir. 2001 yılında Boğaçayı’nın 
yan kolu olan Çandır Çayı’nda olan taşkının 193 yıllık muhtemel debiye eş değer olduğu yetki-
lerce açıklanmıştı. 

Yıllar önce Kent Konseyi raporlarında debi konusuna dikkat çekilmişti. 

4- Taşkın önleme çalışmaları ile ilgili yasal mevzuat ile Başbakanlık genelgelerin de yapılacak 
işler ve sorumlu kurumlar bellidir. Bu koordinasyon sağlanamadığı takdirde (batı çevre 
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yolunda olduğu gibi) proje uzun yıllar sürebilir. 

5- DSİ’nin Q100 debiye göre tasarladığı taşkın önlemlerinin yetersiz olacağı açıktır.                 
Q500 =4500 m3/sn debiye göre yeni taşkın raporu hazırlanmalıdır. 

6- Havzanın topoğrafik yapısı nedeniyle alınacak taşkın önlemlerinin çok kısıtlı olduğu da 
bilinmektedir.

7- Taşkın projeleri belirlendikten sonra üst yapı projeleri yapılacak ve ÇED sorunları açığa 
çıkacaktır. Bu aşama da ÇED sorunlarının  (yer altı suyunun tuzlanması, kıyı aşınması, v.b) 
tartışılması çok erken ve yanıltıcı olacaktır. Örneğin marina yapılması taşkın açısından 
sakıncalı görülebilir.  

8- Projenin maliyeti ve fizibilitesi konusunda henüz bir çalışma yapılamamıştır.

SONUÇ 

Boğaçayı Projesi’nde öncelikle amacın taşkın olduğu kesin olarak belirtilmektedir. Taşkın 
debisi hesabında Q 100 yerine Q 500 ün kabul edilmesi yıllar önce raporlarımızda belirttiğimiz 
hususlardır.  Konyaaltı İlçesi hızla gelişen bir bölge olduğu için taşkın çalışmalara gecikmeden 
başlanmalıdır.

Üst yapı projeleri taşkın tesisleri belirlendikten sonra hazırlanacak ÇED raporlarına ve imar 
mevzuatına uygun olarak her zaman yapılabilir.
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ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU

Başkan  : Neslihan YALÇIN      

Başkan Yrd.  : Derya ÜNVER      

Sekreter  : Halil GÜL 

Çevre Çalışma Grubu 2016 yılı içinde 12 toplantı düzenlemiştir. Bu toplantılarda; Gürültü 
Yönetmeliği, Kent Müzesi, EXPO 2016 önerileri, Dokuma Alanı, Dokuma Parkı alanında inceleme 
gezisi, Boğaçayı Projesi lansman raporu, Zeytin Park’a gezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Antal-
ya Ticaret Borsası Zeytin Park sunumu, Kent Trafik Sorunlarını konuları ele alınmıştır. 

  

KONYAALTI BOĞAÇAYI PROJESİ LANSMAN RAPORU ÜZERİNDEN YAPILAN DEĞER-
LENDİRMELER SONRASINDA TESPİTLER VE SORULAR

Konyaaltı Projesi incelendiğinde, Antalya ilinin büyük bir kısmını kaplayan bir havza üzerin-
den hayata geçirilmesi planlanan BOĞAÇAYI PROJESİ;

Projenin 4 amaçla hayata geçirilmek istendiği tespit edilmiştir;

1- Taşkın Koruma

2- Kıyı Koruma

3- Boğaçayı ve kollarında maden arama faaliyetleri ile tahrip olan arazilerin rehabilitasyonu

4- Yeni yerleşim alanları ve yat turizm alanı yaratma

1. Taşkın Koruma Amaçlı Planlamalar İçin;

Proje alanı 972 kilometrekare ile çok büyük bir alan olması yanında oldukça dik bir havza 
yapısında olduğu görülmektedir. Boğaçayı havzasında taşkın hesaplarında taşkın koruma debi 
değeri olarak Q500 = 4300 m3/s olarak hesaplara esas alınmıştır.

Islah edilecek dere yatağı uzunluğu 35 km olup, alt havzada taşkın kesiti 30 mx 2,5 m, Boğa-
çayı havzasında 210 m x 4,5 m olarak tespit edilmiştir.

1.1. Drenaj havzasının karakteristikleri göz önünde tutulduğunda; rusubat kontrolü projede 
önemli bir sorun olduğu gözlenmektedir. Buna göre taşkın koruma projesi içerisinde yapılması 
planlanan rusubat kontrolü tesislerin yapımı, bakımı ve temizlenmesi süreçleri kimin sorumlu-
luğunda olacak? Çıkan malzemenin değerlendirme yöntemi ne olacak?

1.2. Taşkın Koruma projesi çerçevesince yatak düzenlemesi esasında yataktan malzeme alı-
mı kimin görev ve sorumluluğunda ve çıkan malzeme nasıl değerlendirilecek?
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1.3. Taşkın koruma projesinin hayata geçmesi ile Boğaçayı havzasında taşkın koşullarına 
bağlı olarak yaşayan mevcut eko sisteme olası etkiler incelendi mi?

2. Kıyı Koruma Amaçlı Planlama İçin;

2.1. Boğaçayı’nın denize döküldüğü alanda, özellikle kuzey-güney yönlü rüzgârın estiği fırtı-
na durumlarında Boğaçayı’nın denize tahliyesi nasıl sağlanacak. Ağzına herhangi bir mendirek 
inşası gözükmüyor?

2.2. Kıyı bandındaki malzemenin korunması amaçlı planlanan kıyı koruma yapılarının (T 
mahmuz, Ayrık Dalgakıran vb.) Konyaaltı Plajı gibi Antalya şehri denince akla gelen bir unsur 
olarak önemi yüksek olan bu plaja görsel etkisi değerlendirildi mi?

Boğaçayı Ve Kollarında Maden Arama Faaliyetleri İle Tahrip Olan Arazilerin Rehabili-
tasyonu Planlamaları İçin;

Boğaçayı havzasında bulunduğu söylenen maden yatakları (altın, gümüş vs.) ve buna bağlı 
olarak bölgede alınan Maden Ruhsatlarının durumu ne olacak?

Boğaçayı havzasında bugüne kadar oluşan tahribatın düzeltilmesi amacı ile geliştirilen;

- Tarım Kasabası projesi, Dere Manzarası Projesi, Dere Kenarı projesi, Kanal Kenarı Projesi, 
Yayla Bölgesi Projesi ile Marina Projesi hayat geçmesiyle yeni yerleşim alanları oluşturulacaktır. 
Bu projelerin içerisinde sadece konut alanları mı yer alacak? Yoksa kentimizin ana geçim kay-
nağı olan yaz turizmine alternatif olarak yeni turizm çeşitleri ( yat, yelken, balıkçılık, vb.)için bir 
planlama var mıdır?

4. Yeni Yerleşim Alanları / Turizm Alanları Yaratma İçin;
4.1. Bu proje yapılaşma yapılacak alanın tüm proje alanına oranı nedir?

4.2. Taşkın koruma ile kazanılacak alanın kullanımı belediye tasarrufunda mı olacak yoksa 
diğer kamu alanları içinde tahsis imkanı yaratılacak mı?

4.3. Proje ile oluşturulan yerleşim alanlarının nedenle bu bölgede yerleşecek nüfusun sosyal 
alt yapı ihtiyaçları için:

*Yol ve otopark

*Ulaşım (Metro, Hafif Raylı Sistem, Deniz Ulaşımı vb.)

*Eğitim kurumları, okul vb.

*Hastane vs. içeren bir çalışma yapıldı mı? Neler planlanıyor?

4.4.Projede hayata geçirilecek marina projesi ile deniz suyunun kara içine yürüyeceği aşikar-
dır. Tuzlu suyun kara içerine ne kadar gireceği için çalışma yapıldı mı? Bir başka deyişle elden 
çıkacak yeraltı suyu miktarı konusunda bir öngörünüz var mı?

4.5.Tuzlanan yeraltı suyu ve buna bağlı olarak tuzlanacak toprağın mevcut bitkiler/tarım 
alanlarına etkisi irdelen dimi?

4.6. Proje ile Boğaçayı Kesonları tuzlanma sebebiyle kullanılmaz olacak. Proje alanı içeri-
sinde yer alan ve Antalya şehrinin önemli içme suyu kaynağı olan Duraliler kaynaklarının tuz-
lanmaya karşı korunması için, bu kaynaktan max. 4,5 m3/s su alınabileceği belirtilmektedir. 
Duraliler’i beslenme koşullarında  bir değişiklik/azalma olması durumunda bu kaynağımızın 
akıbeti ne olacaktır?

5. Projenin finansman kaynakları nelerdir?

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE YERELDE ÜZERİMİZE DÜŞENLER
KONU: Düğün, asker uğurlaması ve siyasi parti propagandası gibi etkinliklerin gürültü kap-

samından çıkarılması

İLGİLİ MEVZUAT: 

1. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimine Dair Yönetmelik 

2. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik

3. AB ilerleme raporu
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ÖNCEKİ DURUM: 

Son açıklanan AB İlerleme Raporu’nda en olumlu görünen başlık, ‘gürültü kirliliği ile mücade-
le’ idi. Gürültü kirliliği, ülkemizde çok ciddi bir sorun olmasına rağmen ileriye dönük çalışmalar 
umut vericiydi. 

Yerelde de gürültü kirliliği ile mücadele verilmekte, kökten bir çözüm getirilmese bile verilen 
mücadelenin kısmen karşılığını bulduğu örnekler görülmekteydi.

Yerelden örnek vermek gerekirse; Antalya’da açık hava ve sokak düğünlerinin ancak kay-
makamlıkların belirleyeceği alanlarda, saat 24.00’e kadar yapılmasına izin verilmekteydi. Her 
yerde olduğu gibi kentimizde de vatandaşı mağdur eden kural dışı uygulamalar olsa da, şikayet 
edildiğinde mağdur olanı koruyacak bir mevzuat vardı. Keza düğün konvoyları ve havai fişek 
kullanımları gibi düğün kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler kısmen de olsa Valilik tarafından 
kısıtlamalara tabi tutulmaktaydı.

Seçim dönemlerinde kullanılan ses sistemleri, propaganda otobüsleri başlı başına bir gürül-
tü kaynağı olmakla birlikte bu propagandaların yapılmaması veya kısıtlanması için sivil toplum 
tarafından verilen mücadele her seçim öncesi yinelenmekteydi.

MEVCUT DURUM:

18 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, düğün, asker uğurlaması, ha-
vai fişek atılması ve siyasi parti propagandası gibi etkinlikleri gürültü kapsamından çıkararak, 
söz konusu etkinlikler için mekan ve zaman kısıtlaması zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kural dışı uygulamaların yasak olduğu halde yasak değilmiş gibi 
zaten rahatlıkla yapılabildiği ülkemizde, gürültü kirliliğinin artarak devam edeceği açıktır. Uygu-
lamaların mevzuata uygun hale getirilmesi gerekirken, mevzuatın mevcut uygulamalara uyar 
hale getirilmesi ise akla, bilime ve hukuka tamamen aykırıdır.

ÖNERİLER:

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak yıllardır mücadele verdiğimiz gürültü kirliliği ko-
nusunda bu geriye gidişi ve bu gerilemenin yasalarla desteklenmesini kabul etmemiz mümkün 
değildir.

Önerimiz, mevzuatta yapılan değişikliğin ivedilikle iptal edilmesi; düğün, asker uğurlaması, 
havai fişek atılması ve siyasi parti propagandası gibi etkinliklerin yeniden gürültü kapsamına 
alınması ve önlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması yönündedir.

Yerel yönetimlerin öncelikle mahalle aralarında yapılması serbest bırakılan düğünler için 
somut bir adım atması önemlidir. Kentimizde yılın dörtte üçünün bahar ve yaz olarak yaşandığı 
göz önünde bulundurulduğunda, dış mekanda yapılacak etkinliklerin kontrol altına alınmasının 
önemi görülebilmektedir.

Yerel yönetimlerce yapılacak düğün salonlarının her semtin ihtiyacını karşılayacak düzeye 
getirilmesi, bu tesislerin ücretsiz olarak veya sembolik bir ücret karşılığında kent halkının kulla-
nımına sunulması, bu kirliliği önlemede önemli bir adım olacaktır.

Halkımızın geleneksel ritüellerinden biri olan asker uğurlamaları için ise belediyelerin kent 
halkını kapalı pazar yerleri, düğün salonları vb. mekanlara yönlendirmesi, hem gürültü kirliliğini 
en aza indirgeyecek, hem de tamamen yasaklamak yerine çözümcül bir bakış açısı geliştirerek 
yürüttüğü için geleneksel toplum değerlerine saygılı hizmet politikası kent halkı tarafından tak-
dir edilecektir.

Söz konusu yönetmelik ile doğrudan ilişkili olmasa bile, gürültü kirliliği ve kaldırım işgali gibi 
iki can alıcı sorun ile doğrudan ilişkili olan bir diğer konu, sokak aralarında kurulan pazar yerle-
ridir. Sokak pazarlarının hem gürültü hem de kaldırım işgalini ortadan kaldıracak şekilde hizmet 
verebilmesi için, kapalı pazar yerlerinin her semtin ihtiyacını karşılayacak şekilde arttırılması, 
yine yerel yönetimlerin üzerine düşen bir görevdir.
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KENT TRAFİĞİ VE TOPLU TAŞIMA ÖNERİ RAPORU
13.12.2016

TESPİT ve ÖNERİLER

Kentin Ulaşım ve Master planına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların vatan-
daş ile paylaşılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, katılımcılık ilkesi gereği görüş ve önerileri-
nin alınması,

Kent içi trafik ışıklarının yaya ve araç akışına göre çalışmadığından, yaya ve araç akış yoğun-
luğu dikkate alınarak düzenleme yapılması, akıllı trafik lambaları, yeşil kuşak gibi modellerinin 
uygulamaya konulması,

Araç ve yaya güvenliği için numaratörlü trafik ışıklarının kullanılması araç ve yayaların bek-
leme sürelerini görme açısından önemlidir. Ayrıca görme engelliler için sesli ışık sisteminin 
uygulanması, (yeşil yandı geçebilirsiniz gibi) 

Hem yayalara hem de araçlara aynı anda geçiş izni veren ve başka arızaları olan trafik ışık-
larının acilen düzeltilmesi, 

Çok yoğun araç trafiği olan bazı caddelerde trafik ışığı ve üst geçit olmadığı için karşıdan 
karşıya geçmek tehlikeli ve imkansızdır. Bunun için özellikle üst geçit ihtiyacı olan noktalar göz-
den geçirilmeli, ihtiyaç olan geçiş noktaları için gerekli çalışmaların yapılması,

Özel araç sayısındaki artış kentimiz için trafikte yoğunluğa sebep olmaktadır. Bu nedenle 
kent içi trafiğini rahatlatmak için toplu ulaşım araçlarının kullanımına yönelik bilinçlendirme 
ve teşvik çalışmalarının yanında bisikletle ulaşım teşvik edilmeli, trafik yoğunluğu olan bölgeler 
tespit edilerek özel araç kullanımına sınırlandırma getirilmesi,

Toplu ulaşım araç şoförlerine, ulaşım hizmeti memnuniyeti açısından vatandaşla çatışma-
ması için stresle baş etme,  iletişim, sabırlı olma, doğru yönlendirme ve bilgilendirme, kılık 
kıyafet, araç bakımı ve temizliği gibi konularla ilgili eğitim hizmetleri verilmesi, 

Toplu ulaşım araçlarının ve şoförlerinin sık sık denetlenmesi,

Toplu ulaşım araçları içerisinde, aracın plakasını, şoförün adı ve soyadını, araç güzergâhını, 
şikayet hattı, telefon numarasını okunaklı olarak gösteren levhanın olması, 

Emekli ve engelli vatandaşların toplu ulaşım araçlarından kanunun verdiği haklarını kulla-
nabilmeleri ve rencide edilmemeleri için şoförlerin her türlü kolaylığı göstermelerinde gerekli 
önlemlerin alınması ve denetimlerinin yapılması,

Kent içi toplu ulaşım araçlarının tamamının yaşlı, çocuk, engelli vatandaşlar ile bebek arabalı 
kadınlar için uygun standartlarda yüksekliğe sahip ya da yere yakın araçlar olması,

Eski toplu ulaşım kartlarındaki maddi kayıpların telafisi için yapılan çalışmaların vatandaşın 
lehine en kısa süre de sonuçlandırılması,

Kart dolum merkezlerinin yaygınlaştırılması,

15 er dakikalık durağa geliş sürelerini ihlal eden toplu ulaşım araçlarının denetim ve kontrol-
lerinin yapılarak mağduriyetlerin önlenmesi,

Kentimizde yetersiz olduğu görülen bisiklet yollarının yapılması, bisiklet kullanımının teşvik 
edilmesi, bisiklet eğitim kurslarının açılması, kamu kurumu çalışanlarının bisiklet edinebilmeleri 
için kampanyalar düzenlenerek özendirilmesi, güvenli bisiklet parklarının yapılması,

Kaldırım işgallerinin önlenmesi, yolların ve kaldırımların engellilerin kullanımına ve erişimi-
ne uygun hale getirilmesi, ihlal ve kusuru olanlara cezai işlem yapılması, engelli STK’ların karar 
süreçlerine katılımlarının sağlanması,

Kentte daha fazla raylı sistem ulaşımının sağlanması, 

Çevre dostu elektrikli vb. otobüslerin hizmete konulması ve teşvik edilmesi konularında dü-
zenlemeler önerilmektedir.
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EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan : Mehmet MÜLAYIM      

Başkan Yrd. : Ahmet TANKUT      

Sekreter : Ali Haydar AKSU       

Sekreter : Nihal GÜNAY

Eğitim Çalışma Grubu 2016 yılında 17 toplantı düzenlemiştir. 

Toplantılarda; Rakamlarla eğitime bakış, İlimizde hizmet veren STK’ların temsilcileri tarafın-
dan tanıtılması, Antalya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Açısından Eğitimin Durumu, EXPO 2016’ya 
Bakış, Fen, Matematik ve Türkçede Başarıyı Nasıl Yükseltiriz? Atatürk’ün Alev Çiçekleri filmi 
gösterimi, Öğretmenevleri, Antalya Öğretmen Evi’ne Gezi, Etkin Dinleme, Köy Enstitülerinin 
76.Yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Laiklik, Gençleri Kötü Alışkanlıklardan 
Korumak İçin Spor ve Sanatın Önemi (Selim GÜRATA Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü), Kent 
Müzesinde Eğitim sergisi, Modern Müzecilik, Kaş Düşler Akademisine Yapılan Gezi, EXPO Gezisi, 
Atatürk’ün Eğitim Anlayışı ve Eğitimin bugünkü durumu, Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkıları ve 
Beklentileri, Öğrencilere Sunulan Barınma Hizmetleri konuları görüşülmüştür.  

Antalya Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu,  2016 yıllık çalışma programını hazırlamış ve bu 
programın odağına eğitimi koyarak, eğitimde başarının artırılmasını amaç edinmiştir. 

Grubumuz, bu anlamda okuma ve okuduğunu anlamayı birincil iş kabul ederek, pozitif bilimi 
öne çıkarma, dolayısıyla Fen ve Matematik’in önemsenmesini benimsemiştir. Buradan hareket-
le uluslararası bilimsel veri olan TİMSS ve PİSA sınav sonuçlarını göz önüne alarak ülkemizin 
başarı durumunu değerlendirmiştir. 

OKULLARIMIZDA FEN BİLGİSİ, MATEMATİK VE TÜRKÇE DERSLERİNDE SINAV BAŞARISI-
NI ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNLEM VE ÖNERİLER

ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ ÖNERİLER

Nitelikli öğretmen yetiştirilmedikçe, ders yükü azaltılmadıkça, ekonomik durumu düzeltilip, 
meslek saygın hale getirilmedikçe, eğitim fakülteleri gerçekten öğretmen olmak isteyenleri se-
çip onları aşı gibi eğitmedikçe, eğitimde bir yere gelmek ve başarılı olmak sadece hayaldir.
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 Öğretmenlerin eğitimi, bilgilerinin tazelenmesi, hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi, formas-
yonlarının geliştirilmesi de alınması gereken önlemler arasındadır. Nosyon kazandırılması, ruh 
verilmesi en az bilgi kadar önemlidir. İyi öğretmen çok bilen değil, iyi öğretendir. Öğretmenlik 
sanattır. Her öğretmenin belli bir eğitim düzeyinden geçmesi zorunlu olmalıdır. Alanda uzman-
lık, daha sonra gelmelidir.

Öğretmen olmayan, hasbelkader diploması olan öğretmen yapılmamalıdır. Eğitim-öğretimi 
ciddiye almazsanız, sınavlar sonuçları sizi üzer. Eğitim istenen düzeyde gerçekleşmez.

Öğretmen, bilimden ve akıldan yana tavrı olan pozitif düşünceli olmalıdır.

Öğretmenlik zorlaştırılmalıdır. Her önüne gelen öğretmen yapılmamalıdır.

 657 sayılı yasa, devlet memurunu ve öğretmeni koruyucu bir kalkan konumunda olduğu için, 
başarısız öğretmenin devre dışı kalmasına izin vermiyor. Bu konu da düzeltilmelidir.

Okullarda ders yükünün fazla olması diye bir durum yok ama öğretmenlerin ders algısı önem 
taşımaktadır. Derslerde verimlilik sağlanmalı ve verimliliği artırma yoluna gidilmelidir. 

Öğretmenlik cazip kılınmalıdır. Öğretmen nitelikli olarak yetiştirilmelidir. 

Eğitim fakülteleri, eğitim işlerini toplumun geleceğini doğrudan ilgilendirdiği için iyi yapma-
lıdırlar. 

Belirli aralıklarla eğitim fakülteleri arasında eğitim çalıştayları yapılıp, yönlendirmeler yapıl-
malıdır.

TÜRKÇE İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Bütün derslerde genel başarı, doğrudan ana dil Türkçe ile ilintilidir. Türkçeyi iyi anlamayan, 
diğer dersleri iyi anlayamaz. Türkçe her zaman ağırlıklı olmalı, diğer dersleri, soruları iyi anla-
maya yardımcı olmalıdır.  

 Hızlı okuma değil, anlayarak verimli okuma özendirilmelidir. Metin Türkçe, soru Türkçe, ama 
anlaşılamıyor.

 Normal dil öğretimi ile işlevsel öğretim arasında fark var. Çocuk kuralı biliyor, yazım kural-
larından haberdar, ama kullanamıyor, ne işe yaradığını, neden kullanılması gerektiğini, anlamı 
nasıl etkilediğini bilmiyor. Dilin ne işe yaradığını bilmediği için de kültürden haberdar değil. Zin-
cir uzayıp gidiyor.  Sınavları ise, ne bildiğimizi değil, bildiklerimizi nasıl kullandığımızı, kullanıp 
kullanamadığımızı ölçen sınavlardır. 

Hızlı okuma, okuduğunu hızlı anlama ve gereğini yapma teknikleri üzerinde durulmalı, bu 
teknikler geliştirilmelidir. Sınava endeksli (dayalı) eğitimden vaz geçilmelidir.

Önce kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve okumanın sevdirilmesi gerekir. Öğrencide 
öğrenme isteği uyandırılmalıdır.

Başka ülkelerde öğrencilerin dil gelişimleri okullara ve tesadüflere bırakılmıyor, gelişmeler 
yakın plan kontrol ediliyor, eksik varsa anında tamamlanıyor.

İlkokul üçüncü sınıfta bile, okumayı yazmayı henüz sökmemiş olan çocuklarımızın olduğu bir 
gerçektir.

