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ÇALIŞMA GRUPLARI
Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu, Alt Yapı Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu,
Sağlık Çalışma Grubu, Tarım Çalışma Grubu, Turizm Çalışma Grubu, Gençlik ve Spor Çalışma
Grubu, Toplum Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Ekonomi Çalışma Grubu,
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Çevre Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici
Hakları Çalışma Grubu olmak üzere toplam 13 çalışma grubu mevcuttur.
MECLİSLER
Emekliler Meclisi, Engelliler Meclisi,Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi olmak üzere toplam 4
meclis hizmet vermektedir.
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BAŞKANIN MESAJI
Seçimler demokrasimizin en temel bileşenlerinden biridir. Yöneten ve yönetilenleriyle
birlikte ülkemiz demokratik seçim deneyimi konusunda güçlü bir ülkedir. Bu seçimlerde
de demokratik seçim ortamı sağlanmalı ve seçimler en geniş anlamıyla özgürlük ve güven
ortamında gerçekleştirilmelidir. Öncelikle adayları kendilerini adil şekilde ifade edebilmeli,
kamu olanakları her aday için eşit koşullarda kullandırılmalıdır.
Bu dönem de, yerel yönetim seçimleri, dünyada ekonomik krizin zirve yaptığı bir dönemde
gerçekleşecektir. Krizin ülkemizi de etkilediği gerçeğiyle, yine bu dönem seçilecek yerel
yönetimleri, her zamankinden daha ciddi ekonomik sorunların beklediği bilinmektedir. Bu
bağlamda, yerel yönetim seçimleri daha etkin yönetim anlayışında, yolsuzluklara karşı duran,
halka dönük, çağdaş kaynakları doğru, yerinde ve verimli kullanan, hukuka saygılı yerel
yöneticilerin, yönetimlerin, işbaşına gelmeleri açısından oldukça önemlidir.
Antalya Kent Konseyi Çalışma Grupları ve Meclisleri, bu yerel yönetim seçimleri
döneminde; Kentimizle ilgili sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması ile
ilgili çeşitli konularda görüşlerini sunduğumuz raporlarla açıklamaktadırlar.
Artık biliyoruz yerel, ulusal ve uluslar arası ölçekte kültüre önemli bir yer verilmedikçe
hiç bir kalkınma, barış, güven, uzlaşı, dayanışma, hoşgörünün sağlanamayacağı kesindir.
İnsanlığa yaraşan gelişmeyle yol alabilmek için kültür politikalarımızın daha da gecikmeksizin
oluşturulması gerekmektedir.
Yoğun göç alan Antalya’nın yaşadığı sorunların gözden kaçırılmaması çok önemlidir.
İşsizlik, yoksulluk, kente uyum güçlükleri, suçluluk oranlarındaki artış, kaliteli eğitim, barınma,
alt yapı, beslenme, sokakta yaşayanlar, çocuk işçiliği sorunu, genç nüfusun istihdamı sorunların
önemli bir kısmıdır.
Yine yoğun nüfusun yaşadığı Antalya’da sorunlar; hava kirliliği, gürültü kirliliği, ulaşım
sorunları, çöplerin toplanması ve depolanması ile ilgili sorunlar, su kaynaklarının korunamaması,
kent içi ve yakın çevredeki tarımsal alanlar ve sorunları, hayvan sağlığı ile ilgili yeterli önlemlerin
alınmayışı,
Kentin planlanmasında, tüm halkın (çocuklar, gençler, engelliler, yaşlılar, kadınlar) gerçek
ihtiyaçları dikkate alınmadan, sadece arazi ve arsa rantlarını arttırmaya ve rantı paylaşmaya
yönelik bir anlayışın var olması, sık değişen planlama anlayışı, depreme dayanıksız yapılar
başlıca sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
2014 Yılında yapılan yerel seçimlerle bütün şehir yasası ilk defa denenmiştir. İl genelinde
sunulan hizmet politikasında dengeli bütçe kullanımı önem taşımaktadır. İlçeler ve kırsala
yönelik yatırımlar yapılırken aynı zamanda kent merkezinde yapılması gereken projeler kaynak
yetersizliği gerekçesiyle ertelenmemeli.
Planlı, sağlıklı, güvenli, çağdaş, kadınıyla, genciyle, engellisiyle, çocuklarıyla, tüm
yaşayanların dostu, tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte planlanan ve birlikte yönetilen, havası
temiz yeşili bol enerji sorunu olmayan bir kent yaratabilecektir.
Son olarak ta; herkesin belediye başkanı olabilecek, içimizden biri olduğunu unutmayacak,
yatırımları Antalya’nın geleceğini ipotek altına almayacak, açık, saydam, katılımcı belediyecilik
anlayışına sahip, önceliği insana yatırım olan, ilkeli, çağdaş yerel yönetim anlayışına sahip halk
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yurttaş ve hemşeri kimliğine sahip çıkan bu bağlamda kentin kimlikli bir kent olarak gelişmesi
için yönetime talip olduklarını açıkça ortaya koyabilen, çevre ve kültür öncelikli bir planlama