Bizde hazırlıklara ana sınıfından, okul öncesinden başlanmalı, tüm öğrenciler dil taramasın-
dan geçirilmelidir. 

Öğrencinin kendini daha çok ifade etmesine olanak sağlanmalıdır. 

Anlayarak okuma özendirilmelidir. 

FEN –MATEMATİK ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

TİMSS ve PİSA sonuçları hepimiz için aslında bir şok etkisi yapmaktadır. Bu durum çocuğun 
dil gelişimi ile de doğrudan ilintili. 4 yaşında okul öncesi çağa gelmiş bir çocuğun dil gelişimi sa-
dece anne-babaya bırakılmayacak kadar önemlidir. Dil, zihinsel gelişim içinde son derece önem-
lidir.  Üniversitelere yapılacak yatırımların bir kısmı okul öncesine kaydırılarak yapılmalıdır. 

Ülkemizin sınavlarda genel başarı durumu hiç de iç açıcı değil. Bu sonucu ülke olarak hak 
etmiyoruz. Klasik eğitimle, ikinci sınıf ezberci eğitimle TİMSS ve PİSA ortalamasına bile yaklaşa-



Antalya Kent Konseyi | 2016 Yılı Çalışma Raporu38

mıyoruz. Küresel rekabet içinde hak ettiğimiz yeri alabilmek için başa güreşecek, eksiklerimizi 
giderecek ve kendimize çeki düzen verecek önlemleri bir an evvel almalıyız.

Sınava ve sınav sonucuna dayalı bir sistemi sürdürdükçe, başarılı sonuç almamız mümkün 
görünmüyor. 

Okullarda Fen bilgisine yönelik derslerde malzeme eksiklerinin giderilmesi, laboratuvarların 
tamamlanması gerekmektedir. Deneysel eğitime ağırlık verilmelidir. 

Müfredatlar ve uygulamalar uyumlu ve tutarlı hale getirilmelidir. Yapılan tüm çalışmalar, 
öğrenciyi, düşünmeye, araştırmaya, soruşturmaya yönelik planlanıp uygulanmalıdır. 

Fen Bilgisi ve Matematik öğretmenleri, öncelikle derslerini sevdirmeli, konuları zorlaştırarak 
değil, eğlenceli yönüyle değerlendirmelidir.    

Okullar, başarıyı ödüllendirmelidirler. 

Fen ve Matematik gibi pozitif bilimlerin, geleceğe yatırım olduğu unutulmamalıdır.

GENEL DEĞERLENDİRMELER

Devletin (Milli Eğitim Bakanlığı’nın) değişkenlik arz etmeyen, tutarlı ve sürekli bir eğitim po-
litikasının olması gerekir. Diğer ülkelerde bu tutarlılık varken, bizde bunun olmaması başarıyı 
olumsuz etkilemektedir.     

Eğitimde birlik beraberlik olmalı. Her okulda farklı uygulamalar olmamalıdır. Her okul başına 
buyruk davranmak, farklı kitap ve farklı kaynaklar kullanmak yerine, üzerinde anlaşılan kitap ve 
kaynakları kullanmalıdır. 

Eğitim alanında siyaset üstü (partiler üstü) politikalar üretilmelidir. 

Okullarda çok çeşitli kaynak kitaplar olduğu, kullanıldığı doğrudur. Konu sıralaması yapılarak, 
konular arasında ilinti kurulup, öncelik sonralık sırası saptanarak, eğitim öğretim ona göre dü-
zenlenerek uygulanmalıdır. Tüm okullar ve aynı düzeydeki sınıflar, aynı zaman dilimi içinde aynı 
konuları işleyip sınav hazırlıklarını ona göre yapmalıdırlar. 

Uluslararası düzeyde uygulanan sınavlar, bizim sınav sistemimize uygun sınavlar değildir. 
Sıkıntı oradan kaynaklanmaktadır. Sorulan sorular açık uçlu çoklu zeka gerektiren sorulardan 
oluşuyor.     

Öğrencilerin o soru tiplerine alışkın olmamaları başarıyı olumsuz etkiliyor. Örtüşme olması 
gerekir. Politikanın ona göre oluşturulması gerekir.

Okullarımızda, sol beyin ağırlıklı eğitim verilmektedir. Bu büyük ölçüde ezberci eğitimdir. 
Sağ beyin eğitimi de verilerek, hayal dünyası harekete geçirilmeli, müzik, sanat, resim eğitimine 
yönelinerek, kapasite ve verim artırılmalıdır.   

Öğrencinin kişilik özellikleri ve becerileri, yetenekleri ile iyi tanınması, ona göre doğru yön-
lendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde okullarımızda doğru gözlemlere dayalı doğru yönlendir-
melerin yapıldığı söylenemez.

Yönlendirme, önce aile de başlayacak, okulda sınıf öğretmenler kurullarında değerlendirile-
cek ve ona göre sonuçlandırılacaktır. 

Eğitimde amaç, öğrencinin her türlü kişilik özellikleri ile tanınmasından ve yetenekleri doğ-
rultusunda yönlendirilmesinden geçmektedir. Ağırlık buna verilmelidir.

Çoklu zekaya yönelik çalışmalara öncelik verilmelidir. Bu görsel, işitsel ya da dokunsal an-
lamda daha iyi öğrenen çocukları ayrı ayrı sınıflarda toplamak yerine, bir arada tutarak, ama 
çocukların bireysel özelliklerini de ön planda tutarak, öğrenme becerilerini, yeteneklerini göz 
önünde tutarak, bir harmanlama yaparak yapılmalıdır.

Çocuklara öğrenme isteği verilmeli, gerekli motivasyon her fırsatta sağlanmalıdır.

Öğrenciye öğrendiği konunun neden bir gereksinim olduğu, ilerde ne işine yarayacağı kavra-
tılmalıdır. İhtiyaç duymayan, gereğine inanmayan öğrenmez, öğrense bile yeteri kadar öğren-
mez.

Çocuğun aynalanması, sevgiyle dokunulması, destek çıkılması, istek uyandırılması ve dersin 
sevdirilmesi gerekmektedir. Başarı, zorlama ile değil, dayatma ile değil, sevgi ile gelir.
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Aile, çocuk ve öğretmen, daha duyarlı, daha bilinçli hale getirilmelidir. Amaç sınavda yüksek 
puan almak, kent olarak, ülke olarak ön sıralarda olmak olmamalı, yaşama iyi katılan, öğrendik-
lerinden yaşamda yararlanan insanlar yetiştirmek olmalıdır. İyi yetişen öğrencinin de sınavda 
başarılı olacağı, yüksek puanlar alıp, ülkesini daha yukarılara taşıyacağı açıktır.

Uygun yöntemlere başvurmak koşuluyla her insan öğrenebilir. Uygun yöntem bulunması ko-
şuluyla ve uygulanması ile bu her aşamada mümkündür.  

Her şeyin temeli, okul öncesi ve ilkokulda atılmaktadır. Bu yıllar önemsenmelidir. Müfredat 
baskıcı, zorlayıcı değil, esnek olmalıdır. Öğretmene daha çok inisiyatif verilmelidir.

Eğitim siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtarılmalıdır. Eğitim her aşamada partiler üstü ve 
milli olmalıdır.

Dersler arası ilinti kurulmalıdır. Kopukluklar giderilmelidir.

Eğitim öğretimde seviye önemlidir. Verilen eğitimin seviyeye uygun olması gerekir. Eğitim 
kesinlikle bilimsel, sorgulayıcı olmalıdır.            

Psikolojik gelişime özen gösterilmelidir. 

Öğrenen kimsenin el ve kafasının birlikte iş görmesi sağlanmalıdır. Sorgulayıcı eğitimden 
yana tavır alınmalıdır. 

İşe dayalı, üretime dayalı eğitim verilmelidir. 

Diyanet bütçesi, en azından büyük bir kısmı okul öncesi eğitime aktarılmalıdır.  

Yaratıcılık özendirilmelidir. Geriye değil, ileriye yönelik bir eğitim anlayışı geliştirilmelidir.

Sınavlar, sadece yarış atı yetiştirmeye yönelik olmamalıdır. Okullarda en kısa yoldan işin pra-
tik yönünü öğretmeye daha kısa zamanda daha çok soru çözmeye yönelik çalışmalar yapmak 
yerine, amaç özü kavratmak olmalıdır. Sistem değişmezse, bu hoş olmayan durum devam eder 
gider.

Türkiye gerçekleri ile uygulamalar çok farklı. Doğal bilimlere gereken önem verilmiyor. İyi 
öğrenciler, en yüksek puanla öğrenci alan yerlere yöneltiliyor. Diploma var, karizma var, ama ne 
yazık ki, yaşamda başarı yok. İnsanın ilgi duyduğu, başardığı, yapmaktan zevk alacağı alanlara 
yöneltilmesi için çalışmalar yapılmalı. O da öğrenciyi her aşamada daha iyi tanımaktan ve doğru 
yönlendirmekten geçer. 

Maddi kaygı, ekonomik kazançtan daha çok toplumsal çıkar düşünülmeli, herkesin eline ihti-
yaçlarını karşılayacak kadar olanak (maaş, yevmiye, iş garantisi, araştırma olanağı) sağlanmalı-
dır. Fen bilimleri eğitimi yapacaklara daha çok sayıda burs olanağı sağlanmalıdır. 

Özensiz, çok sayıda hatalarla dolu kitaplar seçmek ve kullanmak yerine, konu ile ilgili çalış-
taylar düzenleyip, komisyonlar kurup kaynaklar bütünleştirilmeli, teknoloji kullanılmalı, geliş-
meler yakından izlenmelidir. Yazılım programları öğretilmelidir. 

Okullardaki çeşitlilik de başarıyı olumsuz etkilemektedir. Örneğin yeni açılan temel liselerin 
eğitim açısından neler getirip neler götürdüklerini hep beraber yakında göreceğiz. Eğitim özel-
leştiriliyor. 

Tüm çocukları aynı görmek, eşitmiş gibi davranmak doğru değildir. Bireylerin eksikleri tespit 
edilip, dil gelişimleri için öneriler de bulunulmalıdır. Okul öncesi eğitimleri, ana baba eğitimleri 
önemsenmeli, pilot okullar oluşturulmalıdır.

Gelişme çağındaki insan beyninin en çok okul öncesinde oluştuğu bilinmektedir. İlkokula ge-
len öğrencilerin çoğu bu gelişimlerini tamamlamış olarak gelmektedirler.

Yapılan yatırım ile eğitim arasında da doğrudan ilişki vardır. Daha fazla yatırım yapılarak 
daha iyi sonuçlar alınabilir. Toplumun kültürel düzeyi artmadıkça, olumlu sonuç almak mümkün 
değildir.           

Yapılan sınavlarda ön sıralarda yer alan, silikon vadisi kuran ülkelerin başarılı olmalarının 
nedeni, eğitimi halka yaymış olmalarından, akla ve bilime yatırım yapmış olmalarından kaynak-
lanmaktadır.     

Sosyal devlet olunmalı, ortalama eğitim seviyesi yükseltilmeli, eğitim stratejileri çağdaş kı-
lınmalıdır.   
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EXPO 2016 Çocuk Teması Öneri Raporu
Antalya Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu EXPO 2016 Çocuk ve Çiçek temasına yönelik 

yapmış olduğu toplantılarda konu ile ilgili öneriler hazırlamıştır. Görüşülen öneriler daha önce 
Kent Konseyi diğer gruplarınca da ele alınarak gönderildiğinden ek olarak aşağıdaki önerileri 
sunuyoruz.

• EXPO fuarını daha görsel kılacak, dikkatleri üzerinde toplayacak şiir, resim, kompozisyon 
resim, hat sergileri açılmalı, piyano, müzik, halk dansları yarışmaları düzenlenmelidir. 

• Fuar alanının en uygun ve çarpıcı yerinde, elinde, yurtta ve dünyada barışı simgeleyen bir 
beyaz güvercin tutan başöğretmen Mustafa Kemal heykeli yapılarak çevresine ona yurdun 
ve dünyanın dört bir yanından çiçekler sunan öğrenciler konulmalıdır. Bu anlamda bölge-
nin yani Pamfilya bölgesinin de “tüm ırkların yurdu” olduğu vurgusu yapılabilir.  

• Bir başka proje, Öğretmen Şefik Sınığ’ın ölüm döşeğinde dillendirdiği “Dünyanın bütün 
çiçeklerini, çocuklarımı, öğrencilerimi getirin” sözlerinden hareketle ona ölümsüz bir şiir 
yazan Ceyhun Atıf Kansu’nun çok güzel ve anlamlı şiiri anlamlandırılabilir. Birkaç dile çev-
rilerek öyküsü ile birlikte ziyaretçilere dağıtımı gerçekleştirilebilir. Şiir bestelenip, fuar sı-
rasında akılda kalması ve fuarı çağrıştırması sağlanabilir.

 Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, 
Baharda Polatlı kırlarında açan, 
Güz geldi mi Kop dağına göçen, 
Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen, 
Muş ovasından, Ağrı eteğinden, 
Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden 
Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni, 
Eğin türkülerinin içine gömün beni.

I say all the flowers of the World,
the flowers blooming (blossoming) in theme a dows of Polatlı in Spring,
immigrating to Kop mountain when Autumn comes,
spending time in the nomadic platoues on the Taurus (Mountains) 
from the plains of Muş, from the slopes of Mount Ağrı,
don’t make them offended, from all the gardens of the country,
Bring me flowers, bring flower sand cover me,
and then bury me in to the folk songs of Eğin
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EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU

Başkan : Ergin CİVAN

Başkan Yrd. : Ümit BÜYÜKEŞMELİ

Sekreter : Serkan DORU

Sekreter : Şerafettin EKMEKÇİ

Ekonomi Çalışma Grubu 2016 yılında 2 toplantı düzenlemiştir. Toplantılarda; yıllık çalışma 
programının belirlenmesi, Antalya Ekonomisi Genel Değerlendirme, Antalya için acil ekonomik 
destek planları konuları ele alınmıştır. 

 2016 DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 yılı ekonomimiz için beklediğimiz ve planladığımız gibi bir yıl olmadı. İç ve dış birçok 
bozucu faktörün etkisiyle ekonomik büyüme performansımız, potansiyelimizin altında kaldı. 
Yıl içerisinde kredi-yatırım bağı zayıfladıkça ilave istihdam olanağı da düştü. Döviz kurundaki 
yükselişe rağmen ihracatımız bundan yeterince olumlu etkilenmedi. Faiz oranlarında özellikle 
yılın ilk yarısında düşüşler sağlandı. Fakat bunun iş hayatını hareketlendirme etkisi sınırlı kaldı. 
Ülkemiz 2016 yılını burada özetlenen zorluklarla geçirirken, kentimiz bu zorlukları en az iki kat 
fazla yaşamıştır. Benzerine daha önce tanık olmadığımız bu zorluklar 2016 yılı boyunca devam 
etti. 2015 yılı sonunda Rusya Federasyonu ile yaşanan krizden kentimiz ekonomisi ciddi boyutta 
olumsuz etkilendi. 2016 yılı boyunca devam eden bu sorun yalnızca kentimiz öncü sektörlerin-
den olan turizm ve tarım sektörleriyle sınırlı kalmayarak, tüm kenti ve tüm ekonomiyi etkileyen 
bir hale dönüştü.

Kentimiz ekonomisinin üç ana sektörü konumunda olan turizm, tarımsal üretim ve ticaret, 
aynı zamanda kent ekonomimizin en büyük kurulu kapasitesini de oluşturmaktadır. 2016 yılı, 
yıllar boyunca biriktirdiğimiz sorunların dışavurumunun yaşanmaya başlandığı bir yıl olmuştur. 
Ve öyle görünmektedir ki etkisi birkaç yıl daha devam edecektir. Kentimizi bu zorluklara karşı 
direnç artırmaya odaklamamız gereken bir döneme hazırlamalıyız. Çünkü yaşadığımız bu yapı-
sal darboğaz her ne kadar ilk bakışta finansal bir görünüm arz etse de tamamen reel sektöre 
ve hane halkına odaklı durumdadır. Antalya ekonomisi son 40 yılda yaşadığı darboğazlarla kar-
şılaştırılamayacak ölçüde yapısal bir açmazla karşı karşıyadır. Çünkü geçmişte yaşanan darbo-
ğazlara bakıldığında Antalya bunların tamamından büyüyerek çıkmıştır. Ancak bu kez Türkiye 
bir birim darboğaza girerken, Antalya en az iki birim darboğaza girmiş durumdadır. Kentimiz 
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açısından bu durumun yapısal nedeni, 80’li yıllarda turizm ve 90’lı yıllarda örtü altı tarım alanla-
rında yarattığımız başarı hikâyelerine ve büyümeyi tamamlayacak yatırım ve dönüşümü benzer 
bir dönüşümü, bu dönemde yaratamamış olmamızdır.

Antalya oldum olası tarım ve ticaret sektörleriyle bilinir. 80’li yıllarda bunlara turizm de 
eklendi. Bizler bu 3 sektörde uzmanlaştık ve derinleştik. Tabii ki bu sektörlerin bizim açımızdan 
hayati bir önemi vardır ve temel amacımız bu sektörlerdeki rekabetçi özelliklerimizi, gücümüzü 
ve potansiyelimizi geliştirmektir. Bu sektörler, her şeyden önce kentimizin mukayeseli üstünlük-
lerine uygun sektörlerdir. Yani bu sektörlerde bizim küresel avantajlarımız vardır. Bu noktada 
bize düşen en önemli görev; mukayeseli avantajlarımızı yok edici faaliyetlerden, uygulamalar-
dan ve politikalardan uzak durmaktır. Eğer bu koruyucu görevlerimizi yeterince yerine getire-
mezsek işte o zaman bu sektörler bizim için dezavantajlı duruma gelir. Böyle bir dezavantaja yol 
açmamanın temel yollarından biri de sahip olduğumuz insan kaynağı kapasitesini ve kabiliyetini 
geliştirmektir.

2000’li yılların başında tarım ve turizmin yarattığı sinerji ticari faaliyetlerin artmasının ya-
nında üretim sektörünün de gelişmesine imkân yarattı. Özellikle organize sanayi ve serbest 
bölgede kurulan tesisler sadece yerel ölçekte değil, aynı zaman da ulusal ölçekte de önemli ka-
zanımlar sağladı. Son yıllarda ekonomide yaşanan sorunlar bu firmalarında iç pazarla yetinme-
yip ihracata yönelmesini zorunlu kıldı. Önümüzdeki yıllarda doğru teşvik uygulamaları üretim 
sektöründe artışı hızlandırabilir. 

Madencilik sektörü son yıllarda önemli bir gelişim göstermiştir. Özelikle Çin’e yapılan ihracat 
sektörün hızlı bir büyüme kazanmasını sağlamıştır. Önemli bir doğal zenginliğimiz olan doğal 
taş ve mermer sektörünün büyümesi sağlanırken yarattığı çevresel sorunlar doğru politikalarla 
denetlenmeli ve çevresel tahribat önlenmelidir. Doğa saygılı ve çevreye verdiği zararlar berta-
raf edilmiş bir madencilik sektörü daha fazla katma değer yaratarak yapacağı üretimle Antalya 
ekonomisinde önemli rol oynayabilir. Ayrıca büyük bir ihracat potansiyeline sahiptir. 

Sonuç olarak Antalya; ekonomisinin lokomotif sektörlerini ele alarak şunları söyleyebiliriz. 
İlk olarak, Antalya tarımda Türkiye’de en fazla katma değer üreten, ülkesine döviz kazandı-
ran ve üretmeyi karakter edinmiş bir kenttir. Bu anlamda tarım sektöründe destek ve teşvik, 
AR-GE, pazarlama ve satış konularında sektördeki tüm paydaşlarının seviyesini yükseltebilir ve 
dünya standartlarıyla aynı düzeye çıkarabilirse dünya lideri olabilir. Çünkü Antalya doğası, ha-
vası, toprağı, alt ve üst yapı olanakları bakımından buna hazır bir kenttir. İkinci olarak ticaretin 
doğduğu, paranın icat edildiği bu toprakların insanlarında, inanılmaz bir ticari zekâ ve üretim 
geleneği vardır. Eğer ticaret ve üretim konularında gerekli yatırımlar ve doğru destekler alınırsa 
Antalya çok büyük bir potansiyele sahiptir ve önemli gelişim gösterebilir. Üçüncü ve lokomotif 
sektör olan turizmde ise Antalya’nın bir tanıtım ve satış sorunu yoktur. Öyle ki, dünyanın bazı 
yerlerinde Türkiye’nin de önünde bir tanınırlığa ve üne sahiptir. Ancak, Antalya’nın etkili ve ürün 
çeşitliliğini öne çıkaran bir pazarlama anlayışına ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla Antalya’nın 
kendisini dünyaya daha etkili pazarlayabilmesi için, yerelden etkili bir strateji belirleyerek iler-
lenmesi gerekir.
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GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU

Başkan : Recep ŞENGÜN   
Başkan Yrd. : Rafet SERMET      

Sekreter : Abdullah UYAROĞLU     

Sekreter : Nurettin UTKU

   

Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 2016 yılı içinde 13 toplantı ve etkinlik düzenlemiştir. 

Toplantılarda ele alınan konular ve etkinlikler; 

Sağlık İçin Koşuyoruz, Spor Müzesi, 9 Şubat Dünya Sigarasızlık Günü, 18 Mart Resim Yarış-
ması, Amatör Spor ve Bisiklet Turu, Elmalı Güreş Alanı, 7’den 77’ye Bisiklet Turu, Öğretme-
nevleri mahallesi yaz spor merkezi, Okullarda Spor Etkinlikleri, Antalya Spor Döşemealtı Spor 
Tesislerine gezi, Semt Spor Sahaları ve Antalya Kapalı Spor Salonu gezisi. 

SEMT SPOR SAHALARI ÖNERİ RAPORU
Antalya ili, her yıl elli bin nüfus artışı ile iki milyonu geçen insanımızın yaşadığı, Türkiye’nin 

beşinci büyük şehri olmuştur. Türkiye’nin değişik yörelerinden göç eden insanların yoğunluğu 
nedeniyle toplumsal sorunlarda da hızlı bir artış oluşmuştur, adi suçlar yanında uyuşturucu ve 
madde bağımlılığı, başta çocuklarımız olmak üzere her kesimdeki insanımızı tehdit eder hale 
gelmiştir.

Hızlı kentleşme sonucu kentin spor alt yapısındaki eksiklikler çocuklarımız ve gençlerimizin 
boş zamanlarını değerlendirmelerinde büyük eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
kentimiz insanının spor etkinliği yapma ve sürekliliği için spor tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediyelerimiz mahallelerinde yaşayan insanlarımız için, imar planlamasında yapılmış mev-
cut alanlarda spor yapmalarını sağlamak ve altyapısını oluşturarak imar planında spor alanı 
olarak ayrılmış yerlere semt spor sahaları yapma sorumluluğu vardır.

Genç, çocuk ve yaşlı insanlarımızın kullanacağı semt spor alanları için önerilerimiz;  

a) Semt spor alanları, her kesimde spor yapan insanlarımızın yeteneklerinin açığa çıkartıl-
masına ve spor kulüplerine kazandırılmasına yardımcı olmaktadır.

b) Genç, çocuk ve yaşlı insanlarımız, yaptıkları spor çalışmaları sonucunda bedenen ve ruhen 
gelişmelerine katkı sağlanmaktadır.

c) Kötü alışkanlıkların önlenmesi ve önüne geçilmesi hedeflenmelidir.

d) İnsanlarımızın boş zamanlarının spor yaparak değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
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e) İnsanlarımız arasında dostluğun, kardeşliğin ve dayanışma duygularının gelişmesine yar-
dımcı olmaktadır.

f) Değişik spor branşlarında turnuvalar düzenlenmelidir. Yaptığı spor dalında yeteneğini öne 
çıkartan başarılı gençlerimizin ödüllendirilerek teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

g) Açılması planlanan semt spor alanları standartlara uygun olmalıdır.
h) Semt spor alanlarında spor yapanlar için duş, WC, soyunma, giyinme, dinlenme vb. alt yapı 

hizmeti olmalıdır. Yeşil alan ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
i) İlçe halkının ilgisine uygun futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. branşlarında semt spor 

alanları yapılmalıdır. Gece spor yapanlar için spor alanı, belirlenen saatlerde ışıklandırılmalıdır.
j) Semt spor alanlarına, ilçede yetişen spora katkısı olan başarılı spor insanının ismi veril-

melidir.
k) Semt spor alanlarında, spor yapanların ücretsiz faydalanmaları sağlanmalıdır.
l) Semt spor alanlarının bakımı ve sürdürülebilir olması için insan kaynağı kullanılmalıdır.

(güvenlik-temizlik v.b)
m) Spor alanlarının, tesislerinin kullanım kapasitelerinin artırılması alanın, tesisin kendisi 

kadar önemlidir. Bu tesislerde yaygın halk sporlarına (yürüyüş, kültürfizik, koşu, atletizm vb) 
öncelik verilmeli, az bilinen ve az yapılan yerel sporlar teşvik edilmelidir. Spor alanlarında spor 
ve sağlık danışmanları bulundurulmalıdır.

n) Semt spor sahası olarak ayrılan alanların kesinlikle başka amaçlar için kullanılmasının 
önlenmesi gerekmektedir

o) Semt spor alanlarında çalıştırıcı bulunduğu takdirde “yaz spor okulları” açılmalıdır.
p) İmar planında semt spor alanı olarak ayrılan ama mülkiyet sorunu bulunan alanlara “semt 

spor alanı” yazılı tabela konmalıdır.  

ANTALYA KAPALI SPOR SALONU GEZİSİ GÖZLEM VE ÖNERİLER

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu üyeleri tarafından 28 Aralık 2016 Çar-
şamba günü Antalya yeni Kapalı Spor Salonuna yapılan gezi sonucu gözlem, görüş ve önerile-
rimiz aşağıdadır.

• Yeni Antalya Kapalı Spor salonunun, her yaş grubunun engelli ve cinsiyet ayrımı gözetmek-
sizin salon sporları dallarında antrenman, egzersiz ve çalışma yapabilecek durumda olduğu, 

• Ücretsiz ve sağlıklı spor yapabilme koşularının olduğu,

• Salon sporlarının birçok dalında her branştan öğreticinin bulunduğu,

• Yeterli sayıda spor malzemesi ve ekipmanının bulunduğu,

görülmüştür. 

Bu nedenle Antalya Kapalı Spor Salonunun kentimize kazandırılmasında emeği geçen her-
kese teşekkür ederiz.

ÖNERİLER:

• Bisiklet sporu için ayrılan birimin yetersiz olduğu görülmüştür, yeniden düzenlenmesi öne-
rilmektedir.

• Antreman ve çalışma oda ve salonlarına Kentimizde yetişen önemli spor adamlarının bü-
yük resimlerinin asılarak isimlerinin verilmesi önerilmektedir. (güreş eğitim salonuna İsmail 
Ogan’ın, Gültekin Çeki’nin isimlerinin verilmesi gibi)

• Koridorlarda büyük boş alanların bulunduğu görülmüş, bu alanların Antalya Spor tarihi ser-
gileri, kentimizin yetiştirdiği spor adamlarının fotoğrafları ve bilgileri görsellerle sergilenmesi 
önerilmektedir.

2016 YILI İÇİNDE YAPILAN ETKİNLİKLER
Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu organizasyonu ile Çakırlar Bölgesi Gök-

çam, Doyran, Kır, Dağ, Çamlıbel ve Karatepe mahalleleri sakinlerinin katıldığı  “Sağlık İçin Ko-
şuyoruz” etkinliği, Merkez ilköğretim okulları 7. ve 8. sınıflar arası Çanakkale Zaferi konulu bir 
resim yarışması gerçekleştirilmiştir. 
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İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU

Başkan   : Dr. Ebru MANAVOĞLU     

Başkan Vekili : Ömer Faruk GÜR     

Sekreter  : Haşim DİKENCİK 

 

İmar ve Planlama Çalışma Grubu 2016 yılında 10 toplantı düzenlemiştir. 

Toplantılarda; Kent Bilgi Sistemleri, Şarampol Caddesi Projesi, Alt Yapı ve Kırmızı Kot Proje-
si, Antalya Kent Müzesi Çalışmaları, Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme, Cumhuriyet Meydanı, 
Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon Çalışması, Antalya Kentinin Geleceğine Yön Verecek 
Üst Ölçekli Mekansal Planlama Stratejileri Teknik ve Bilimsel Metotlarla ve Planlamaya Katılım-
la Oluşturulmalıdır (Basın Açıklaması), Kent Vizyonu, Doğal Alanlarla İlgili Görüş Oluşturulması 
konuları ele alınmıştır.  

KONYAALTI BOĞAÇAYI PROJESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Boğaçayı Projesi’nin ortaya çıktığı 

ilk günden itibaren gündemine almış ve çalışma grubunda yaptığı toplantılarla konu ile ilgili 
uzmanların görüşlerinden de yararlanarak değerlendirmiştir. İmar ve Planlama Çalışma Gru-
bunun Boğaçayı’nın günümüzdeki sorunları ve proje hakkındaki görüş ve düşünceleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. Boğaçayı Deresi ve çevresi bir taşkın alanıdır. Onun için buraya uygulanacak projenin bir 
taşkın önleme projesi olması büyük önem taşımaktadır. Havza bazında planlama yaklaşımıyla 
ele alınması, gelecekte herhangi bir taşkın olduğunda can ve mal kaybını en aza indirgeyecek, 
afetleri önleyici tedbirlerin projede yer alması gerekmektedir. Önerilen projenin taşkın önleme 
unsurlarını içermesi ve havza planlama yaklaşımı olumludur. Ancak taşkın önleme amacıyla 
sunulan projeye; kentin önceliklerinden olmayan, üst ölçekli planlarda yer almayan iki marina 
eklemlenmesi, bu marinaların birisinin Konyaaltı Sahili’ne paralel ve 1 kilometre uzunlukta ol-
ması, diğer marinanın oluşması için deniz suyunun 1,5 kilometre dere içine sokulması ve ilave 
gelecek üst yapılar aşağıdaki nedenlerden dolayı sakıncalı görülmüştür. 

a. Antalya gibi zengin yer altı ve yerüstü kaynaklara sahip kentin, bu alanlara ilişkin geliş-
tireceği projelerde ekolojik ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması önem taşı-
maktadır. Projede önerilen alan kullanımlarıyla ilgili olarak yeraltı su kaynaklarının tuzlanma 
tehlikesi söz konusudur ve böyle olduğu takdirde geri dönülemez zararlar doğuracaktır. Alana 
ilişkin önlemlerin hassasiyetle ele alınması doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük 
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önem taşımaktadır. Geçmişte edindiğimiz deneyimler göstermiştir ki, koruma-kullanma denge-
sini yeterince sağlayamadığımız planlar ve projelerde doğa bunun karşılığını çok acı bir şekilde 
vermektedir. 

b. Günümüzde Boğaçayı Projesi’nin yer aldığı Konyaaltı ilçesinde hızlı bir nüfus artışı söz ko-
nusudur.  Antalya kent bütünü planlama çalışmaları kapsamında değerlendirildiğinde Konyaaltı 
ilçesi sürekli gelişimini devam ettirecektir. Üst ölçekli planlama çalışmalarında Konyaaltı için 
böyle kapsamlı bir vizyon projesinin öngörülmemiş olması sonradan ilave edilen bu projeler uy-
gulamada birtakım sorunlar doğurmakta, bunun sonucunda kentsel alan kullanımlarındaki artış 
ve farklılaşma, ulaşım, çevre sorunları, sosyal ve donatı alanlarında yetersizlik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Önerilen projeyle nüfusun Konyaaltı ilçesine olan talebi arttırabilecek ve yeni açı-
lan imar alanlarıyla yapılaşma artarak arazi değerleri ve emlak satışları da bu süreçten etki-
lenecektir. Bu da birtakım haksız kazanç sahiplerinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Alanda 
birtakım mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı uygulamada da sorunlar oluşabilecektir. 

c. Boğaçayı için önerilen proje kentin öncelikleri arasında ne kadar yer alıyor sorusu bu 
kentte yaşayan ve temel birçok şehircilik ihtiyacı olan bireyler tarafından sorgulanmalıdır. Bu 
tür projeler her ne kadar vizyon projeler olsa da kamu yararı büyük önem taşımaktadır. Proje 
oldukça maliyetli ve uzun vadede tamamlanacak bir projedir. Bu bakımdan fayda ve maliyet 
analizleri kamu yararı ilkeleri gözetilerek yapılmalıdır. Maliyeti konusunda herhangi bir bilgi 
sahibi olmadığımız Boğaçayı Projesi’nin kamu yararı ilkelerini sağlayıp sağlamadığı konusunda 
da endişeler taşımaktayız. 

d. Konyaaltı sahili Antalya kentinin imajı ve kimliği açısından ayrı bir öneme sahiptir. Kamu 
kullanımına açık olan Konyaaltı sahili ile önerilen proje arasında ilişki kamu yararı unsurlarını 
gözetmesi gerekirken Marina yapılması öngörülen sahil kesimi kamu kullanımını kısıtlayacağı 
ve gelecekte farklı kullanımların oluşmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

e. Proje için yapılacak Çevresel Etki Değerlendirilmesi sonuçları büyük önem taşımaktadır.  
Alana ilişkin çevresel etkiler önceden değerlendirilmelidir gerekli tedbirler alınmalı eğer proje 
çevreye etkileri olumsuz olarak tespit edilirse uygulanmamalıdır. 

f. Antalya gibi sıcak kentlerde kentin planlanmasında yerleşmenin mikroklimasına katkı sağ-
layacak şekilde kuzey-güney koridorların güçlendirilmesi ve bu alanların bir yeşil alan sistem 
kurgusu içinde değerlendirilmesi,   turizme katkı sağlayacak şekilde rekreasyon olanaklarının 
çeşitlendirilmesi, halkın kullanımına ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesine olanak sağlayacak 
projelerin hayata geçirilmesi kentsel yaşam kalitesinin arttırılması bakımından da önem taşı-
maktadır. Bütün bunlar yapılırken halkın bu alanlardan beklentileri ve istekleri, kentin ihtiyaçları 
ve öncelikleri, sosyo-ekonomik durumu ve bölgenin fiziksel özellikleri göz önünde bulundurula-
rak kentin bütüncül planlama politikaları ve stratejileri doğrultusunda değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Boğaçayı Projesi kentin planlama kararlarından bağımsız ve halkın gereksinimlerin-
den ziyade siyasi vaatlerle ön plana çıkmış bir projedir. Bu süreçte konu ile ilgili tüm aktörlerin; 
sivil toplum kuruluşlarının, meslek odaklarının, üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, 
kentlinin ve Konyaaltı Belediyesinin de görüş ve önerilerinin alınması, ilgili tüm kurum ve kuru-
luşlarının işbirliği içinde projenin olumlu ve olumsuz yanları bir arada değerlendirilerek,  proje-
nin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekmektedir.  

2. Ayrıca  Boğaçayı ve çevresi bakım,  temizlik, inşaat atıkları ve yoğun bitki dokusundan 
dolayı güvenli alanlar yaratmamakta, bölgede yaşayan kent sakinlerinin şikâyetlerine sebep 
olmaktadır. Bu alanların herhangi bir projeden bağımsız, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
temizlik ve bakımının yapılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, alana ilişkin öncelikli 
olarak yapılması gereken konuların başında yer almaktadır. 

ŞARAMPOL CADDESİ PROJESİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Sarampol Caddesi Kentsel Tasarım Projesi kentin merkezinde araç, raylı sistem ve yaya tra-

fiğinin yoğunluk nedeniyle problem haline gelmiş bir bölgesinin mevcut yayalaştırılmış kent 
bölgesinin devamı olarak araçtan arındırılarak yaya bölgesi haline dönüştürülmesi ilke olarak 
olumlu olarak değerlendirilmektedir. Belediyenin proje ekibi tarafından İmar Planlama Çalışma 
Grubu’na yapılan sunumda projeyle ilgili aşağıda hususlar değerlendirilmiştir.

1. Kentin Ulaşım Ana Planı çalışmaları tamamlanmadan bu ölçekte alınan kararların üst 
ölçekli planlama kararlarını olumsuz etkileyebileceği bu nedenle bu tür çalışmaların plan bütün-
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lüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

2. Şarampol Caddesi’ne (Abdi İpekçi Caddesi) alternatif olarak önerilen paralel iki yolun nite-
likleri ve kapasitelerine (enkesiti, ana arterlerle olan ilişkisi) ilişkin bilgi olmaksızın alternatif yol 
olarak önerildiği tespit edilmiştir.

3. Şarampol Caddesi’ne (Abdi İpekçi Caddesi) alternatif araç yolu olarak önerilen iki paralel 
yolun bağlandıkları Yener Ulusoy ve Adnan Menderes bulvarlarına yönelik oluşacak kavşaklar 
çözümsüz bulunmuştur.

4. Şarampol bölgesi kentsel alanı Antalya’nın en eski yerleşimlerinden birini oluşturmak-
tadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüme yönelik etüt ve araştırmaların yapılmadan bu alana ilişkin 
proje uygulamaları sağlıklı ve uzun süreçli olmadığı gibi belediyeye maddi bir yük getireceği 
düşünülmektedir.

5. Önerilen projenin uygulanması halinde yapılacak cephe düzenlemelerinin çevreye, kent 
estetiğine ve çağdaş tasarım ilkelerine uygun olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.

ŞEHİRCİLİK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
ANTALYA KENTİNİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK ÜST ÖLÇEKLİ 

MEKÂNSAL PLANLAMA STRATEJİLERİ TEKNİK VE BİLİMSEL METOTLARLA 
VE PLANLAMAYA KATILIMLA OLUŞTURULMALIDIR.

Dünyada 1949 yılından beri ülkemizde 1976 yılından beri her yıl 8 Kasım günü, Dünya Şe-
hircilik Günü olarak kutlanmaktadır. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü sembolik bir anlam taşıyan, 
yaşanabilir bir toplum yaratmak için şehirciliğin önemini anımsatan ve öne çıkarmaya yardım 
eden bir gündür. 

Günümüzde dünyadaki insanların yarısından fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Türkiye nüfu-
sunun % 92,1’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Antalya Türkiye’deki kentleşme sürecin-
den en fazla etkilenen kentlerimiz arasındadır. Nüfus artışı, göç, turizm sektöründeki yatırımlar, 
ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik ve uzmanlaşma, yaşam koşullarındaki değişiklikler, arazi de-
ğerlerindeki artışla değişen talep ve isteklerle birlikte kent sosyal, ekonomik, fiziksel anlamda 
değişim ve dönüşüm geçirmiştir ve geçirmeye devam etmektedir.  Bu süreçte kent mekansal 
olarak yayılmakta, kentsel alan kullanımları farklılaşmakta, tarım alanları hızla kentsel alana 
dönüşmekte, açık ve yeşil alanlar, kıyılar yapılaşma baskısı altında kalmakta, ulaşım ve çevre 
sorunları baş göstermektedir.  

Antalya’da öncelikle yeni büyükşehir sınırlarını içine alacak, kentin kimliğine, vizyon 
ve ilkeleriyle uyumlu, üst ölçekli kentsel planlama stratejileri oluşturulmalıdır. 1/25.000 
Nazım İmar Planı; ulaşım ana planı kararları doğrultusunda, afete duyarlı sakınım planlama 
çalışmalarını, kentsel dönüşüm ilke ve stratejilerini de içerecek şekilde teknik ve bilimsel me-
totlarla hazırlanmalı güncel veriler kullanılmalıdır. Daha yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli kentler 
oluşturmak için doğal varlıkların/ekosistemlerin tahribatının önüne geçilmesi; rant odaklı yapı-
laşmanın teşvik edilmemesi, ulaşım sorununun giderilmesi, enerji ve su kaynakları sorunlarının 
giderilmesi, büyüme taleplerinin ve sermayenin kentlerde birikiminin doğurduğu sosyo-mekan-
sal eşitsizliklerin önüne geçilmesi; kentsel altyapı, konut ve arazi kullanımı politikalarının eşit-
likçi bir yaklaşımla ele alınması, kentimizin kent kimliğini sürdüren doğa ile uyumlu engelsiz bir 
biçimde planlanması, toplumun tüm kesiminin kentsel hizmetlere erişilebilirliğinin ve sosyal 
donatı standartlarının arttırılmasının sağlanması, şeffaf kentsel yönetişim politikalarının izlen-
mesi gerekmektedir. Yeni üretim teknolojileri, kentsel bilgi sistemleriyle, hızlı iletişim olanakları 
ve araçları, kentlerin hızla değişen süreçlere adaptasyonunu gerekli kılmakta, yaşam kalitesinin 
artmasında önemli koşullardan birisi olmaktadır.  

Antalya sahip olduğu doğal potansiyeli, kıyıları, falezleri, dağları, denizi, milli parkları, orman 
alanları, kültürel çeşitliliği, tarihi yerleşim alanları, turizm potansiyeli, iklimi ile dünyanın en 
güzel yerlerinden birisidir. Antalya ekonomik, sosyal, fiziksel kalkınmasını kalıcı hale getir-
mek, doğal potansiyeli yüksek öz değerlerini sürdürmek, bir tarım ve turizm kenti olmanın 
yanında kültür kenti olmak yolunda, kent kimliğini yaşatmak için kentsel planlama stra-
tejileri ve politikalarını bilimsel, katılımcı ve bütünsel anlamda oluşturmalı ve planlama 
çalışmalarına aktarmalıdır. 
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Gelecekte Antalya sosyal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak değişen sermaye talepleri, 
halkın değişen yaşam tarzına bağlı olarak ihtiyaç, istekleri ve talepleri, ulaşım modelleri ve po-
litik kararlar doğrultusunda yeniden şekillenecektir. Bu süreçte Antalya Kent Konseyi İmar ve 
Planlama Çalışma Grubu olarak, yaşam hakkımızın bir gereği olarak daha iyi barınma, daha iyi 
çalışma, daha iyi ulaşım, daha iyi eğlence ve dinlence olanakları ve daha yaşanabilir bir Antalya 
için mücadelemiz devam edecektir. 

ORMAN YANGINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLALIM GELECEĞİMİZİ KARARTMAYALIM! 
BASIN AÇIKLAMASI

En son 28 Haziran 2014 tarihinde Adrasan’da meydana gelen yangına yönelik “Adrasan Fe-
laketi Son Olsun” başlıklı basın açıklamamızın ardından tam iki sene sonra 24 Haziran 2016 
tarihinde Antalya’nın Kumluca İlçesi Erentepe Mahallesinden başlayıp daha çok doğa turizminin 
ön planda olduğu, tatil bölgesi Adrasan ve Olimpos’a yayılan orman yangını bir kez daha yürek-
lerimizi derinden yaralamıştır.  

Aralıklarla iki gün devam eden yangının sonunda yaklaşık 350 hektar alan ormanımız zarar 
görmüş, yangında sadece ağaçlarımızı değil, bitki ve hayvanları ile ekolojik anlamda yüksek 
nitelikli bir yaşam alanımızı da kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. 

Antalya halkı olarak, yangından zarar gören alanların farklı kullanımlara dönüştürülmesi en-
dişesini taşımaktayken Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’nun yanan alanların 
hiçbir şekilde başka maksatla asla tahsis edilmeyeceği, yapılaşmaya izin verilmeyeceği ve or-
man alanının bir yıl içinde tekrar yeniden ağaçlandırılacağı ve rehabilite edileceği hususunda 
beyanatları bir ölçüde olsun yüreklerimizi ferahlatmıştır. Bizler, Kent Konseyi İmar-Planlama, 
Çevre Çalışma Grubu olarak, kamu yararını en üst düzeyde gözeten, bilimsel-hukuki gereklilikler 
ile etik değerlerle birebir örtüşen bu düşünceleri sonuna dek desteklediğimizi, kente ve kentliye 
sahip çıkan bu yaklaşımdan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz. 

Bununla birlikte, yanan ormanların rehabilite edilmesi ve başka maksatla kullanılmaması, 
üst düzeyde önem teşkil etmektedir. Ancak orman yangınları, ülkemizin kanayan bir yarasıdır 
ve ormanlarımızı korumada öncelikli olan, yangınlar oluşmadan önce tedbir amaçlı gerçekleş-
tirilen çalışmalardır. 

Kumluca ilçesinden başlayan ve Adrasan, Olimpos bölgesine yayılan orman yangını, ülkemiz-
de ve bölgemizde gerçekleşen ne ilk yangındır, ne de son olacaktır. Bakanlıktan yapılan açıkla-
maya göre  yangın mevsiminden bu yana Türkiye’de yaklaşık 757 yangın çıkmış 1192 hektar 
alan zarar görmüştür. Bu yangınların 86 ‘sı Antalya’da çıkmıştır ve kentimiz orman yangınları 
sıralamasında bu sene Muğla, İzmir ve İstanbul’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır.  An-
talya Kent Konseyi İmar Planlama ve Çevre Çalışma Grubu olarak, 

• Ormanlarda ateş yakılmasına ve ormanlık alana atık dökülmesine müsaade edilmemesi, 
kontrollerin kritik mevsimlerde arttırılması,

• Bölge halkının eğitimine üst düzeyde önem verilmesi,

• Ormanlarda gözetleme kuleleri oluşturulmasına ve görev yapacak personelin eğitimine 
önem verilmesi,

• Havadan müdahale ekiplerinin daha etkin hale getirilmesi,

• Yeniden ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak bitki türlerinin yangına dayanıklı türler 
arasından seçilmesi,

• Ve en önemlisi, Adrasan örneğinde olduğu üzere yangın sonrasında ormanlık alanların 
yapılaşmaya açılmasına hiçbir şekilde izin vermeyerek kundaklama vb hareketlerin önüne 
geçilmesi 

hususlarında yetkili mercilerden orman yangınlarını önleyici nitelikte çalışmalar beklediğimizi 
basın ve kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı yangın riskine karşı bulunduğu her yerde özen 
ve dikkate davet eder, yangın söndürme çalışmalarında görev alan teknik personel ve duyarlı 
vatandaşlarımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, bu yangından etkilenen, maddi ve 
manevi zarara uğrayan tüm yöre halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunuruz.   



Antalya Kent Konseyi | 2016 Yılı Çalışma Raporu 49

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU

Başkan   : Yavuz Ali SAKARYA     

Başkan Vekili : Ziyanur SEZEN     

Sekreter  : Mustafa KARABAĞIR    

Sekreter  : Ayşe ONARAN 

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu 2016 yılında 15 toplantı düzenlemiştir. 

Toplantılarda; Antalya Kent Müzesi, Cumhuriyet Meydanından kale kapısına kadar olan alan-
daki sanat faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Sanatçı Köyü, Dünya Sanat Merkezi, Japon Bahçesi 
tanıtımı, Plastik Sanatlar Fuarı ve Çalıştayı önerisi, Kent Müzesine öneriler, Antalya Film Fes-
tivalinin değerlendirilmesi, sanat ve sanatçı kavramı, sanat eğitim kurumları, Kültür ve Sanat 
Bakımından Kent Vizyonu ve Türki Cumhuriyetlerle Film Festivali önerisi konuları ele alınmıştır. 

     

   

  

2016 YILI ÇALIŞMA RAPORU

Antalya Kent konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Antalya’nın gerçek anlamda turizm 
başkenti olabilmesi için öncelikle kültür ve sanat başkenti olması gerektiği tezinden hareketle 
çalışmakta, gündemini ve çalışma planını hazırlarken, bu ilkeyi asla göz ardı etmemektedir. 

Çok zengin bir tarihi geçmişe sahip kentin tüm tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak 
adına çalışmalar yürütülürken, önce bilinçlenme ve bilinçlendirme, üzerinde oturulan çok de-
ğerli tarihi coğrafyanın değerini layıkıyla anlama, sahiplenme ve korumaya yönelik bir anlayışla 
öneriler yapılmakta ve yönlendirmeler o bilinçle oluşturulmaktadır.  

Binlerce yıl öncesi binlerce kişi kapasiteli tiyatrolar yapan bölge insanının bugün neden iki 
milyonu geçkin bir nüfusa sahip kentte kent insanına ve ihtiyacına yönelik benzeri sanat yapıları 
üretip işletemediğini sorgulamakta, çeşitli çözümler önermektedir.   

AntalyaKent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma grubu, sanatın ve kültürün bir toplumun alt-
yapısı, taban döşemesi olduğu düşüncesiyle, kentteki tüm kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, 
takip edilmesi, yorumlanması, belgelenmesi, envanter yapılması gibi çalışmalara katkı koymak-
tadır. 
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Sanatı, kent çapında vazgeçilmez kılmak adına, söyleyecek sözü olanları dinlemekte, üyele-
rine ve katılımcılara dinletmekte, sanata ve sanata olabildiğince destek çıkmaktadır. Kültürel 
altyapının oluşması ve geliştirilmesi için her fırsatta zemin oluşturmaya, akademik sanat çev-
releri, sanat kurum ve kuruluşları işbirliği yapmaya ve ortak projeler üretmeye çalışmaktadır.

Sanatı kent çapında yaygınlaştırmaya, kent yaşayanlarına daha küçük yaşlardan başlayarak, 
sanatı sevdirmeye, sanatla haşır neşir etmeye çaba göstermektedir. 

Çalışmaların her aşamasında ülkenin ve onun önemli bir parçası olan kentin ekonomik ya da 
toplumsal anlamda kalkınmasının, her alanda kalkınmasının, ancak o ülkenin ya da kentin kül-
türel kalkınmasıyla, sanat altyapısının gelişmesiyle doğru orantılı olduğu düşüncesi ile hareket 
edilmektedir. 

Sanat, insanoğlunun yarattığı en önemli ve en değerli olgudur. Estetik zevki geliştiren, güzeli 
çirkinden ayıran bir etkinlik alanıdır. Bu bilinçle hareket edilerek, kent ve ülke çapında eli öpü-
lecek sanatçılar yetiştirilmesi ve sayının ve çeşitliliğin artırılması için, gayret sarf edilmektedir. 

Sanat ve sanatçının dünyanın gelişmiş ülkelerinde, el üstünde tutuldukları, her ortamda 
onurlandırıldıkları bilinirken,  ülkemizde ne yazık ki değerlerinin bilinmemesi ya da yeterin-
ce algılanmaması, benimsenmemesi, önemsenmemesi, hatta her fırsatta değişik söylemlerle 
küçümsenmesi üzerinde durularak, eski yeni ayırımı yapmadan, sahiplenilmesi, korunması ve 
desteklenmesi için çaba gösterilmektedir. Kurum ve kuruluşlara önerilen projeler ve yapılan 
öneriler hep bu anlayışla gerçekleştirilmektedir. 

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, yakınmak, bahane uydurmak, seyretmek yerine, devletin 
ya da yerel yönetimlerin sanata yeterli desteği vermesini talep etmek, beklemek görevini de 
üstlenmektedir. 

Bir ülkede, bir kentte sanat gelişecekse, kültürel düzey yükselecekse, bunun ancak toplumun 
ya da kent halkının eğitilmesi ve sanata hazırlanması ve katılımı ile mümkün olabilir. Arabesk 
bir kültüre alışkın insanları, bulundukları yerden alıp daha yukarı çıkartmak göründüğü kadar 
kolay değildir. Herkesin, kültür ve sanatı amaç edinmesi, katılımcı olması, kendini aşmaya istekli 
olması gerekir. 

İnsanımız, kitap okumazsa, okumaya özendirilmezse,  o ülkenin edebiyatı gelişir mi? Ya-
zar-çizer takımı yazmaya özenir mi, yoksa giderek sanat körelir mi? Ressam, resmini anlayan, 
satın alan, sanata yatırım yapan insan bulamazsa, resim yapmaya devam eder mi? İnsanlar, 
tiyatroya gitmedikleri sürece, tiyatronun, oyun yazarlığının gelişmesi mümkün müdür? Toplu-
mun her alanda gelişimi, sanata duyduğu ilgi ile doğru orantılıdır. Çalışma grubumuz bu anla-
yışla görev yapmaktadır. 

Sanat bir toplumun göstergesidir, niteliğini, ayarını gösteren bir mihenk taşıdır. Evrenseldir. 
Sanatın işlevi yadsınamaz. Görmezden gelinemez. Her ortamda desteklenir. Bu aslında topluma 
yapılan bir yatırımdır. Geleceğe duyulan güvendir. 

İnsanoğlunun dünden bugüne en önemli ve en değerli yaratısı olan sanat, insanlar arasında 
hiçbir zaman din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın ortak bir platformda, estetik anlayışta 
birleştirebilen özgün bir anlatım biçimidir.  

Sanat, insanı insana insanla anlatır. İnsanca anlatır. İnsan var olduğu sürece sanat da olacak-
tır. Grubun çalışma ilkesi her şey sanat ve kültür için, her şey Antalya için, her şey güzel, çağdaş, 
barış ve huzur dolu bir Türkiye içindir diyoruz.    

2016 etkinlik yılı içinde yapılan 20’ye yakın oturumda kısaca üzerinde durulan konuları şöyle 
özetlemek mümkündür:

Yıllık çalışma programı yapılarak işe başlanmıştır.

Sanat, sanatçı, kültür ve kültürel değerler üzerinde durularak ortak noktalar aranmıştır.

Kent bünyesinde bir “Sanatçı Köyü” oluşturulması, gündeme getirilmiştir.

Üniversite ile kent arasında bir kültür ve sanat köprüsü kurulması için uygun zemin yaratıl-
maya çalışılmıştır.

Kent insanı ve sanat meraklıları, olanaklar ölçüsünde yapılan duyurularla sanatsal etkinlik-
lerden haberdar edilmiştir.   
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Kent çapında yıl boyunca düzenlenen sanatsal etkinliklere fırsat bulundukça katılım gösteri-
lerek, sanat ve sanatçılara, müzik topluluklarına, destek verilmiştir. 

Kültür ve sanata yönelik olarak belirli aralıklarla farkındalık ve bilgilendirme amaçlı söyleşi-
ler ve konferanslar düzenlenmiştir.

Yine kültür ve sanata özen gösterilerek ve sivil toplum duyarlılıklarına hassas davranılarak 
yakın çevreye geziler düzenleniş, kurum ve kuruluşlar arasında iletişim kurulmaya çalışılmıştır. 
Çukurbaş Düşler Akademisi ve ATSO gezileri buna güzel birer örnek oluşturmaktadır.

Çiçek ve çocuk temalı Expo 2016 sergisinin de başarılı olması için grupça mümkün olan katkı 
sağlanmıştır. Expo sonrası için de gerekli önerilerde bulunulup, alanın kültür ve sanat ağırlıklı 
olarak değerlendirilmesi hususu gerekli mercilere ulaştırılmıştır.   

Antalya Kent Müzesi oluşumunda gönüllü olarak çalışılmıştır, Kente yaraşır yaşayan bir mü-
zenin bir bellek merkezinin hayata geçmesi için çalışmalar halen sürdürülmektedir.      

Yer kısıtlılığı nedeniyle yapılan tüm etkinlikleri sayıp dökmek doğal olarak mümkün değildir. 

Gelecekte hedef olarak, nerede sanat varsa orada olmayı, nerede kültürel bir etkinlik varsa, 
etkinliğin bir parçası hatta lokomotifi olmayı planlıyoruz. Kent halkına barış, huzur ve sanat dolu 
günler temenni ediyoruz.
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SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU
        

Başkan   : Dr. Arif BULUT      

Başkan Vekili : Dr. Mehmet Ozan UZKUT  

Sekreter  : Dr. Müberra KILIÇ 

Sağlık Çalışma Grubu 2016 yılında 4 toplantı düzenlemiştir. 

Ele aldığı konular; İlimizde evsizlerin beslenme ve sağlık problemleri, Antalya’daki AIDS va-
kalarının durumu, Zika Virüsü ve Leoto Spirallerinin bulaşma yolları, Enfraruj Isıtıcıların Sağlı-
ğımıza Zararları. 

ANTALYA’DAKİ AIDS VAKALARI

Sağlık Çalışma Grubu 01 Mart 2016 tarihli toplantısında Antalya’daki AIDS vakalarının 
durumu konusunu ele almıştır.

Toplantıya, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 
Veteriner Hekimler Odası, Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu üyeleri katılmışlardır.

Değerlendirme ve Öneriler,

Türkçesi Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu olan AIDS, HIV adındaki virüsün neden ol-
duğu, kan yolu, cinsel ilişki, anneden bebeğe doğum sırasında veya emzirme yoluyla bulaşan 
bir hastalıktır. HIV virüsü, vücuda girdiğinde hastalığa karşı direnç göstermemizi sağlayan bağı-
şıklık sistemimizi yok eder. Böylece başka hastalıklara yakalanmamız çok kolaylaşır ve en basit 
bir soğuk algınlığına bile vücudumuz direnç gösteremez. Vücudunuzda HIV virüsü olması AIDS 
olduğunuz anlamına gelmez. Hem kadında hem erkekte görülen AIDS, her yaşta ortaya çıkabilir. 
Bu aşamada kişiye AIDS bulaşıp bulaşmadığı sadece yapılan kan testi ile anlaşılabilir.  

Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi HIV pozitif tanısı alan kişilerin istatistikleri tutulur. HIV, 
diğer pek çok bulaşıcı hastalık gibi geri bildirimi zorunludur. Bu bildirimler tanıyı koyan merkez 
tarafından Sağlık Bakanlığına, tanı alan kişilerin kimlik bilgileri kesinlikle deşifre edilmeyecek 
şekilde özel bir kodlama sistemi uygulanarak hasta-hekim mahremiyetini ifşa etmeden yapılır.  

AIDS vakalarının istatistiklerinin tutulması, hastalığın yayılımını ve şeklini belirlemek ve buna 
göre önleyici sağlık politikalarını oluşturmak açısından önemlidir.
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Grup üyelerinin yukarıdaki genel açıklamalarından sonra Antalya ilindeki saptamalara ge-
çildi.

Son dönemde Antalya’da yaşanan AIDS vakalarının çok fazla olduğunun altı çizildi. Türki-
ye ortalamasının çok üstünde bir artış olduğu vurgulanarak şöyle devam edildi. “AIDS, Yüzde 
80 oranında erkeklerde çok fazladır. Antalya’da homoseksüel erkek artışı çok fazladır. Burada 
dikkati çeken en önemli şey; homoseksüel ilişki Antalya’da korunmasız bir şekilde çok artmış 
durumda. Doğudan gelen homoseksüel eğilimli erkekler ve Batıdan gelen erkeklerin hemen 
hepsi Antalya’da serbest bir şekilde birlikte olmaya başladılar. Korunmasız bir ilişkiyle birlikte 
oldukları için ve buranın yerli dinamikleriyle de birleştiğinden AIDS de çok fazla artış var. Bu 
durum bizim çok dikkatimizi çekti. 1997-2007 arasında AIDS ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıl-
dı. 2007den sonra biraz bu işler aksadı. Fakat tekrar ortaya çıktığı görülmektedir. AIDS ile ilgili 
tedaviler oluyor. Ancak hala ölümcül bir hastalık”.

AIDS hastalığının Antalya’da kontrolsüz bir şekilde arttığına dikkat çekildi ve şöyle devam 
edildi: “Normalde bir kadınla erkek ilişkiye girdiğinde kadının hasta olma olasılığı daha fazladır. 
AIDS’li biriyle ilişkiye girdiğinde erkeklerin yüze 30’u, kadınların ise yüzde 80’i hasta olur. Ama 
hasta olanların yüzde 80’inin erkek olması ve bu profilin büyük çoğunluğunun homoseksüel 
olması artışta dikkatimizi çekti. AIDS oranını Antalya’da arttıran unsur homoseksüel ilişki. Ho-
moseksüel ilişkinin çok artmış olması, bunun çok aleni yapılmaya başlanması, Doğudaki birçok 
homoseksüel eğilimi olan insanların Antalya’ya gelmesi, Avrupa’dan da bu ilişkiler için gelen 
sayısının çok fazla olması Antalya’da oranları çok arttırdı” diye belirtildi. Hastalıktan korunma 
yöntemlerinin vatandaşa anlatılması ve halkın uyarılması, bu tür eğilimleri olan kişilerin mut-
laka prezervatif kullanması, hem erkek, hem de kadınla ilişkiye girebilecek insanların da buna 
çok dikkat etmesi, böyle ilişkiye giriyorlarsa da mutlaka eşleriyle ilişkiye girerken kondom kul-
lanmaları önerilmektedir. 

Kepez’de Halka Sağlığı Müdürlüğü Deri ve Zührevi Hastalıklarda bununla ilgili ücretsiz test-
ler yapılmakta yine aile hekimliklerinde tarama testleri yapılmaktadır. Bu konuda halkın bilgi-
lendirilmesi ve uyarılması gerekmektedir.  

Homoseksüel eğilimin psikolojik ya da doğumdan gelen bir olay olduğuna değinildi. Eğilimi 
olan insanların Antalya’da rahat ettikleri için burada toplandıklarının bir gerçek olduğuna vurgu 
yapılarak Antalya’da yıldızlı otellerde bu tür ilişkilere girmenin serbest ve polislerin de müdaha-
le hakkı olmadığı belirtilerek, toplum olarak onları dışlamak onların daha çok toplum düşmanı 
olmasına ve daha da sıkıntılı durumların doğmasına neden olacaktır. Bundan korunmanın yolu-
nun prezervatif kullanmak olduğu ifade edilerek tuvalet, durak gibi yerlere devletin veya bele-
diyelerin prezervatif kutuları koyması, çok kolay ulaşılan bir madde haline gelmesi, otellerdeki 
odalarda prezervatif bulundurulması, kolay ulaşılabilir olması, toplum sağlığı açısından bunların 
ücretsiz olması önerilmektedir.

AIDS’in değişik bir hastalık olduğunu ve yakalanan herkes hasta olacak diye bir şeyin olmadı-
ğı aktarılırdı ve Taşıyıcı da olabildiği, hiç umulmayan bir insanın da hasta olabildiği, bu pencere 
önemindeyken anlayabilmek için çok ağır testler yapılması gerekmektedir. Testlerin Ankara’da 
yapıldığından Kızılay tarama testi yaptığında o dönemlere denk gelindiğinde, yalancı pozitiflik 
ya da negatiflik çıkma ihtimali olduğu söylenerek ancak çok ileri teknikle Ankara ve İstanbul’daki 
laboratuarlarda yapılan testler için, Antalya’da da böyle bir doğrulama testi laboratuarın kurul-
ması gerekmektedir.

AIDS hastalığının sağlık personelini de ilgilendirdiği ve onlar için de sıkıntı oluşturduğu be-
lirtildi. “AIDS kan yoluyla bulaştığı için yanlışlıkla AIDS’li insana enjeksiyon yaparken, yarasına 
pansuman ederken kana karışma olasılığı olabiliyor. AIDS’in pencere dönemi vardır. Kızılay kan 
alırken AIDS testi yapıyor. Fakat bu pencere dönemine denk gelirse bulgu vermez. AIDS olma-
dığı zannedilerek başkasına o kan transfüzyon edilebilir. Farkında olmadan başka insana da 
bu yolla AIDS geçebilir. AIDS’li bir anne bebek de doğurabiliyor ve anne karnındaki bebeğe de 
geçebiliyor. Bu yolla da bulaşma çok fazla. Sadece cinsel ilişkiyle olacak diye bir şey yok. Ama 
toplumdaki AIDS’li sayısının artmış olması ve kontrolsüz olması sağlık personeli ve imam gibi 
kanla uğraşanlara bulaşma riskini de arttırıyor. Toplumdaki AIDS’li sayısı artarsa riskinde arta-
cağı” belirtildi.
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Evlenmeden önce yapılan talasemi testi gibi AIDS testinin de zorunlu hale getirilmesi ge-
rektiği vurgulanırken bu konudaki öneriler şöyle tamamlandı: “İl Hıfzıssıhha Kurumu böyle bir 
karar vermeli. Çünkü aile hekimlikleri bunu yapıyor, ama şüpheli test çıktığı zaman bazı nişanlar 
ve evlilikler bozulabiliyor. Bu yüzden de tazminat ödemek zorunda kalmamak için hekimler bu 
testleri yapmak istemiyor. Bir arkadaşımızın başına geldi. Test yaptığı nişanlı çiftte AIDS şüphesi 
oldu. Doğrulama testi için Ankara’ya gitti geldi. AIDS olmadığı anlaşıldı. Fakat o sırada nişanı 
bozuldu. Adam da ‘Hayatımla oynadınız, mahkemeye vereceğim’ dedi. Bu yüzden tazminat da-
valarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Bu nedenle test yapmaya çekiniyoruz. Çünkü yalancı pozitiflik 
çıkabiliyor. Talasemide olduğu gibi AIDS testinin de yapılması zorunlu olursa sorunla karşılaşıl-
maz. Örneğin İzmir’de böyle bir zorunluluk var. AIDS testi olmadan nikâha izin verilmiyor. Bu 
karar Antalya’da da alınmalı. Bu sayede masum bir kişinin, masum bir bebeğin anne karnında 
AIDS yakalanması engellenmeli.”

Bu konuda yapılması gerekenler ilgili kurum ve kuruluşlarca ele alınmalı ve gereken ön-
lemler bir an önce sağlanmalı, aksi takdirde AIDS toplumu tehdit eden ve hızla yayılan bir hale 
dönüşecek diye belirtildi.

EVSİZLERİN SAĞLIK ve BARINMA SORUNU

Evsizlerin sağlık ve barınma sorunlarıyla ilgili çeşitli resmi ve özel kurumlara haber verildi. 
Bu oturuma Sağlık Grubu’nun daimi üyelerinin yanı sıra Antalya Halk Sağlığı Temsilcisi, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Temsilcisi ve Katre Kadınlar Derneği Temsilcisi katıldı.

Daha önce Toplum Grubu tarafından bu konu tartışılmış ve bu konuda bir rapor düzenlen-
mişti. Bu grubun tespit ettiği üzere evsizlerin içinde birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları 
olanlar saptanmıştı. Biz de Sağlık Grubu olarak bu sorunlarını nasıl çözebileceğimizi gündem 
olarak belirledik. 

Evsizlerin, Toplum Grubu tarafından şizofren, bipolar, madde bağımlısı, kanser hastası, çeşit-
li enfeksiyon rahatsızlıkları olduğu tespit edilmişti.  Bunların çözümü ile ilgili olarak Halk Sağlığı 
Temsilcisine soruldu. Halk sağlığı Temsilcisi, dağınık durumda hizmet veremeyeceklerini, ancak 
bir yere toplanmaları halinde yardımcı olabileceklerini belirtti. Bu kişilerin SGK’dan gelir düze-
yi saptaması sonucu ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini, bu konuda bir yere 
toplanmaları halinde SGK’ dan da yardım isteyebileceklerini, kendilerinin de psikolog ve doktor 
takviyesiyle bu sorunlara çözüm üretebileceklerini söylediler. 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Temsilcisine de soruldu. Mevzuatları gereği hizmet verdikleri 
grubun 0-18 yaş arası ve 65 yaş üstü, engelli ve kadınlara yardım edebildiklerini, 18-65 yaş ara-
sı erkeklere yardım edemediklerini söylediler. Bu yönde yardım edebilmeleri için ancak Valiliğin 
direktifi gerektiğini söylediler. 

Bu konuda komisyonda bulunanların verdiği karara göre; evsizlerin ilk etapta 100-150 kişilik 
spor salonu büyüklüğünde tek bir yerde toplanmasına burada hastalık ve sosyal durumlarına 
göre gruplara ayrılıp ihtiyaçlarının buna göre giderilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış-
tır. 

Bu yerin Belediyeler tarafından sağlanmasının, günde 1 öğün çorba verilmesinin uygun ola-
cağı, daha fazlasının özendirme nedeniyle sakıncalı olabileceği düşünüldü. 

Evsizlerin bu yere toplanması konusunda Emniyet, Zabıta ve Belediyelerden yardım isten-
mesinin uygun olacağı belirlendi. Bu konularda Müftülüklerden de yardım istenmesi gerekliliği 
üzerinde duruldu. Çeşitli yardım kuruluşlarının toplu halde olan bu yere yardımlarının daha 
kolay olacağı saptandı. Bu işlerin koordinasyonunun Valilik tarafından yürütülmesine, bu işin 
Belediyelere bırakılması durumunda siyasi ranta dönüşme riskinin olduğuna kanaat getirildi. 

Bu toplumsal yaranın ivedilikle giderilmesi gerektiği, aksi takdirde evsizlerin bazılarının çe-
şitli terör örgütleri tarafından kullanılabileceği, enfeksiyonları tedavi edilmezse toplum için bir 
enfeksiyon kaynağı olabileceği, bu yüzden de bir an önce Valilik tarafından koordinasyonun ya-
pılması gerektiği ve gerekli görev dağılımının yapılmasının uygun olduğu düşünüldü.
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SOKAKLARDAKİ BAŞIBOŞ HAYVANLAR VE SEBEP OLDUKLARI BULAŞICI HASTALIKLAR

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu 18 Aralık 2015 tarihli toplantısında “Sokaklar-
daki Başıboş Hayvanlar ve Sebep Oldukları Bulaşıcı Hastalıklar” konusunu ele almıştır.

Toplantıya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kepez 
Belediye Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi İç Hasta-
lıkları Ana Bilim Dalı’ndan temsilciler ve sağlık çalışma grubu üyeleri katılmışlardır.

Değerlendirme ve Öneriler

Yıl içerisinde Serik ve Kepez ilçelerinde bir sokak kedisinde kuduz hastalığı tespit edildiği 
duyumu üzerine Kepez ilçesinde hizmet veren barınaktaki hayvanların kediyle temasta oldu-
ğundan tecride alınmışlardır.

Antalya’daki iklim koşullarının uygunluğu sokak hayvanlarının kenti tercih etme sebebi ola-
rak görülmektedir. Hayvanlar bölgemizde yaşama olanağı bulabilmektedirler. Çevre illerde ba-
rınak olmaması,  Antalya’da yeterince barınak bulunması gibi nedenler de hayvan sayısının artış 
sebeplerindendir.  

Kentimizde ortalama yılda 27 bin hayvan aşılanmaktadır. Buna rağmen hayvanlarda kuduz 
saptandığı, bu hastalığın ev hayvanlarına ve insanlara geçme olasılığının olduğu belirtilmiştir.

Birkaç yıl önce kentimize Dağbeli ve Döşemealtı’ndan giriş yaptığı tespit edilen tilkilerde 
kuduz vakası görüldüğü ve kuduzlu tilkinin bir keçiye saldırarak hastalığın bulaşmasına neden 
oldu belirtildi.

Kuduzla mücadele kapsamında 2013 yılında 105 bin km’lik alanda – Gündoğmuş, Beldibi- 
Antalya, Nevşehir-Kayseri hattı, Yozgat-Kocaeli koridorunda yaban hayvanlara yönelik uçaklarla 
aşılı yem atılarak aşılama yapılmıştır. Önlemler kapsamında çiftlik hayvanlarına yönelik de aşı-
lama çalışmaları yapılmıştır. 

Kuduz hastalığının ısırma yoluyla geçtiği, zamanında müdahale edilmediğinde telafisi ol-
madığı ve bu anlamıyla insanları ürküttüğü, ancak önlenebilir bir hastalık olduğu bilinmektedir. 
Birçok memeli hayvanda da kuduz hastalığı görülmektedir. Bu nedenle sadece Antalya’da değil, 
tüm Türkiye’de aşılama yapılması ve sorununun bu şekilde çözülmesi gerekmektedir. 

Yaban hayvanlarında %5 oranında kuduz riski bulunmaktadır. Uçaktan atılan kuduz aşısını 
kuduz hayvanın yememe riskinin olduğu bu nedenle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
yönetimiyle İç İşleri bakanlığı ve belediyelerin de katkıları alınarak gerekli önlemler alınmalı, 
çalışmalar yapılmalıdır.

Sokak hayvanlarından bulaşan ikinci önemli bir hastalığın da kist hidatik olduğu değerlen-
dirildi. Bu hastalık sokak hayvanlarının dışkıları ile bıraktıkları tenyanın akciğer ve karaciğere 
yerleşerek organ hasarına sebep olması ile açığa çıkmaktadır. Gezi alanları, parklar ve bahçeler, 
kaldırımlar risk alanı olarak görülmektedir. Sokak hayvanlarının ve hayvan besleyen vatandaş-
ların beslediği hayvanlarını aşılanması önemlidir. Kepez Belediyesi tarafından önlem olarak ga-
rantine ve aşılama çalışmaları yapılmıştır. Barınakta gerekli önlemler alınmıştır. Henüz bu güne 
kadar köpeklerde kuduz görülmemiştir.

Hayvandan insana bulaşan 200 civarında hastalık vardır. Ülkemizde bunun 40’ı görülmekte-
dir. Kuduz hastalığı kadar tenya ile bulaşan kist hidatik hastalığı da risk oluşturmaktadır. Hayvan 
dışkısında yaşayan ekinokokus hayvanın dışkısıyla atılmakta, en az 150 yumurta her seferinde 
etrafa yayılmaktadır. Havaya yayılan yumurtalar solunum ve/veya ağız yoluyla akciğere ve ka-
raciğere yerleşmekte enfeksiyon,  karaciğer yetmezliği ve siroza sebep olmaktadır. Bu nedenle 
köpek besleyen vatandaşlara köpek gaitasının- dışkısının yere yaptırılmasının suç olduğu anla-
tılmalıdır. Caydırıcı olması açısından ilgili yönetmelik hükümleri bu kusuru işleyenlere uygulan-
malıdır. Köpek ve kedi besleyenlerin çevreyi kirletme konusunda sorumlu olduklarını bilmeleri 
gerekmektedir. Kuduz yılan ve yarasalardan da geçebilmektedir. Bunlardan taşıyıcı olan enge-
rek yılanı bölgemizde görülmektedir. Hayvanların kısırlaştırılması bulaşıcı hastalıklara önlem 
olarak görülmemelidir. Senede 250 hayvanı kısırlaştırmamız demek, 2 bin-2 bin 500 hayvanın 
yok edilmesi anlamına gelmektedir.
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İlimizde Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Hastanesinde aşılama üniteleri bulun-
maktadır. Sokak hayvanları tarafından veya yaban hayvanlarınca ısırma ve tırmalamaya maruz 
kalan kişi sağlık kuruluşuna başvurmamışsa bir şey yapılamamaktadır. Ancak başvurulması ha-
linde aşılama ücretsiz yapılabilmektedir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER
• Kedi ve köpek tırmalama veya ısırma olayı olduğunda hemen sabunlu suyla yıkanılması ve 

hemen aşıya gidilmesi halka öğretilmeli ve halk bilinçlendirilmelidir. 

• Evcil hayvanlar Tarım İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz aşılanmalı ve bu konuda hayvan 
sahipleri bilgilendirilmelidir.

• Tarım İl Müdürlüğü ve Belediye işbirliğiyle sokak hayvanları kısırlaştırılmalı, aşılanmalı ve 
kayıt altına alınmalıdır. 

• İnsanların hayvanları bulundukları ortamdan uzaklaştırarak barınakların bulundukları yer-
lere çuvallarla bırakmaları doğru bir önlem değildir. Hayvan besleyenlerin kısırlaştırma 
yapması mecburi kılınmalıdır.

• Mobil kısırlaştırma aracı devreye sokulmalıdır

• Her mahallede – Antalya’da en az 10 tane- bakımevi yapılmalı

Sahipli hayvan barınağa kabul edilmemelidir. Barınaklar sahipsiz hayvanlara hizmet verme-
lidir.

• Hayvan dışkılarının sokağa yaptırılması önlenmeli, yaptıran hayvan sahiplerine ise cezai 
işlem uygulanmalıdır.
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TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan  : Recep YAVUZ   

Başkan Vekili : Selçuk MERAL      

Sekreter  : Cem KARACA

Turizm Çalışma Grubu 2016 yılında 3 toplantı gerçekleştirmiştir. 

Toplantılarda; Sultanahmet Meydanında turistlere yönelik yapılan saldırı ile ilgili basın açık-
laması, Antalya Turizminde ilk 5 ayın değerlendirmesi, Almanya Parlamentosunun Sözde Er-
meni Soykırımı Kararına Dair Kınama Yazısı ve 2017 yılında turizmin ne olacağı konuları ele 
alınmıştır.

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU 2016 SEZON DEĞERLENDİRME RAPORU

Turizm Çalışma Grubunun 2016 Sezonuna dair Antalya’ya Acentalar vasıtası ile gelen Turist 
sayıları ile ilgili oluşturduğu veriler aşağıdaki gibidir. 

En önemli pazarların ele alındığı Acenta verilerine göre ortalamada  %47 azalma yaşanır-
ken, sonuca en yakın çalışmayı yapabilmek için aşağıdaki kriterler baz alınmıştır; 

1- Mülki idare raporunda belirtilen TC ve KKTC vatandaşları analiz dışı bırakılmışlardır. 

2- TC ve KKTC vatandaşı yolcuların tüm yolculara oranı 2014 yılında %3,8 ve 2015 yılında 
%4,2 iken 2016 yılında %7,5 oranına ulaşılmıştır. 

3- 2016 yılında 4.000pax ve üzerinde yolcu getiren 69 acente bulunmaktadır.

4- 2016 yılında pax kaybı yaşamayan 18 acente ve 2016 yılında 4.000pax ve üzeri yolcuyla 
ilk kez hizmet vermeye başlayan 5 acente söz konusudur.

5- 2016 yılında pax kaybı yaşamayan 18 acente içinde %10 üzeri ve en az 5.000 yolcu artış 
sağlayan acente sayısı 7 olmuştur.

6- 2016 yılında pax kaybı yaşayan 46 acente bulunmaktadır. Bu 46 acente içinde %40 üze-
rinde pax kaybı yaşayan acente sayısı 30 olmuştur.

7- 2016 yılında AYT yolcularının acente ile gelme oranı 2015 yılındaki %94 oranından %88 
oranına gerilemiştir. 

8- Uyruk bazında Ukrayna, İsrail ve Litvanya hariç tüm pazarlarda kayıp yaşanmıştır.

9- Ana segment bazında sadece konsolide Ortadoğu pazarı %12 büyüme kaydetmiş, Avrupa 
pazarı konsolide %38 ve Rus-BDT pazarı konsolide %65 küçülmüştür. 
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2016 Yılı Acenta Sayıları Raporu:

Uyruk 2015 2016 Değişim

Alman 3.578.742 2.418.141 -32%

BDT - Rus 3.726.745 1.218.110 -67%

İskandinav 687.475 376.876 -45%

UK - İngiltere 440.783 307.072 -30%

Diğer 226.450 263.202 16%

Hollanda 376.012 262.958 -30%

Romen 89.807 141.278 57%

Belçika 192.529 110.013 -43%

İsviçre 197.642 93.543 -53%

Polonya 212.445 80.948 -62%

Avusturya 162.971 72.020 -56%

Ortadoğu 22.577 65.923 192%

Çek-Slovak 237.700 39.371 -83%

Fransa 68.061 9.526 -86%

Genel Toplam 10.219.939 5.458.981 -47%

TC ANTALYA VALİLİĞİ HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HAVALİMANI RAPORU

Uyruk 2012 2013 2014 2015 2016

ALMAN 2.795.071 2.734.585 2.839.576 3.001.016 1.975.355

RUS-BDT 3.388.390 4.103.810 4.183.727 3.557.950 1.256.118

İSKANDİNAV 957.974 970.127 899.805 773.331 414.873

İNGİLİZ-UK 388.592 410.396 430.042 438.398 333.995

HOLLANDA 503.946 504.054 489.820 434.842 306.280

BELÇİKA 233.924 258.208 262.080 235.121 143.427

POLONYA 212.985 202.793 243.549 240.641 100.824

ÇEK-SLOVAK 255.157 246.434 255.865 246.766 88.349

AVUSTURYA 230.298 227.772 224.999 194.670 80.333

İSVİÇRE 158.264 166.944 181.912 166.460 77.722

FRANSA 246.888 216.060 187.720 116.304 53.526

DİĞER 690.608 723.041 906.813 1.012.452 885.406

Genel Toplam 10.062.097 10.764.224 11.105.908 10.417.951 5.716.208
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BASIN AÇIKLAMASI
12 Ocak 2016 tarihinde Sultanahmet meydanında turistlere yönelik yapılan hain saldırıyı 

esefle kınıyor, hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, rehberimiz Sibel Şatıroğlu ile birlikte 
yaralanan misafirlerimize acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik bu şuursuz eylem, ne yazık ki masum10 
insanın hayatına mal olmuştur. 

Yıllardır on binlerce insanımızın hayatına kast ederek bizleri duyarlı yurttaşlar olarak üzün-
tüye boğan terör saldırıları, son dönemde yönünü turistlere çevirerek dünya genelinde korku 
salmaya çabalamaktadırlar. İnsan hakları evrensel bildirisinde yer alan, her bireyin doğal hakkı 
olan seyahat özgürlüğüne yönelik bu saldırılar tün insanlığa yapılmış tehditler olarak algılan-
malıdır. 

Turizm, din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insanlığı birbirine yaklaştıran istisna bir olgudur 
ve barışın ayrılmaz bir parçasıdır. Dünyada yaklaşık 1 milyarı aşkın insan turizmin yarattığı 
olanaklarla başka ülkeleri, başka kültürleri ve başka dünyaları keşfetme arzusu ile seyahat et-
mektedir. Ülkemiz bu hareketliliğinin dünyadaki en önemli taşlarından birini oluşturmaktadır. 
Türkiye, tarihinden kaynaklanan misafirperverliği ile bütün insanlığa kucak açmış bir ülkedir. 
Yaklaşık 80 ülkenin vatandaşları her yıl ülkemizin birçok köşesini gezerek mutlu bir şekilde ülke-
lerine dönmektedirler. Bu saldırının bir diğer hedefi de Türkiye’nin bu imajına zarar vermektir. 

ACI BİRLEŞTİRİR
Ne var ki, gözü dönmüş hainlerin bu eylemleri dünyada büyük nefret ve kin uyandırmıştır. 

Bu menfur saldırının hemen ardından, gerek hali hazırda ülkemizde tatilini geçirmekte olan tu-
ristler, gerekse önümüzdeki aylarda Türkiye’ye gelmeyi planlayan yüz binlerce insan, tatil plan-
larında hiçbir değişiklik yapmayıp Türkiye’ye gelme konusundaki kararlılığını belirterek önemli 
bir dayanışma örneği göstermiş ve bu eylemin amacına ulaşmaması için karanlık zihniyetlere 
verilebilecek en güzel cevabı vermişlerdir.

Bu eylemin planlayıcıları ve uygulayıcıları şunu bilmelidirler ki, dünyada hiçbir eylem insan-
ları öldürerek amacına ulaşamamıştır. 

Bütün bu eylemlerin yarattığı en önemli gerçek ise, tam aksine din , dil , ülke farkı gözet-
meksizin bunlara maruz kalan insanların ortak acı ve kederde birleşerek, teröre karşı çok daha 
büyük bir dayanışma olgusu meydana getirmeleridir. 
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TURİZM DÜNYASINA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Bütün dünyayı tehdit eden bu saldırılara verilecek en güzel cevap yurt içi ve dışındaki tüm 
birimlerin ortak bir tavır içinde dayanışma göstermesidir. Bu bağlamda öncelikle yurt dışındaki 
tur operatörlerinin olaylara yaklaşımı büyük önem taşımaktadır. Kararlılıkla ve soğukkanlılıkla 
Türkiye’ye yönelik seyahatlerin sunulmaya devam edilmesi bu açıdan en doğru hamle olacaktır. 

Bir an önce olayların faillerinin tespit edilerek, uluslararası kamuoyunda paylaşılması, Tür-
kiye’nin güvenli bir turizm ülkesi olduğu yönündeki vurgulamanın yapılması ve özellikle turizm 
bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırılması bu sürecin hızlı ve başarılı bir şekilde atlatılma-
sına ivme katacaktır.  

Garsonundan, resepsiyonistine, rehberinden, otelcisine, Acentasından, esnafına kadar yüz-
binlerce turizm neferi olarak bizler de Türk misafirperverliğinin gereği ülkemize gelen misafir-
lerimize kalkan olmaya devam edeceğimizi tüm Türk ve Dünya  kamuoyuna saygıyla duyururuz.

     

Almanya Parlamentosunun Sözde Ermeni Soykırımı Kararına Dair Kınama Yazısı

02 Haziran 2016 tarihinde Almanya Parlamentosunda maalesef tek yönlü bir karara imza 
atılarak 1. Dünya savaşında yaşanan olaylar esnasında Ermeni soykırımı yapıldığı iddia edilmiş 
ve Alman kamuoyu yanılgıya uğratılmıştır. 

Tarihçilerin ve bilim adamların belgeleri incelemesi ve 100 yıllık geçmişe bir ışık yakması sü-
rekli olarak engellenirken, böylesine önemli ve duyarlı bir konuda hiçbir veriye dayandırmadan 
alınan bu karar, Alman Parlamentosunun alıştığımız ciddi ve güvenilir resmine gölge düşürmüş-
tür.

Almanya ile geçmişten beri süregelen tarihi ve ekonomik bağlılık ve ortaklığa gölge düşüren 
bu tavır, Almanya ve Dünyada yaşayan 80 milyon Türk vatandaşını derin üzüntüye uğratmıştır. 

Taraflı ve tek yanlı bu kararı alan Alman Parlamentosuna en doğru cevabı, oylamada hayır 
oyu veren CDU Milletvekili Bettina Kudla vermiştir: ‘başka ülkelerdeki bu derece önemli ta-
rihsel olaylar hakkında hüküm vermek Alman Parlamentosu’nun görevi değildir.’

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu olarak her yıl ülkemizde ağırladığımız 5 milyon 
Alman vatandaşının yüzyıllardır olduğu gibi bugün ve bundan sonrada aynı misafirperverlikle 
ağırlayacak ve aramızdaki dostluk köprüsünü muhafaza edeceğiz.

Alınan bu karardan sonra iki ülke arasında ilişkilerin düzeltilmesi için ciddiyetten ve iyi niyet-
ten uzak bir dizi öneri sıralayan Alman Parlamentosunu bu önyargılı kararından ötürü kınıyor, 
bir gün tarihin tozlu raflarından çıkarak önlerine gelecek gerçeklerle yüzleşmelerini diliyoruz. 
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TARIM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan  : Adnan ÖZÇELİK

Başkan Vekili : Nuri ARI

Sekreter  : Sakip ALTUNLU 

Tarım Çalışma Grubu 2016 yılında 2 toplantı gerçekleştirmiştir. 

Toplantılarda ele aldığı konular; Expo sonrası Expo Alanının kullanım ve İşletme şeklinin çev-
resindeki tarım alanlarına etkileri.

EXPO SONRASI, EXPO ALANININ KULANIM VE İŞLETME ŞEKLİNİN ÇEVRESİNDEKİ TA-
RIM ALANLARINA ETKİSİ

Antalya Kent Konseyi, Tarım Grubu 24.10.2016 tarihinde, yukarıda belirtilen konu ile ilgili 
olarak toplanmıştır. Toplantıya Çalışma grubu üyelerinin yanı sıra, Antalya Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlüğünü temsilen İl Müdür yardımcısı Gökhan Karaca, Akdeniz Üniversitesi Zira-
at Fakültesini temsilen Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden Zira-
at Mühendisi Süleyman Gönülkırmaz, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesini temsilen Dr. 
Adnan Özçelik ve Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesinden Tahir Duru katılmıştır. Davet 
edildiği halde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Odasından katılım olmamıştır. Toplantıda 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve DSİ katılımcıları konu ile ilgili 
bilgiler verdiler ve konu detaylı olarak tartışılarak, aşağıda belirtilen tespitler ve öneriler not 
edilmiştir;

KONU İLE İLGİLİ TESPİTLER
• Expo alanı tarımsal niteliğini kaybetmiştir. Ancak çevresi Antalya’nın en verimli tarım ara-

zilerine sahiptir. 

• Expo alanının expo sonrası kullanımı ve işletilmesine yönelik henüz bir karar yoktur. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğünün bir yetkisinin ve tasarrufunun olmadığı, konu-
nun muhatabının Bakanlık veya Bakan olduğu belirtildi.

• Expo sonrası alanın işletilmesinin 2016 yılı Aralık sonuna kadar, tahsis ve tasfiyenin ise 
Haziran 2017 ye kadar tamamlanacağı belirtildi.
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• Henüz Toprak Koruma Kurulundan geçmese de; Aksu-Serik arasındaki Ova(Serik ovası) 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın açıkladığı Tarımsal açıdan koruma altına alınan 184 ova-
dan birisidir. Ayrıca Antalya da 6 ova(Bozova, Söğüt, Demre, Kumluca, Manavgat ve Zümrüt ova) 
Tarımsal Koruma altına alınmıştır.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya da 5 köyde 4200 ha arazi toplulaştırması yap-
mıştır. DSİ ise Sulama Bütünlüğünü sağlamak amacıyla Aksu da 19, Serik de 9 köyde toplam 
13,000 ha arazi toplulaştırılması yapılmıştır. Arazi toplulaştırması yapılan alanların amaç dışı 
kullanımı ilgili yasa ile koruma altına alınmaktadır.

• Alanın çevresindeki derelerde taşkından koruma amaçlı ıslah çalışmaları devam etmekte-
dir. Aksu dersinin denize yakın bölümlerinde devam eden dere kıyılarının taşlarla koruma altın-
da alma çalışmasının bütün dere boyunca ve diğer derelerde devam edeceği belirtildi. DSİ için 
Serik ovası çok önemlidir. Bu ovanın sulanması için Karacaören 1 ve 2 barajları yapılmış, Aksu 
barajının yapımı ise devam etmektedir.

• Expo alanının taşkın riskine karşı çevresi yükseltilerek büyük ölçüde korunduğunu, gene de 
tahminen %10 oranında bir riskin olduğu belirtilmiştir. 

• Expo çevresindeki arazilerin, ileride imara açılacağı ve villalar yapılacak diye yüksek fiyat-
larla pazarlandığı belirtildi. Belediyeden katılımcı olmadığı için bu dedikodularla ilgili ve ayrıca 
Büyük Şehir Belediye Başkanının seçim vaatlerinden olan dereler üzerine kurulacak marinalarla 
ilgili herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı öğrenilemedi. 

ÖNERİLER
• Günümüzün en önemli sorunlarından başında; Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı gel-

mektedir. İleride insanların gıda ihtiyacı, amaç dışı kullanıma açılan alanların nasıl tekrar tarım-
sal üretime dönüştürebilme çabası ile geçecektir. Bu nedenle; expo alanı çevresindeki verimli 
tarım alanlarının amaç dışı kullanımına izin verilmemelidir (Adnan ÖZÇELİK).

• Expo alanının mülkiyeti kamunun elinde olmalıdır. Ancak kullanım ve işletmesi devredilme-
lidir. Çünkü Kamunun bu alanı işletmesi oldukça zor gözüküyor. Alanın çevredeki verimli tarım 
alanlarının amaç dışı kullanımına yönelik baskı oluşturmaması için ilave yatırımlardan uzak du-
rulmalıdır (Adnan ÖZÇELİK).

• Expo alanı şehirden oldukça uzaktır. Bu alan şehir içinde olsaydı halk tarafından yürüyüş ve 
bisiklet parkuru olarak kullanılabilir ve sürekli canlı tutulurdu. Bu alan için çok para harcanmış-
tır. Bu alanın yaşatılabilmesi ve etkin kullanılabilmesi için halkı o alana çekecek ilave yatırımlar 
gerekmektedir. Bu alana Otel, Eğlence merkezi ve Alışveriş merkezi yapılabilir. Çevresindeki 
verimli tarım alanlarının korunması için gerekli çaba gösterilecektir (Gökhan KARACA).

• Antalya’nın bir tarım ve turizm merkezi olması nedeniyle bu alanın tarım ve turizme hiz-
met edecek şekilde kullanılması ve işletilmesi gerekir. Turizme yönelik bir otel yapılabileceği 
gibi, Tarım müzesi ve Yörük kültürünü yaşatacak çeşitli yatırımlar yapılabilir. DSİ olarak Tarım 
alanlarında Sulama bütünlüğünü bozacak hiçbir yapılaşmaya izin verilmediğini, bu alanın tarım-
sal niteliğinin korunması için büyük yatırımlar yapıldığını, ovanın tarımsal niteliğinin korunması 
için gerekli çaba gösterilecektir (Süleyman GÖNÜLKIRMAZ).

• A.Ü. Ziraat Fakültesinin konu ile ilgili görüşü; 4 öğretim görevlisinden oluşan bir komisyon 
tarafından oluşturuldu.

• EXPO alanın bundan sonraki kullanımlarında, Antalya’nın bir tarım ve turizm kenti olduğu 
unutulmadan planlanmasına öncelik verilmelidir. Bu bağlamda, tarım ve turizmi birleştirecek 
şekilde rekreasyon ve eğlence amaçlı kullanımları öncelikli olarak dikkate alınabilir. 

• Halen kullanılan alanda özellikle ülke bahçeleri botanik parkı şeklinde kullanılarak değerlen-
dirilmeli ve bazı hayvan türleri ile de zenginleştirilmelidir (örneğin tropik kelebekler, balıklar vb)

• Halen EXPO alanı olarak kullanılan alan kesinlikle kamu mülkiyetinde kalmalı, herhangi bir 
şekilde özel sektöre devredilmemelidir. Ancak, kamunun, söz konusu alanı işletmede ve yönet-
mede sıkıntılarla karşılaşabileceği nesnel olarak ortaya konulması durumunda, mevcut mülki-
yet durumuna hukuksal olarak zarar gelmeyecek şekilde,  işletim hakkı özel sektöre orta vadeli 
olarak (5-10 yıl) devredilebilir veya kiralanabilir. 
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• Halen kullanılan alanda mevcut yapılara ek olarak herhangi bir yapılaşmaya izin verilme-
melidir. Ayrıca, söz konusu alanın etrafında da sanayi tesisi ve konut amaçlı herhangi bir yapı-
laşma yasal düzenlemelerle önlenmeli ve etrafındaki alanlara arsa niteliği kazandırılmamalıdır. 

• EXPO alanının bundan sonraki kullanım süreçlerinde atık üretme potansiyeli olan ve kul-
lanım sürecinde çevreye verebilecek potansiyel zararlara ilişkin önlemler mutlaka alınmalıdır.

• EXPO alanına ulaşım; karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla planlanmıştı. Karayolu ve raylı 
sistem tamamlanmış olmasına karşın deniz yoluyla ulaşım hali hazırda yapılmamıştır. Projenin 
devamında öngörülen Aksu nehrinden deniz yoluyla ulaşıma izin verecek yatırım faaliyetleri 
mevcut projeden tümüyle kaldırılmalıdır. DSİ tarafından Aksu nehrinin yeniden düzenlenme-
sinde sadece taşkın koruma dikkate alınmalı, nehrin derinleştirilerek deniz ulaşımına açılması 
önlenmelidir. Böyle bir proje ile Aksu nehrinin doğal drenaj görevi ortadan kalkacağı gibi deniz 
suyu girişiminin de etraftaki tarım alanlarının tuzlanmasına ve sonunda arazinin çoraklaşarak 
elden çıkmasına neden olacaktır. 

• Kongre Merkezi kentte bulunan üniversiteler için, uygun fiyatlandırma koşulları ile, akade-
mik çalışmalara (kongre, sempozyum, sergi vb) açık tutulmalıdır (Dursun BÜYÜKTAŞ).

• Expo alanının expo sonrası canlılığını koruyabilmesi için Kundu bölgesi otelleriyle bağlan-
tısının kurulması gerekir (Tahir DURU).

• Alanın Kundu bölgesi otelleri ile bağlantısı yeni yollarla sağlanmıştır. Bu bağlantı yolu üze-
rinde yapılaşmaya izin verilmemelidir. Expo alanı Perge antik kentiyle bağlatılmalı. Kent müzesi 
bu alana yapılabilir (Adnan ÖZÇELİK).

• Alan, saygın bir kuruluşa, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yüksek Tarım Teknoloji Enstitüsü gibi 
akademik kuruluşları içerecek bir üniversite kurulması için tahsis edilebilir (Adnan ÖZÇELİK).

SONUÇ
Expo alanının kullanımı ve işletilmesine yönelik çok farklı görüşler ortaya konulmaktadır. 

Katılımcıların tümü Expo alanının kullanım ve işletmesinin çevredeki verimli tarım arazileri üze-
rinde yapılaşmaya neden olmaması veya yapılaşma baskısı oluşturmaması gerektiği konusunda 
hem fikirdir. Serik ovası tarımsal niteliğini korumalıdır ve tüm karar vericiler bu alanın tarımsal 
ve sulama bütünlüğünün bozulmaması için çaba sarf etmelidir. Bu alan, çevresi ve dereler üze-
rinde Kırcami örneğinde olduğu gibi tarımsal üretimi tehdit edecek, baskı oluşturacak projeler-
den ve yatırımlardan uzak durulmalıdır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU

Başkan  : Muammer YÜKSEL   

Başkan Vekili : Gürsel YURTBAHAR    

Sekreter  : Mehmet Neşet GÜNDÜZ

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu 2016 yılında çalışmalarını yürüt-
müştür. 2016 yılı içinde 4 toplantı yapılmıştır. Antalya Kart ve eski toplu ulaşım kartları, ASAT 
(su idaresi) ve CLK’ya (elektrik idaresi) meskenlerle aynı binalarda faaliyet gösteren ticaretha-
nelere uygulanan farklı tarifenin gerekçeli açıklamasının sorulması, Meydan Altgeçidi, Kimlik 
Fotokopileri ile ilgili mevzuatın görüşülmesi, Kentsel Dönüşüm hakkında yeni çıkan yönetmelik, 
kredi mağduru vatandaşların bankalarla yaşadığı sorunları konuları görüşülmüştür.

TOPLU ULAŞIM KARTLARI ÖNERİ RAPORU
Konu:  Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Kart toplu ulaşım kartlarının ve eski 

toplu ulaşım kartlarının durumunun görüşülmesi ve çözüm önerilerinin sunulması.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna tanıtımı yapılan toplu ulaşım da kullanıla-
cak yeni Antalya Kart ve önceden beri kullanılmakta olan toplu ulaşım kartlarını görüşmek ve 
bilgi almak için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkilinin de davet edilmesi suretiyle 
26.01.2016 tarihinden Antalya Kent Konseyinde toplantı düzenlendi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir yetkili toplantıya katılamadı. Bunun üzerine 
toplantıya katılan grup üyeleri ile toplantı gündemi görüşülmeye geçildi. Toplu ulaşım ve yaşa-
nan sorunlar ile ilgili olarak aşağıdaki konular görüşüldü ve kararlar alındı.

• Yeni verilmeye başlanan ve bundan sonra Antalyalıların kullanımına sunulan Antalya Kart 
ile Öteden beri kullanılan Toplu Ulaşım kartı ve bu kartın yasal ve sosyal sorumluluk kapsa-
mında tüketicilere karşı sorumlu olan taraflar hakkında bir kavram karışıklığı ve bilgi kirliliği 
yaşanmaktadır. Antalya kamuoyu, 2006-2009 yıllarında kullanıma başlanan Toplu ulaşım kart-
larından vazgeçilerek, 2009-2014 yıllarında kullanılan toplu ulaşım kartlarına geçildiğini şimdi 
ise tekrar Antalya Kart a geçildiği, konusu ile ilgili değişikliklere neden gerek duyulduğu husus-
larında Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilerin doğru ve net olarak kamuoyuyla paylaşılması 
öngörülmektedir.

• Toplu ulaşım faaliyetleri ve toplu ulaşımın koordinasyonu Büyükşehir Belediyelerinin so-
rumluluk alanındadır. Kullanılmakta olan eski kartlardaki bakiyelerin durumu da Büyükşehir 
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Belediyesi tarafından çözümlenmeli ve halkı aydınlatıcı ve uyarıcı bilgiler verilmelidir. Bakiyeler 
ile ilgili hukuki süreç Antalya Büyükşehir Belediyesini ve taşeron firmayı ilgilendirmektedir. Va-
tandaşların muhatabı Büyükşehir Belediyesidir.

• Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya halkının Toplu ulaşımının koordinasyonunu ve bu 
konudaki haklarını korumakla mükelleftir. Toplu taşıma işinin herhangi bir hizmetini x firmasın-
dan alması tüketicileri ilgilendirmemeli ve tüketici bu konuda bir zarara uğratılmamalı. Çünkü 
Tüketicinin bu konuda taraf olarak şartları belirlemeye veya herhangi bir sözleşmeye akdetme-
ye imkanı yoktur. Dolaysıyla Belediye 3. Kişi veya kurumlarla yapacağı sözleşmelerde, vatan-
daşların haklarını koruyucu tedbirleri ve teminatları almalıdır.

• Toplu taşıma işi; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım koordinasyonu hizmeti veren ya-
zılımcı firma, Hizmeti veren taşıma esnafı ve hizmeti alan tüketicilerden oluşan dört ayaklı bir 
ticari faaliyetten ibarettir. Bu güne kadar Antalya halkı 3 adet değişik Toplu ulaşım kartı ile mu-
hatap olmak zorunda kalmıştır. Ancak Tüketiciler bu süreçlerin hiçbirinde dikkate alınmamıştır. 
Bundan sonra tüketicilerin mutlaka sürecin içine olmaları sağlanmalıdır.

• Kamuoyuna ve gazetelere yansıyan bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi “ Antalya 
Kart Teslim Tutanağı adı altında, vatandaşlardan, kartlarda bulunan bakiyeler için Belediyenin 
ibra edildiği, Hukuksal nihai sorumlunun A-Kent firması olduğu yönünde adı teslim tutanağı 
ama aslında bir ibraname almakta olduğu anlaşılmıştır. Bu konu tamamen hukuk dışı bir uygu-
lama olup; vatandaşın kartlarında kalan bakiyelerine el konulmasıdır. Vatandaş kartın üzerinde 
Antalya Büyükşehir Belediyesi yazıyor diye o kartlara para yükledi. Vatandaş belediye ile x fir-
ması arasındaki hukuksal sorunlardan dolayı bedel ödemek zorunda kalmamalıdır. 

• Toplu taşıma araçlarında şoför ile vatandaş karşı karşıya kalmakta ve istenmeyen olaylar 
yaşanmaktadır. Yeni ulaşım kartlarının dağıtımı tamamlanıncaya kadar, eski kartların geçerli 
olmasının, bakiyeleri biten kartların ücretsiz değişimlerinin yapılmasının önü açılmalıdır.

• Tüketiciler bir daha bu ve benzeri mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Toplu 
ulaşım kartları ve sistemin yazılımının tüm hakları Büyükşehir Belediyesine ait olmalı, ileri ta-
rihlerde hizmet sağlayıcı firmalar veya kişiler değişse bile tüketici bu değişikliklerden etkilen-
memelidir.

Yukarıdaki kararlar alınmış ve bu konuların Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iletilerek, sun-
duğumuz görüş ve öneriler hakkında yazılı beyanlarının istenmesine, gelecek cevaba göre bir 
basın açıklaması yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TOPLU ULAŞIMDA ANTALYA ULAŞIM KARTI SORUNLARI
BASIN BİLDİRİSİ

Hepinizin de bildiği üzere 2015 yılının son aylarında, Antalya Kamuoyunun gündemine giren 
ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna tanıtımı yapılan, yeni toplu ulaşım kartı Antal-
ya Kartı kullanmaya başladık. Ancak, vatandaşın elinde bulunan, eski ulaşım kartlarında kalan 
bakiyelerinin, ne olacağı konusu halen cevap bulmamıştır.

Konu ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı olarak verdiği cevapta; Eski 
kartlardaki bakiyelerin durumu hakkında özetle “Eski kartlardaki bakiyelerin kullanılması konu-
sunda, basın yayın yolu ve tüm toplu taşıma araçlarında duyurular yapılarak, vatandaşlarımıza 
bilgilendirme yapılmıştır ve süre tanınmıştır. A-kent firması eski kartlarla ilgili olarak, kart sayısı 
sahipleri ve içindeki bakiyeler hakkında, belediyemize hiçbir bilgi vermemekte ve tüm bilgileri 
saklı tutmaktadır. Belediyemiz kart bakiyelerinin iade edilmesi ve halkımızın mağduriyetinin 
giderilmesi konusunda kararlı olup, vatandaşların eski kartlarında kalan bakiyeleri, firma hesa-
bından alınarak vatandaşlarımıza iade edilmesi ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir” denil-
mektedir.

Cevaptan anlaşıldığı üzere; Toplu taşıma sistemi ve sistemdeki tüm bilgi ve kullanım yetkisi, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından A-Kent firmasına bırakılmıştır. Oysa; Toplu ulaşım fa-
aliyetleri ve toplu ulaşımın koordinasyonu Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluk alanındadır. 
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Kullanılmakta olan eski kartlardaki bakiyelerin durumu da Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çözümlenmeli ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın vatandaşın eski kartlarında kalan bakiyeleri iade 
edilmelidir. Bakiyeler ile ilgili hukuki süreç Antalya Büyükşehir Belediyesini ve yüklenici firmayı 
ilgilendirmektedir. Vatandaşların muhatabı Büyükşehir Belediyesidir. 

Belediye ile A-Kent firmasının Tahkim yoluna başvurduğu ve Tahkim davasında tahkim mah-
kemesi tarafından bilirkişi marifeti ile detaylı inceleme yaptırıldığı, bilirkişinin kartında bakiye 
kalan vatandaşların adları dahil her türlü veriyi tespit ettiği doğru mudur?. Veriler tespit edil-
diyse Belediyenin bilgilere ulaşamadığından bahisle, vatandaşın parasını iade etmemesi izaha 
muhtaçtır. 

Belediye ile işletici şirketin arasında yapılan sözleşmede; sistemin online olarak belediyenin 
denetiminde olacağı, Belediyenin yükleniciyi süre ve konu sınırı olmadan dilediği gibi denetle-
yebileceği ve Olması muhtemel zararlar için işletici firmadan teminat alınması hususlarında, 
Tüketicinin haklarını koruyucu tedbir alınması zorunluluktur. Alınmış ise; bu konuda görevi ih-
mal mi vardır?  Şimdi,  kimin kartında, ne kadar bakiye olduğu yönündeki bilgilere neden ulaşı-
lamamaktadır? En azından A-Kent firması ile sözleşme fesih edilmeden önce, sistemden bilgi 
yedeklemesi yapılmamış mıdır?

Bilindiği üzere, Eski Toplu Taşıma kartlarını dağıtan Firma, Belediye ile sözleşme yaparak bu 
işi üstlendi. İşletici şirket, Belediye ile imzaladığı sözleşmeye dayanarak kart dağıttı. Vatandaş 
bu kartlara para yükledi. Bu kartı almadan toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlardan,  yani 
nakit para kullananlardan, daha fazla ücret alındı ve vatandaşlar bu sistemi kullanmak zorunda 
bırakıldı. Sistemi araçlarına takmayan toplu taşıma araçlarının çalışmasına müsaade edilmedi. 
Bu işler Belediyenin yaptırım uygulaması ile yapıldı.

Gelinen bu noktada Belediye ile aralarında imzalanan sözleşmeye dayanarak çalışan bu şir-
ketin, vatandaşların kartlarındaki bakiyeyi iade etmemesinin Belediyenin sorumluluk alanında 
olduğu açıktır. 

İkinci bir husus, Kamuoyuna ve gazetelere yansıyan bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi“ Antalya Kart Teslim Tutanağı adı altında, vatandaşlardan, kartlarda bulunan bakiyeler 
için, Belediyenin ibra edildiği, Hukuksal nihai sorumlunun A-Kent firması olduğu, yönünde adı 
teslim tutanağı ama aslında bir ibraname almakta olduğu anlaşılmıştır. Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi bu konudaki sorumuza ise; Bu işlem eski sistemle ilgili belediye şirketine bir sorumluluk 
yüklememek için yapılmaktadır. Kartlarında bakiyesi olanlar için herhangi bir zorlama yapıl-
madığı” şeklinde cevap vermiştir.  Bu tutum, hukuka uygun olmayan bir şekilde vatandaşın 
kartlarındaki üç beş kuruşa el konulması olarak değerlendirilmektedir. Vatandaş kartlara üze-
rinde Antalya Büyükşehir Belediyesi yazdığı için  para yüklemekte sakınca görmedi, Belediyeye 
itimat etti. Belediye ile A-Kent firması arasındaki hukuki ihtilafların vatandaşı ilgilendiren bir 
husus olmadığı açıktır. Çekişmenin bedelinin vatandaşa yüklenmesinin hukuka uygun olmadığı 
düşünülmektedir. Zira hukuki sorumluluğu olmadığı kanaatinde ise Belediye niçin vatandaştan 
ibraname almıştır.

Üçüncü ve son husus ise; Yeni kullanılmaya başlanan kartlara, Web sitesi üzerinden yapılan 
dolumlar için banka komisyon bedeli olarak tüketiciden paralar alınmıştır.  Büyükşehir Bele-
diye’sinin 07.03.2016 tarihindeki kararı ile web adresi üzerinden yapılacak yüklemelerden ar-
tık hiçbir banka masrafı alınmayacağı basın yolu ile duyurulmuştur. 07.03.2016 tarihine kadar 
geçen sürede; Tüketiciden banka komisyonu altında ne kadar para alınmıştır? Bu paraların ne 
kadarı Bankalara aktarılmıştır?. Alınmasından vazgeçildiğine göre 07.03.2016 tarihine kadar 
tüketiciden tahsil edilen banka komisyon bedelleri tüketiciye iade edilecek midir?.

Sonuç olarak; Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in sık sık dile getirdiği 
“Vatandaşın kör kuruşunun bile hesabının sorulması gerektiği” yönündeki açıklamalarına ve 
samimiyetine inanarak ve güvenerek diyoruz ki;

Hiçbir bahane ve şarta bağlı kalmaksızın, Tüketicinin eski kartlarında kalan bakiyeler, ivedilik-
le tüketiciye iade edilmelidir. Bu konuda tüketicinin muhatabı Antalya Büyükşehir Belediyesidir. 
Belediye ile yüklenici firmalar arasındaki hukuki süreç Tüketiciyi mağdur etmemelidir. 

Yeni kullanılmaya başlanılan toplu ulaşım kartlarında ve sisteminde, bu gün yaşanan sıkın-
tıların bir daha yaşanmaması için, Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma işini yapacak 
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firmalardan, Teminat mektubu dahil her türlü yasal tedbiri, vatandaşlar adına almalıdır.

Bu sorunun en kısa sürede çözüleceği ve Tüketicinin hakkının teslim edileceği ümidiyle, ka-
muoyuna saygı ile duyurulur.

ONİKİ BANKA HAKKINDA REKABET KURULU KARARININ 
UYGULANMASI TALEBİ RAPORU

Bilindiği üzere, Rekabet Kurulu tarafından, Türkiye’de faaliyet gösteren on iki bankanın (Ak-
bank T.A.Ş. (AKBANK),  Denizbank A.Ş.(DENİZBANK), Finans Bank A.Ş. (FİNANSBANK), HSBC Bank 
A.Ş. (HSBC),   ING Bank A.Ş.(ING),  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
(GARANTİ), (Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık 
A.Ş. (GKFD),  Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKBANK), Türkiye İş Bankası A.Ş. (İŞ BANKASI), Tür-
kiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKIFBANK), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB)  T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. (ZİRAAT) mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında anlaşma ve/veya uyumlu eylem 
içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un (RKHK) 
4’üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma sonucunda, ver-
miş olduğu 08.03.2013 tarih ve 13- 13/198-100 sayılı nihai karar ile  mevduat, kredi ve kredi 
kartı hizmetleri alanında RKHK’un 4’üncü maddesini ihlal ettiklerine karar verilmiştir.

RKHK’nun,  bazı bankaların kartel oluşturduğuna ilişkin kararına karşı ilgili bankalar tarafın-
dan kararın iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açılmış ise de İdare Mahkemesince Rekabet 
Kurumu’nun kararı doğru bulunarak onaylanmıştır. Ancak yine ilgili mahkeme kararına karşı 
Danıştay da temyiz yoluna gidilmiş ise de Danıştay 13. Dairesi yerel mahkemenin kararını doğru 
bularak onaylamıştır.

Sonuç olarak ilgili 12 bankanın, Konut kredilerinde 15 baz puanlık (0,15) İhtiyaç kredilerinde 
10 baz puanlık (0,10);Taşıt kredilerinde 5-20 baz puan arasında (0,5-0,20) bir kartel uzlaşması 
(ortak faiz artırımı) yaptığı mahkeme kararı ile de kanıtlanarak hüküm altına alınmış bulunmak-
tadır. Yani bu bankaların 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kendi aralarında anlaşa-
rak faizleri yüksek tutmuşlar, mevduat faizlerini ise düşük tutarak müşterilerini mağdur etmiş-
ler ve haksız kazanç sağlamışlardır. Böylece söz konusu 12 bankanın 21.08.2007 ve 22.09.2011 
tarihleri arasında toplumu yapay faiz oranları ile zarara uğrattığı kesinleşmiştir.

RKHK’nın 57. maddesine göre, “...Kanuna aykırı eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile 
rekabeti engelleyen, bozan ya da kısıtlayan kimseler bundan zarar görenlerin her türlü zara-
rını tazmine mecburdurlar”.

Bu bağlamda, ülkemiz nüfusunun büyük kısmını etkileyen olayın toplumsal mağduriyet ya-
ratığı açıktır. İlgili olay sebebiyle ülkemizde söz konusu zararın giderilmesi adına herkesin tek 
tek dava açması gerekeceğinden bunun da mağdurlar açısından yeni dava süreci ve masrafı ve 
devlet açısından ise büyük bir dava yükü oluşturacağı ortadadır.

SONUÇ OLARAK; Yukarıda belirttiğimiz konunun uzlaşma ile çözülmesinin mağduriyetleri 
bir nebze de olsa gidereceği kanaati ile Kurumunuzca ilgili Bankalarının bu tarihlerde kredi 
kullanan kişilerin müracaatları halinde ilgili yıllara ait faizlerin geri ödenmesi yönünde gerekli 
çalışmanın ve duyurunun yapılmasının saygılarımızla arz ederiz.
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TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan  : İlyas DAŞTAN      

Başkan Vekili  : Ayşegül NAS       

 

Toplum Çalışma Grubu 2016 yılında 4 toplantı düzenlemiştir.  

Toplantılarda ele aldığı konular; Evsiz ve Sokakta yaşayan vatandaşların barınma sorunları, 
Çocuk Katılımı Küçükler İçin Büyük Adımlar Projesi, Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Çalışma-
lar, Yerel Yönetimlerde Yaşlı Hizmetleri.

 

SOKAKTA YAŞAYANLAR VE EVSİZ VATANDAŞLARIN DURUMU
Toplum ve Sağlık Çalışma Gruplarının (08.02.2016-26.01.2016 tarihlerinde),  Antalya’da kış 

aylarında sokakta yaşayanlar ve evsiz vatandaşların durumu hakkında görüşmek sağlık ve ba-
rınma sorunlarına yönelik uygun bir sosyal hizmet modeli belirlenmesi konusunda yaptıkları 
toplantı raporudur.

Toplantıya katılan kurumlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü,  Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi,  Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediye-
si, Aksu Belediyesi,  Çorba etkileşim grubu ve grupların üyeleri katılmışlardır.

Toplantı süreci; Antalya,  turizm  kenti ve sıcak iklim koşullarına sahip olması sebebi ile 
yoğun göç alan ve hızla gelişen kentler arasında bulunmaktadır.  Bu sebeple  iki tip sokakta 
yaşayan evsiz insanlardan bahsedilmektedir.                                

 A) Sürekli evsizler: Uzun dönemli devam eden ve sokakta barınmayı yaşam tarzı haline 
getiren insanlardan oluşmaktadır.  Bunlar,  devlet hastanesi,  cami, kilise, mağara, otobüs du-
rakları ve parklarda yaşamaktadırlar.

Sokakta yaşamayı yaşam tarzı haline getirmiş olan bu gruplar da madde ve alkol bağımlılı-
ğının yüksek olduğu, ruhsal bozukluk yaşadıkları, borderline kişilik özelliklerine sahip oldukları 
göze çarpan ilk izlenim arasındadır.

B) Geçici evsizler: İl  dışından  mevsimlik  işçi, töre ve namus şiddetine maruz kalmaktan 
korkan, savaş ortamından uzaklaşmak isteyen  kişilerin oluşturmuş olduğu, iş istihdamı sağlan-
dığında kendi hayatlarını kurmaya çalışan bir kitledir.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri yapmış oldukları uygulama örnekleri hakkında bilgi 
vermişlerdir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılı Ocak ayı içerisinde Valilik kararı ile Ata-
türk Spor Salonu evsizlere açılmış, yatak, battaniye, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çay ve 
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çorba dağıtımı yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından evsizlere yönelik sosyal yardım ve 
sağlık hizmetleri de devam ettirilmektedir.

2016 yılı içerisinde de ‘Çorba etkileşim grubu’ (gönüllü olarak on üyesi bulunan) isimli bir 
grup ile iletişim halinde olmaları gerekçesiyle aşevinden sıcak çorba çıkarıldığını, çorba etkile-
şim grubunun çıkarılan çorbayı gece 22.00 itibari ile seçmiş oldukları pilot bölgelerde dağıtmış 
olduklarını beyan etmişlerdir.

Muratpaşa Belediyesi,  2015 yılı içerisinde evsizler için barınma evi açmış olduğunu 19 kişiye 
hizmet verdiklerini, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği ve çay ikramında bulunduk-
larını, banyo ihtiyacını karşılayabilmeleri için hamama götürdüklerini, Sosyal Yardım Merkezi’n-
den kıyafet yardımı yapıldığını, evde bakım hizmetlerinden rutin sağlık kontrollerinin yapıldığını, 
berber hizmeti vererek saç ve sakal tıraşı yaptırdıklarını beyan etmiştir.

Konyaaltı Belediyesi temsilcisi mücavir alan sınırları içerisinde bir tane  evsiz olduğunu onun 
da Konyaaltı halkı tarafından sahiplenildiğini bu sebeple  barınma evi açmadıklarını beyan et-
miştir.

Aksu Belediyesi temsilcisi mücavir alanın kır kenti koşullarını sağladığı için evsiz vatandaşla-
rının olmadığını bu sebeple müracaat almadıklarını beyan etmiştir.

Evsizlerin, şizofren, bipolar, madde bağımlısı, kanser hastası, çeşitli enfeksiyon rahatsızlıkları 
olduğu tespit edilmiştir.  

Halk Sağlığı Temsilcisi,  evsizlerin  SGK’dan gelir düzeyi saptaması sonucu ücretsiz sağlık 
hizmetlerinden yararlanabileceklerini, bu konuda bir yere toplanmaları halinde SGK’ dan da 
yardım isteyebileceklerini, kendilerinin de psikolog ve doktor takviyesiyle bu sorunlara çözüm 
üretebileceklerini ifade etti. 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Temsilcisi, Mevzuatları gereği hizmet verdikleri grubun 0-18 
yaş arası ve 65 yaş üstü, engelli ve kadınlara yardım edebildiklerini, 18-65 yaş arası erkeklere 
yardım edemediklerini söylediler. Bu yönde yardım edebilmeleri için ancak Valiliğin direktifi 
gerektiğini belirtti. 

Toplantıya katılan çorba etkileşim grubu temsilcisi kendisinin Akdeniz Üniversitesinde hem-
şire ve aynı zamanda sosyolog olduğunu, kış aylarında mağdur durumda olan insanlara battani-
ye, çorba ve çay dağıtımı yaptıklarını, sosyal medya üzerinden etkileşime geçtiklerini, gönüllülük 
esasına dayalı bu hizmeti iki yıldır devam ettirdiklerini söylemiştir. Yaklaşık 150 evsiz vatandaşa 
hizmet verirken Büyükşehir Belediyesinden alınan çorba desteğini evsizlere ulaştırdıklarını ve 
güvene dayalı bir iletişim geliştiğini beyan etmişlerdir.

Büyükşehir Belediyesi temsilcisi tarafından gönüllülük esasına göre hizmet veren bu platfor-
mun dernekleşerek örgütlenmesi gerektiğinin hizmetin sürdürülebilirliği ve kurumsallaşması 
açısından önemli olduğu söylendi. Aksi durumda bu tür hizmetlerin istismar edilebileceği, ev-
sizlere yönelik çorba dağıtım hizmetine de devam edileceği vurgulandı. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Antalya Kent Konseyi Toplum ve Sağlık Çalışma Gruplarının kış aylarında sokakta kalan ve 

barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından barınma ve sağlık ihtiyaçları-
nın karşılanması amacı ile yapılan toplantılar da elde edilen bilgiler şöyledir: 

• Evsiz-sokakta yaşayan insanlara temel insan hakları açısından yaklaşılmalı, onların kişilik- 
haysiyet ve onurları gözetilmelidir. Bu kişilere sunulan ve sunulacak olan hizmetler gizlilik ilkesi 
doğrultusunda yürütülmelidir.

• Antalya merkezde yaklaşık 150 kadar evsiz- dışarda yaşayan vatandaş bulunmaktadır.

• Evsizler ve dışarda yaşayanlar arasında madde ve alkol kullanan bağımlıların olduğu bilin-
mektedir.

• İleri düzeyde ruh sağlığı bozulmuş insanlar bulunmaktadır.

• Engelli vatandaşlar vardır.

• Adli sicil kaydı bulunanlar vardır.

• Borderline (kendini önemsiz görme) kişilik özelliklerine sahip insanlar vardır.
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ALINAN KARARLAR

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşların işbirliği 
içinde çalışılması,

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ya da diğer kurumlar tarafından bir pansiyon ki-
ralanması ve eylül ayından nisan ayına kadar evsiz vatandaşlara hizmet sunması, barınma 
ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması,

• Evsiz ve sokakta yaşayanların kayıt altına alınması,

• Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından evsizlerin sosyo-ekonomik durumunun as-
gari geçim düzeyi standardına  getirilmesi için sosyal ve hukuki düzenlemelerin yapılması,

• Belediyeler tarafından sosyal zabıta birimi kurulması ve evsizlere ilk müdahalenin bu birim 
tarafından yapılması, sokakta yaşayan, madde kullanan, sokakta çalışan çocuk ve yetişkin-
ler için önlemler alınması,

• Evsizler için ihbar hattı kurulması,

• Açık kapı sistemi ile işleyen merkezler açılması, (temel ihtiyaçların karşılanacağı mutfağı, 
banyosu ve 10 kadar yatağı olan)

• Evsiz ve sokakta yaşayanların sağlık sorunlarının çözümü ve ilk tedavilerinin İl sağlık Mü-
dürlüğünce yapılabilmesi için ilk müdahale merkezi kurulması.

Bu konuda komisyonda bulunanların verdiği karara göre; evsizlerin ilk etapta 100-150 kişilik 
spor salonu büyüklüğünde tek bir yerde toplanmasına burada hastalık ve sosyal durumlarına 
göre gruplara ayrılıp ihtiyaçlarının buna göre giderilmesinin uygun olacağı, bu yerin Belediye-
ler tarafından sağlanmasının, günde 1 öğün çorba verilmesinin uygun olacağı, daha fazlasının 
özendirme nedeniyle sakıncalı olabileceği görüşü belirtildi.

Evsizlerin bu yere toplanması konusunda Emniyet, Zabıta ve Belediyelerden yardım isten-
mesinin uygun olacağı belirlendi. Bu konularda Müftülüklerden de yardım istenmesi gerekliliği 
üzerinde duruldu. Çeşitli yardım kuruluşlarının toplu halde olan bu yere yardımlarının daha 
kolay olacağı saptandı. Bu işlerin koordinasyonunun Valilik tarafından yürütülmesine, bu işin 
Belediyelere bırakılması durumunda siyasi ranta dönüşme riskinin olduğuna kanaat getirildi. 

Bu toplumsal yaranın ivedilikle giderilmesi gerektiği, aksi takdirde evsizlerin bazılarının çe-
şitli terör örgütleri tarafından kullanılabileceği, enfeksiyonları tedavi edilmezse toplum için bir 
enfeksiyon kaynağı olabileceği, bu yüzden de bir an önce Valilik tarafından koordinasyonun 
yapılması gerektiği ve gerekli görev dağılımının yapılmasının uygun olduğu düşünüldü. 

YEREL YÖNETİMLERDE KADINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
ÖNERİ RAPORU

26 Ekim 2016 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ŞÖNİM), Büyükşehir Beledi-
yesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Aksu Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Aile Danışmanları Derneği, Toplum Çalış-
ma Grubu, Kadın Meclisi üye ve temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda yerel yönetimler-
de kadına yönelik çalışmalar konusu görüşülerek öneriler geliştirilmiştir.

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi ve beş merkez ilçe belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü tarafından aile ve kadın konusu üzerine kurumsal düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. 
Kadın odaklı çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerde farklı yaklaşım ve hizmet modellerinin 
olduğu görülmektedir.

ÖNERİLER
Her belediyede Kadına Şiddetin Önlenmesi Birimi kurulmalıdır. 

Nüfusu 100.000 den fazla olan her Belediye “Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Uygula-
ma Yönetmeliği” çıkartmalıdır.
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İleri ve gelişmiş ülkelerdeki kadın çalışmaları takip edilmeli, işbirliğine dayalı projeler ve AR-
GE çalışmaları yapılmalıdır.

Koruyucu önleyici hizmetlere ağırlık verilmeli, yerel yönetimler mahallelerde toplum mer-
kezleri, kadın danışma merkezleri, mahalle evi gibi birimler açmalıdır.

Kadın ve aile hizmet birimlerinde mutlaka tabip, psikolog, sosyal hizmet uzmanı-sosyal ça-
lışmacı, hemşire, sosyolog vb. meslek elemanları istihdam edilmelidir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında erkeklerle de şiddeti önleyici bi-
linçlendirme çalışmaları yapılmalı, erkeklerin eğitimi için birimler açılmalı, spor salonları, kah-
vehaneler, pazar yerleri gibi mekânlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın hakları 
konularında bilinçlendirme çalışmaları yürütülmelidir. Bu konuda muhtarlar ve mahalle temsil-
cilerinden destek alınmalıdır.

Konu ile ilgili Billboardlar ve panolar kullanılarak, afiş, el broşürü gibi basılı görseller hazırla-
narak, televizyon ve radyo programları ile toplumsal bilinç oluşturulmalıdır.

Aile Danışmanlığı hizmeti yaygınlaştırılmalı, mağdur bireyin güçlendirilmesi yönünde psiko-
sosyal ve hukuki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Yerel yönetimler Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmalıdır.

Medya-basın ve televizyon programlarında medya dili etkin ve doğru kullanılmalı, mağdur 
bireyin kişi hak ve hürriyetleri ile onuru ve özel hayatı gözetilerek ikinci bir şiddet önlenmelidir.

Basında kadına yönelik şiddet konulu haberlerin veriliş şekli ve kullanılan dile ilişkin yerel 
basın mensuplarını bilinçlendirilmelidir. 

Önemli spor karşılaşmalarının öncesinde ve sonrasında etkin olacak biçimde kadına yönelik 
şiddeti önleyici açıklamaların panolarda yayınlanması sağlanmalıdır.

Emniyet birimlerinde ve karakollarda kadın sorunlarıyla ilgili bölümlerde kadın personel gö-
revlendirilmelidir.

İlimizde yerel yönetimler, kamu kurumları ve kadın çalışmalarında uzmanlaşmış sivil toplum 
örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu ile kadın sorunlarına çözüm aranmalı, 
kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır.

Belediye Kanunu gereği nüfusu yüz bini geçen belediyeler kadın konukevi açma zorunluluk-
larını yerine getirmelidir. 

Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında, kadının sosyo-ekonomik ve kültürel alanda güç-
lenmesi, kentin sunduğu tüm olanaklardan erkeklerle eşit biçimde yararlanabilmesi, kenti er-
keklerle eşit deneyimleyebilmeleri ve bu bakış açısının kazandırılması için düzenlemeler yapıl-
malıdır.

Kentin fiziksel mekânlarının kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde 
daha düzenli, kolay ve sağlıklı hale getirilmesi sağlanmalıdır. Gece cadde ve sokaklar yeterli 
seviyede aydınlatılmalı, toplu ulaşımda havanın karardığı zamanlarda ulaşım araçları durak dışı 
indirme ve binme yapabilmelidir. 

Kadının istihdamı konusunda daha çok iş ve meslek edindirme çalışmaları yapılmalıdır. 

Kadın konulu günlerde toplumsal bilinç oluşturma ve farkındalığı arttırıcı etkinliklerin birkaç 
güne değil de bir hafta ve daha uzun sürelere yayılması sağlanmalıdır.

Öncelikli olarak kız öğrencilerin güvenliği için Akdeniz Üniversitesi kampüsünün gece aydın-
latması güçlendirilmelidir. Bu konuda Antalya Barosuna gelen şikayetler dikkate alınmalıdır.

İhtiyaca göre uygun cadde, park ve bahçelere bebek emzirme, çocuk bakım üniteleri yerleş-
tirilmelidir.

ÇOCUK KATILIMI TOPLANTI RAPORU

16 Mart 2016 tarihinde Toplum Çalışma Grubu,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü ARGE, Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi, Kon-
yaaltı Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikolojik Danışman 
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ve Rehberler Derneği, Sakatlar Derneği Antalya Şubesi, Çocuk İzlem Merkezi ve Toplum Çalışma 
Grubu üyeleri katılımıyla Çocuğun Katılım Hakkıyla ilgili toplantı düzenlemiştir.   

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. Maddesinde belirtilen Çocuğun Katılım Hakkı, “çocukların 
ve gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda, kararlarda, etkinliklerde ve süreçlerde etkin bir 
şekilde yer almaları” anlamına gelmektedir. Çocukların kent içi çalışmalara, karar alma meka-
nizmalarına ve aktivitelere katılımının sağlanması, kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini 
serbestçe ifade etmeleri ve söz sahibi olmaları beklenmektedir. 

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)  tarafından yürütülen proje bağlamında çocuğun katılımını 
esas alan bir çalışma yürütülmektedir. ÇOCUKLARLA GÜÇLÜYÜZ başlıklı proje de çocukların 
haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, sözleşmede yer alan çocuk hakları ile ilgili ilke ve 
hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının çocuklarla 
ve çocuklar için ortak bir ses olmasına katkıda bulunmak üzere toplantılar düzenlenmektedir.

Şubat ayında SHU Derneği ile Psikolojik Danışmanlar Derneği toplantılardan çıkan sonucu 
Uluslararası ÇOCUK Merkezine sunacaklardır. 

Toplantıya katılan yerel yönetim temsilcileri kurumlarında çocuklarla ilgili yaptıkları çalış-
malarla ilgili şu bilgileri aktarmışlardır. 

Büyükşehir Belediyesi, Çocukların katılımı konusunda,  Çocuklara 23 Nisan dışında sembo-
lik verilen haklar dışında, Belediyenin aile ve toplum eğitim merkezlerinde eğitimler verildiğini, 
Büyükşehir Belediyesi olarak çocuk hizmetlerinin var olduğunu, 

Konyaaltı Belediyesi, Hizmet odaklı çalışmalarının olduğunu (kreş, etüt merkezi, rehberlik 
aile danışmanlığı vb.), 

Muratpaşa Belediyesi, Çocuklara yönelik hizmet odaklı çalışmalarının olduğunu oyun oto-
büsü, rehberlik hizmetleri, kreş hizmetleri olduğunu ve Turuncu Masaya gelen talepleri değer-
lendirip çözmeye çalıştıklarını, 

İfade ettiler.

Kepez Belediyesi, 4 yıldan beri, kepez ilçesindeki 135 okuldan seçilen temsilci üyelerden 
oluşan Çocuk Meclislerinin olduğunu belirtti. 3 Martta yapılan toplantıda belediye başkanı ve 
meclis üyeleriyle ortak toplantı yaptıklarını aldıkları kararların mecliste okunduğunu söyledi. 
EXPO’ DA ağaç dikme etkinliği, okulların temizliği, kantin denetlenmeleri vb. konularda çalışma-
lar yürüttüklerini ifade etti.

Döşemealtı Belediyesi, 14-25 yaş arası Gençlik Meclisi oluşturduklarını, AB projesi kap-
samında bir danışmanlık firması tarafından başvuranlar içinden Döşemealtı ilçesinde ikamet 
eden 25 kız, 25 erkek 50 gençlik meclisi üyesi ile proje başlatıldı. CV hazırlama, insan ilişkileri, 
etkileşim yolları vb. gibi konular işlenmekte, önümüzdeki günlerde mahalle ve kentimiz için ne-
ler yapabiliriz konusu tartışılacak ve bu yıl içinde seçilen kişiler bu çalışmalar sonrasında yurtdı-
şı resmi incelemesi yapacaklar, bilgi deneyim kazanacaklar, bir yıl sonra yeni üyeler belirlenerek 
yeni çalışmaların planlanacağını belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde yönetmelik gereği seçimle 
yapılan öğrenci meclisleri oluşturulmuştur. Disiplin Kurulunda öğrenci temsilci bulunur. Her sı-
nıfta ve okullarda nöbetlerden tutunda tüm sosyal aktivitelerde öğrenciler yer alır. 

Milli Eğitim Bakanlığında sürekli projeler var, birçok projeye katılım sağlanıyor. Çocuk katılı-
mı söz konusu.

Değerler Eğitimi var. Taslak programlar hazırlanıyor okullara gönderiliyor ve her okul kendi 
özelliklerini dikkate alarak değişiklik yaparak uygulayabiliyor.

Çocuk hakları ile ilgili dersler Vatandaşlık ve Sosyal Bilgiler dersleri içinde işlenmekte oldu-
ğunu belirterek çocuk katılımının milli eğitim tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2013 yılı rakamlarında bakım kurumlarında yakla-
şık 11 bin çocuk olduğu, Antalya’da 250 çocuğun evler sitesinde, 100 çocuğun çocuk sitesinde, 
100 çocuğun koruyucu ailede olduğunu toplam 450 yatılı çocuğa hizmet götürdüklerini belirtti.

Bakanlık düzeyinde çocuk hakları daire başkanlığı kurulduğunu, 2014 yılında çocuk hakları 
yönergesi doğrultusunda çocuklardan oluşan çocuk hakları kurulu kurduklarını söyledi. 55 kişilik 
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bir komite olduğunu ve Nisan ayında toplandıklarını temayı çocukların belirlediğini ifade etti. 

Çocuk İzlem Merkezi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulmuş, cinsel 
istismara uğramış, cinsel istismara uğrama şüphesi altındaki mağdur çocukların, ifade alma, 
adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması için planlan-
mış yerlerdir. Cinsel istismara uğramış çocukların adalet sistemi içerisinde defalarca ve hatta 
2. bir travma yaşamasına sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasını, merkezine çocuğun 
üstün yararını alarak kurumlar arasında eşgüdüm sağlanmasını amaçlayan oluşum olarak ta-
nımlamıştır. 

Çocuk İzlem Merkezindeki çocukların katılımı konusunda çocukların hakları olduğunu, mu-
ayene istememe hakkı, ihtiyaçlarının karşılanmasını isteme hakkı gibi haklarının olduğunu ve 
gerçeklerin zorla anlattırıldığı bir yer olmadıklarını çocuk dostu merkez olduklarını ifade etti. 

Sonuç ve Öneriler; 

Tüm ilçelerin ve çocukların da katılımı ile bir çalıştay yapılması,

Çocukların ailede, eğitimde, okulda her aktivitede katılımcı olmasının sağlanması,

Kentsel yaşama katılımlarının arttırılması konusunda park, bahçe, alan düzenlemelerinde 
çocuklarında görüşlerinin alınması ve katılımlarının arttırılması,

 Belediye bünyesi içinde kurulan çocuk meclisleri dışında, STK lar ağırlıklı bağımsız Çocuk 
Meclislerinin oluşturulması (Kent Konseyleri gibi)

Kent Konseylerinin çalışma gruplarına ve meclislerine çocukları ilgilendiren gündem mad-
delerinde Çocuk Kurullarından temsilci istenmesi konusunda, 

Görüş birliğine varıldı. 
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MECLİSLER

EMEKLİLER MECLİSİ 

Başkan   : Halil GÜL  
Başkan Yrd.  : Yrd. Doç. Dr. Türkan YILMAZ      

Sekreter  : Sultan BADEMLİ 

     

Emekliler Meclisi 2016 yılında 5 toplantı ve etkinlik düzenlemiştir. Toplantılarda; Japon bah-
çe kültürünün tanıtılması, 2016-2017 çalışma programının görüşülmesi, Toplu Taşıma Kartları 
ve Yerel Yönetimlerde Yaşlı Hizmetleri ile ilgili konular görüşülmüştür.

 Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi 22 Eylül 2016 tarihinde Genel Sekreter Şerafettin 
Sayar başkanlığında toplandı. Yapılan Divan seçiminde Başkanlığa Halil GÜL, Başkan Yardımcı-
lığına Türkan Yılmaz ve Sekreterliğe de Sultan Bademli oybirliği ile seçildi.

 Emekliler Meclisi 2016 yılında 94 üye kaydı ile 4 toplantı düzenlemiştir. Ekim ayında 2016-
2017 yılı çalışma programı hazırlandı. Çalışmaların verimli olabilmesi için komisyonlar oluştur-
du. Meclis grubu toplantılarının her ayın 2.salı günü saat 14.00 de yapılması kararlaştırıldı. Yaşlı 
ve Huzur Evleri, Kültür-Gezi, Sağlık, Sosyal ve Eğitim komisyonları kuruldu.

 

 ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

 a) Antalya Kent Konseyi mevzuatı doğrultusunda, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çö-
zümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda 
bulunmak,

 b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile 
diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri emeklilerin ya-
şantısı doğrultusunda hayata geçirmek,

 c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, emeklilerin hak ve hukukunun ko-
runması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, say-
damlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

 ç) Kent konseyi Emekliler Meclisi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, ta-
rafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

 d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
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 e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 TOPLU TAŞIMA KARTLARI HAKKINDA GÖRÜŞ:

Ant Kart, Halk Kart ve Antalya Kart olarak kullanılan ulaşım kartları her değişimde kart bedeli 
ile içine yüklenen paraların iadesi yapılmadığından emekliler mağdur edilmiştir. Bu sorunun 
çözümü için belediyeden talep de bulunulmuştur.

 YEREL YÖNETİMLERDE YAŞLI HİZMETLERİ:

Emekliler Meclisi ile Toplum Çalışma Grubu 2016 Aralık ayında ortak bir toplantı yaptı. Toplan-
tıda Yerel Yönetimlerde Yaşlı Hizmetleri görüşüldü. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesin-
den Nazlı Küçüksarı, Kepez Belediyesinden Ş. Şule Tezcan, Döşemealtı Belediyesinden Müjde 
Çınar Temizsoy, Muratpaşa Belediyesinden İlyas Daştan, Antalya Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Şerafettin Sayar (Sosyal Hizmet Uzmanı) ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden Tür-
kan Yılmaz katıldı.

 Büyükşehir Belediyesi temsilcisi; Döşemealtı Halil Akyüz Huzurevi, Mavi Ev (Alzheimer), Sos-
yal Kart Uygulaması (aylık 50-75-100 lira), 65 yaş üstü emekli ve yaşlılara ücretsiz toplu taşıma 
kartı uygulaması hizmetleri hakkında bilgi verdi.

 Kepez Belediyesi temsilcisi; Kepez’de 7 yıldan beri yaşlı hizmetleri verildiği ayrıca bu yıl 
içinde 25 odalı huzurevinin hizmete açılacağı, ambulansla yaşlı ve emeklileri evlerinden alıp 
hastanelere kontrol ve tedavi için getirip götürme hizmeti verdiklerini söyledi.

 Döşemealtı Belediyesi temsilcisi; 18-24 Mart yaşlılar haftasında köylerdeki 75 yaş üstü yaş-
lıların evlerinde ziyaret edildiklerini, Ramazan ayında 1000 yaşlıya yemek verildiğini, bir adet 
hasta nakil aracıyla hizmet verildiğini, ayrıca yaşlılar için sosyal market hizmeti sunduklarını 
belirtti.

 Muratpaşa Belediyesi temsilcisi; 500 bin nüfuslu ilçede 3 yaşlı eviyle yaşlılara yönelik resim, 
satranç, boyama ve benzeri etkinliklerinin yapıldığını, yaşlı dans yarışması düzenlediği yarışma-
da birincilik aldıklarını, evde bakım hizmetleri ile sıcak yemek verildiğini, ihtiyaç sahiplerine gıda 
yardımı verildiğini söyledi.

 Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü temsilcisi; “Yerel yönetimler tarafından yaşlılarımız 
sağlıklı yaşlanma dönemine hazırlanmalıdır. Ülkemiz genç emekli nüfusa sahiptir. Gelecekte 
yaşlı nüfusumuzun daha çok olacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin 60 yaş üzeri öğrencilerden 
oluşan ilk Yaşlılık Üniversitesi açılmıştır. Öğrenerek Aktif ve Anlam Dolu Bir Yaşam felsefesiyle 
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Merkezi’nde eğitime başlayan üniversitede, öğrenerek sağlıklı 
ve aktif bir yaşlanma hedeflenmektedir. Ücretsiz ve halka açık olan üniversitede, isteğe göre 
haftalık ya da aylık olarak planlanan derslerde felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp, kimya, ziraat, 
eczacılık, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarında eğitim verilmektedir. Eğitimler üç yıl devam 
etmektedir” bilgilerini paylaştı.

 EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYONU:

 Emekliler adına SGK’nun  (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) bankalarla yaptığı anlaşmaya göre 
2017 Mart ayından itibaren maaşı;

             1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

             1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

             2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştır. Anlaşmaya göre emeklilerin 
promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca aynı bankadan 
almaları ve başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.
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KADIN MECLİSİ 

Başkan  : Av. Eylem HAS

Sekreter   : Burçin ÇAKIN      

Kadın Meclisi 2016 yılında 8 toplantı ve etkinlik düzenlemiştir. Toplantılarda; Çalışma komis-
yonları oluşturulması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tekno kadın programının tanıtımı, çocuk 
istismarı hakkında basın açıklaması, aile bütünlüğünün korunması araştırma komisyonu rapo-
ru, yerel yönetimlerde kadına yönelik çalışmalar, kadına yönelik şiddete son basın açıklaması, 5 
Aralık kadına seçme ve seçilme hakkı verilişi hakkında basın açıklaması konuları ele alınmıştır.

5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ
BASIN AÇIKLAMASI

5 Aralık Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilişinin 82. yıldönümüdür. 

Fransa 1945, Belçika 1946 ve İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanı-
mış; 20 Aralık 1952 ‘de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kadınların Siyasal Hakları Sözleşme-
si kabul edilmişken Türkiye’de, kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında, pek çok Avrupa 
ülkesinden önce tanınmıştır. 

Atatürk’ün Türk kadınına olan saygı ve hayranlığını, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadının üstlen-
diği ve layıkıyla yerine getirdiği önemli görevi,  1923 yılında Konya’da yaptığı bir konuşmada,  
dile getirmiştir:  “Dünyada hiçbir milletin kadını,  ben milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte 
Anadolu kadınından fazla çalıştım,  Anadolu kadını kadar emek verdim,  diyemez. Erkeklerden 
kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir.  Çift süren,  tarlayı eken, 
kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan 
hep onlar, hep o yüce,  o fedakâr, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu 
büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal 
bilelim.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın köy muhtarlarından ve ilk kadın milletvekillerinden olan 
Satı Çırpan, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasından sonra 8 Şubat 1935 
Türkiye genel seçimlerinde aday olup ilk kadın milletvekilleri olarak meclise giren 17 kadın 
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arasında yer almış ve TBMM V. dönem Ankara milletvekili olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk 
kadın milletvekili Satı Kadın (Satı Çırpan) Kazan Köyündendir. Atatürk tarafından Türk kadınına 
örnek olması için Satı Kadın Meclisin ilk kadın milletvekili olarak seçilmiştir. Kadınların ilk kez oy 
kullandığı TBMM 5. Dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Ara seçim-
lerde bu sayı 18’e ulaştı. 

Bu hakkının verilişi ile birlikte kadının sosyal hayattaki farkındalığı artmış ve buna bağlı ola-
rak da kadın toplumsal hayatta özgüveni tam bir şekilde varlık göstermiştir. 1930’larda verilen 
bu hak günümüzde hala Türk Kadınını korumaktadır. Ancak fiili uygulamalar hakkın kullanımı 
engellenmektedir. Hakka erişim güçleşmektedir. .   

Bizlere düşen cinsiyet eşitliğini, kadının toplumdaki gücünü ve yerini toplumsal geleneği-
mizin bir parçası haline getirmektir. Zira zaten bu gelenek ülkemizde mevzuat ve uygulama 
bakımından yasanın ilk kabul edildiği anda benimsenmiştir. 

1935’te dahi TBMM’de 18 kadın milletvekili seçilmişken,  2015 yılı seçimlerinde bu sayı 
ancak 76’ya çıkabilmiştir. Türk kadının haklarını ve gücünü hatırlaması, pasif konumdan aktif 
sosyal hayata katılması esastır. 

Toplumsal mutabakat ve barışın tesisi kadınların sosyal ve siyasi hayata kadın nüfusuna 
orantılı olarak katılımı ile mümkün olacaktır. Kadının birleştirici gücü toplumumuzda barışın 
sağlanması için vazgeçilemez unsurdur. BARIŞI KADINLAR DOĞURACAKTIR.

ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
KAMUOYUNA DUYURULUR…

Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Ku-
rumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu”, 15.05.2016 tarihinde Meclis’te düzenlenen bir törenle hazırladığı rapo-
ru kamuoyuyla paylaşmıştı.

Meclis’te boşanmaları araştırmak ve aileyi güçlendirmek amacıyla kurulan komisyonun rapo-
runa göre; ‘Kadın ve çocuk hakları, TBMM boşanma komisyonu aracılığıyla gasp edilmeye çalışıl-
maktadır.

Ülkemizde ve tüm dünyada tarih boyu kadın olmak hep zordu. Ancak son 15 yılda Ülkemizde 
bu durum çok daha zor bir hal almaya başladı. Cumhuriyet döneminde en büyük zorluklarla baş 
etmeye çalışan kadınlarımız, kendi haklarını tırnaklarıyla kazıyarak almaya çalışmış, tam anlamı 
ile olmasa da bir takım haklar edinmiş iken bu rapordan da anlaşıldığı gibi kadınlarımız ikinci plan-
da işlevsiz hatta tutsak hale getirilmek istenmektedir.

Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Ku-
rumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonunun asıl hedefi kadınlarımızı atıl, muhtaç, tutsaklar haline getirmektir. Nice 
zorluklarla alınmış olan yetersiz haklarımızın bizden bir komisyon yordamı ile alınmasına izin ver-
meyeceğiz.

479 sayfalık rapor, kadınların ve çocukların haklarını koruyan az sayıdaki kanunu da kadınların 
ve çocukların aleyhine sonuçlar yaratacak biçimde değiştirmeyi öneriyor.

Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve 6284 sayılı Şiddet Önleme Kanunu’nda yapılması istenen de-
ğişikliklerin bazıları şunlar:

• Rapor, çocukların cinsel istismarının “RIZAYA” dayalı olabileceğini ama yine de suç olarak kal-
ması gerektiğini söyledikten sonra çocuk istismarcısının tecavüz ettiği çocukla 5 yıl boyunca 
“SORUNSUZ” ve “BAŞARILI” bir evlilik sürdürmesi halinde denetimli serbestlikten yararlan-
masını öneriyor. Eğer cinsel istismar gerçekleştiren de 15 yaşın altında olursa cinsel istismar 
suç olmaktan çıkarılıyor. Bu, ailelerin 15 yaş altı çocuklarını (şimdilik resmi nikahla olmasa 
bile) fiilen “evlendirmelerinin” yolunu açıyor.

• “Aile mahremiyetinin korunması” bahanesiyle, aile hukukuna ilişkin tüm davalarda duruşma-
ların gizli yapılmasını öneren rapor, esas olarak kadın örgütlerini sürecin dışında bırakmak, 
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kadınları yalnızlaştırmak ve zorunlu arabuluculuğa giden yolu açmak için bu öneriyi yapıyor. 

• Rapor, kadınların nafaka hakkını evlilik süresi ile ilintilendirerek kısıtlıyor. “Boşanırsam nasıl 
yaşayacağım” diye düşünecek kadınları boşanmadan caydırmaya çalışıyor.

Nafaka kısıtlamasıyla yetinmeyen Komisyon, kadınların 1-2 yıl içerisinde mal paylaşımı da-
vası açmazsa haklarını tümüyle kaybedecekleri yeni bir düzenleme öneriyor. Eğer evlilik eşler-
den birinin ölümüyle sonlanırsa, sağ kalan eşin sadece kendi miras payını almasını öneriyor. 
Evlilik süresince edinilen mallar geleneksel olarak erkekler üzerine kayıtlandığı için, bu öneri, 
eşi ölen kadınların mal rejiminden kaynaklı paylarını alamayacakları anlamına geliyor.

• Aile terapisi ve rehberlik hizmetleri verenlerin eğitim alanlarının, psikoloji, psikolojik da-
nışmanlık, rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, hemşirelik, tıp, öğ-
retmenlik alanları ile sınırlı kalmaması, ilahiyat fakültesi mezunlarının da aile danışmanı 
olarak görevlendirilmesi öneriliyor.

Her cümlesi ayrı felaket her kelimesi ayrı bir vicdansızlık olan rapor Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına da aykırıdır. Ve sözde hukuk komisyonu sadece mantıktan, akıldan vicdandan yok-
sun olmakla kalmamış aynı zamanda hukuku da es geçerek Anayasaya aykırı bir hukuk raporu 
sunmuştur.

T.C. Anayasası 41. maddesinde; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitli-
ğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile 
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar” 
Denmektedir. Dolayısı ile söz konusu rapor anayasamıza açık bir şekilde aykırıdır.

Sonuç olarak Anayasaya ve insan haklarına aykırı bu rapor hükümsüzdür !!!
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GENÇLİK MECLİSİ 

Divan Başkanı   : Altan ÖZCAN     

Başkan Yrd.  : Zana BARAK     

Sekreter   : Ulaş BALCI      

Sekreter  : Hazal ALEMDAR 

    

Antalya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 23 Eylül 2016 tarihinde Genel Sekreter Şerafettin 
Sayar başkanlığında Antalya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda toplanmıştır. Gerçekleştirilen 
seçim sonucu Yürütme Kurulu Başkanı Altan Özcan, Başkan Yardımcısı Zana Borak, Genel Sek-
reterliğe de Ulaş Balcı ve Hazal Alemdar seçilmiştir.

2016-2017 Dönemi ilk Yürütme Kurulu toplantısına Akdeniz Üniversitesi öğrenci toplulukla-
rından Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, Ekonomi Topluluğu, Münazara Topluluğu, Gıda Toplulu-
ğu, Matematik Topluluğu, Elektrik-Elektronik Topluluğu, Ortak Akıl Topluluğu temsilcileri başta 
olmak üzere Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği( AIESEC) Antalya 
Şubesi, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCİ) Antalya Şubesi, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı 
ve Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi kuruluşların üyeleri katılım sağlamıştır.

23.09.2016 tarihli Toplantı Gündemi ve Alınan Kararlar:

Üniversite öğrenci toplulukları ile koordineli bir biçimde ortak çalışmalar yürütmek

Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi’nin bilinirliğini arttırıcı çalışmalar geliştirmek

Belediye Özel Halk Otobüsleri’nin öğrenci tarifesindeki fiyat uygulamasının tekrar gözden 
geçirilmesi ve aktarma ücretlerinde iyileştirmeye gidilmesi

Ekim ayı içerisinde toplu bir katılım ile EXPO 2016 Antalya alanının ziyaret edilip, sonrasında 
bu alanın EXPO sonrası nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili bir rapor hazırlanması 

gibi kararlar alınmıştır.

GENÇLİK MECLİSİ FAALİYET RAPORU
Antalya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 23.09.2016 tarihinde almış olduğu kararlar doğrultu-

sunda çalışmalarına aralık vermeden başlamıştır. Kent Konseyi’nin ve Gençlik Meclisi’nin bili-
nirliğini arttırıcı çalışmaları gerçekleştirmek üzere geçmiş dönem Meclis Başkanı Gökhan Güzel 
ile Altan Özcan bir araya gelmiş, ilgili sosyal medya hesapları tekrardan aktivize edilmek üzere 
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şifreleri istenmiştir. Bu doğrultuda Facebook sayfamız (facebook.com/Antalyagenclikmeclisi) 
paylaşımlarına başlamıştır.

Bu bağlamda Gençlik Meclisi olarak Kent Konseyi Yürütme Kurulumuzdan taleplerimiz bu-
lunmaktadır. Bunlar; antalyakentkonseyi. org.tr da yer alan Gençlik Meclisi ile ilgili bölümlerde 
gerekli güncelleştirmelerin gerçekleştirilmesi şeklindedir.

Öte yandan Gençlik Meclisi Genel Sekreteri Ulaş Balcı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kap-
samında ortak bir gelecek için 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen Ulu-
sal Gençlik Parlamentosu Yaz Okulu’nda Antalya Delegesi olarak yer almıştır.

2-4 Ekim tarihleri arasında Kuşadası’nda Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği, Habitat Yöneti-
şim ve Kalkınma Derneği ile İsveç Konsolosluğu ortaklığında gerçekleştirilmiş olan “Genç Dostu 
Kentler Endeksi” projesinde Gençlik Meclisi Başkanı Altan Özcan, Genel Sekreterimiz Ulaş Balcı 
ve Hazal Alemdar ile Meclis üyelerimizden Metehan Erol proje kapsamında Antalya’yı genç dos-
tu bir kent yapmak üzere “Antalya Elçileri” olarak görev almıştır.

Akdeniz Üniversitesi Münazara Topluluğu’nun 23 Ekim 2016 Pazar günü düzenlemiş olduğu 
kahvaltı organizasyonunda yer aldık. Meclisimizin yapısı ve gelecek dönemde gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz faaliyetler hakkında bilgi verdik. 

Üniversite Kulüpler Birliği tarafından Türkiye›nin En Başarılı Topluluğu seçilen Akdeniz Üni-
versitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu›nun tanışma toplantısında yer aldık.

7. kez düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret ettik. Bu toprakların birbirinden 
lezzetli yöresel ürünlerini keşfettik.

Türkiye’nin ilk Expo su olan ‘Çiçek ve Çocuk’ temalı Sergi Alanı’nı ziyaret ettik. Birbirinden 
kıymetli birer sanat eseri olan bitki heykelleri ve ülke bahçelerini inceledik.

Meclisimiz Kültür-Sanat faaliyetleri kapsamında “İbiş’in Rüyası” adlı tiyatro gösterimine ka-
tılım sağladık.

1-6 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da Uluslararası Girişimcilik Merkezi tarafından düzen-
lenen Girişimcilik Elçisi programında Meclis Başkanımız Altan Özcan ve Meclis üyelerimizden 
Elif Erim Antalya Elçisi olarak görev almıştır.
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ENGELLİLER MECLİSİ

Başkan   : Mehmet KARAVURAL      

Başkan Yrd.  : Yasemin YARAŞIR      

Sekreter  : Güleser KESKİNKILINÇOY    

Sekreter  : Uğur KAYA

Engelliler Meclisi 2016 yılında 6 toplantı ve etkinlik düzenlemiştir. Engelli bireylerin aileleri 
için etkileşimli aile eğitim seminerleri, toplu taşıma araçlarının engelli bireyler açısından uygun-
luğunun incelenmesi, engelliler haftası etkinliklerinin görüşülmesi, Cumhuriyet Meydanı kentsel 
dönüşüm planı önerileri, engelli grupların kendilerini tanıtan aylık programların görüşülmesi 
konuları gündeme alınmıştır. 

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI
BASIN AÇIKLAMASI

Dünyada tahminen 1 milyardan fazla, ülkemizde ise yine tahminen 9 milyon dolayında en-
gelli yaşamaktadır. Engelliler sosyal ve siyasi katılımda olduğu kadar ulaşım, istihdam ve eğitim 
alanlarında da toplumun diğer kesimleriyle eşit koşullara sahip değildir.

Toplumsal yaşama katılma hakkının temeli ise istikrarlı demokrasilere, etkin vatandaşlığa ve 
vatandaşlık bilincine, toplumdaki eşitsizliklerin azaltılmasına dayanmaktadır.

1992 yılından bu yana engellilere ve haklarına yönelik olumlu bazı gelişmeler yaşanmıştır. 
Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve ülkemizin de onayladığı “Engellilerin 
Hakları Sözleşmesi” bu alanda atılan en önemli adımlardan birisi olmuştur.

Ülkemizdeki mevzuat kısmen bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yenilenmiştir. Yaşanan 
bu gelişmeler, bizleri sevindirmektedir. İçinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde ihtiyaç-
larımız bakımından henüz istediğimiz düzeye ulaşamadığımız da bir gerçekliktir.

Taleplerimizi 3 madde altında toplarsak; 

1) Kentleri herkes için kapsayıcı ve erişilebilir yapılması,

2) Engellilere ilişkin veri ve istatistiklerin iyileştirilmesi,

3) Toplumda görünmez durumdaki engellilerin koşullarının iyileştirilmesi.
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Dünyadaki nüfusun yüzde 50’sine yakınının, Türkiye’de nüfusun yüzde 78’inden fazlasının 
şehirlerde yaşadığı, ileride daha da artacağı düşünülürse bu gündem maddeleri daha iyi anla-
şılmaktadır.

Bağımsız yaşam bir insan hakkıdır. Engelli bireylerin kendi kaderini tayin hakkı kendi ihti-
yaç ve tercihlerini belirleme ve seçim yapma hakkı… Farklılığı, çeşitliliği ve eşitliği kabul etme 
hakkını elde edebilmesi için engellilikle ilgili kararlarlar alınırken karar mekanizmalarına dahil 
edilebilmelidirler. 

Erişebilirlik, ulaşım, bilgi ve teknolojiye ulaşabileceğimiz düzenlemeler tamamlanmalı. En-
gelli bireylerin bir arada sorun ve çözümlerde söz sahibi olabilmeleri için ilgili STÖ desteklene-
rek engelli bireylerin toplumda üretken ve sosyal olmasının olmazsa olmazlarındandır.  

“İnsanca, onurlu ve barış içinde bir yaşam için Engellilerle birlikte ve ardımızda kimseyi bı-
rakmadan dünyayı daha güzel günlere taşıyabiliriz.

 ENGELLİLER MECLİSİ ÖNERİ RAPORU

Antalya’da Toplu Taşıma Araçlarının ve Duraklarının Engelli Bireyler Açısından Uygunluğu-
nun İzlenmesi Raporu

Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Projesi kapsamında, Kent Konseyi Engelliler Mecli-
si’nin de çalışma alanı içinde yer alan Aktif Engelliler Derneği ve Sakatlar Derneği Antalya Şu-
besi’nin ortak çalışması sonucunda Antalya’da Toplu Taşıma Araçlarının ve Duraklarının Engelli 
Bireyler Açısından Uygunluğunun İzlenmesi Raporu tamamlanmıştır.

Erişilebilirliğin toplumda ve ekonomide yer almanın bir ön koşulu ve tüm temel hak ve özgür-
lüklerin kilit noktasında bulunması ile birlikte toplu taşıma sistemleri ise bu kilit noktasında en 
önemli unsuru olması hasebiyle, engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm 
alanlarına tam ve etkin katılımını sağlamak için kentteki ulaşım sistemi ve ağını eşit bir şekilde 
kullanabilmesi fevkalade önemli bir husustur. 

Toplu taşıma araçlarının mevcut durumunu, bu araçların ve duraklarının engelli yolcular 
için uygunluğunun olup olmadığı hususunda; çeşitli engel grupları ve STK temsilcileri ile yapı-
lan odak grup çalışmamız, Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin bu konu hakkındaki çalışması ve 
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden bilgi edinme 
başvurularıyla elde ettiği verilerin bir araya getirilmesi sonucu; 

Toplu taşım araçlarının, raylı sistemler de dahil ve araçların duraklarının engelli bireyler açı-
sından tam kapasite ve etkin olarak kullanılabilirliğinin olmadığı anlaşılmıştır.

Söz konusu izleme projesi ile yapılan çalışmalar sonucu yaşanan olumsuzlukları içeren elde 
edilen veriler ve bu olumsuzlukların çözüm noktasındaki öneriler raporun genel sonuç kısmında 
mevcuttur.

Gereğinin yapılması için bilgilerinize sunuyoruz.  

Genel Değerlendirme ve Sonuç

Engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katı-
lımını sağlamak için kentteki ulaşım sistemi ve ağını eşit bir şekilde kullanabilmesi fevkalade 
önemli bir husustur. Zira engelli kişiler herkes gibi hayata katılırken toplu taşıma araçlarını 
kullanmak durumundadırlar. Engelli kişiler toplu taşıma araçlarını kullanamadıklarında tüm hak 
ve özgürlükleri de tam olarak kullanamadıkları bir gerçekliktir. Öte yandan toplu taşıma sistem-
lerindeki düzenlemeler zaten belediyelerin kanuni olarak yükümlülükleri arasındadır.

Yukarıda izah edilen sorunların çözümü için alınması gereken tedbirler aşağıda sunulmak-
tadır. Bu tedbirlerin belirli bir mantıksal sıralama ile sistematik olarak çözülmesi elbette müm-
kündür.

• Durakların her engel grubu bakımından rehabilite edilmesi sağlanmalıdır. Örneğin yurttaş-
lar tarafından en sık kullanılan duraklara öncelik verilebilir ve takvime dayalı bir programla 
bütün durakların fiziki koşulları düzeltilebilir.
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• Durakların başkaca özel araçlar tarafından işgal edilmelerini önlemek için zabıta ve emni-
yet teşkilatlarıyla işbirliği yapılabilir.

• Duraklarda otobüslere binmeyi ve inmeyi kolaylaştırıcı platformlar kazandırılabilir,

• Duraklarda bilgi verici (hem sesli hem de görsel) donanım kazandırılmalıdır. Örneğin bilgi 
teknolojilerini de kullanarak duraklara bilgi verici sistemler konulabilir.

• Akıllı telefonlara diye tabir edilen telefonların kullanabildiği yazılımlarla durağa hangi oto-
büsün yaklaşmakta olduğu bilgisi kullanıcılara verilebilir.

• Özel teşebbüsün işletmesinde ancak belediyenin denetimi altında olan otobüslerde hem 
donanımsal teknik özellikler hem de şoförlerin tutum ve davranışları bakımından denetim 
mekanizmaları etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

• Erişilebilir olmayan araçların yine takvime dayalı olarak tadil edilmeleri ya da bu donanıma 
sahip araçlarla değiştirilmeleri gerekmektedir.

• Başta engelli kişiler hakkında olmak üzere sürücülere psiko-sosyal eğitim sistemli, kalabalık 
olmayan gruplarda ve periyodik olarak verilmelidir.

• Yeni alınacak araçların teknik şartnamesi revize edilmeli ve erişilebilir olma durumu bir 
standart haline getirilmelidir.

• Yıllık hedefler belirlenerek tüm araçlara asgari düzeyde erişilebilirlik düzenlemeleri (aracın 
hangi durağa geldiğini anons eden sesli ve görsel ikaz sistemi ve rampa ya da asansör) 
yapılmalıdır.

• Erişilebilir olan araçlar her güzergahta hizmet verebilmelidir.

• Raylı sistemde bulunan duraklarının fiziksel koşulları standartlara göre düzeltilmelidir, 

• Nostalji trenine engelli bireylerin engelli kişilerin seyahat edebilmelerine olanak sağlayacak 
sistemler geliştirilmelidir.

• STK’lar karar alma süreçlerine katılabilmelidir.

• Politika belgeleri kamu-STK işbirliği içerisinde oluşturulmalıdır. 

ETKİNLİKLER

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
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Antalya Kent Konseyi Türk Halk Müziği Korosu Serik Konseri

Prof. Dr. Güner Öğünç Obezite Ameliyatı Olmak Doğru Mu?

Prof. Dr. Muharrem Kılıç: Üniversite-Kent İlişkisinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Bağlam
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 Sağlıklı Koşuyoruz

7’den 77’ye Bisiklet Turu

Doğa Yürüyüşü
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Resim Sergisi

Resim Yarışması

Yaz Spor Okulu Sertifika Töreni
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BASINDA KENT KONSEYİ 2016
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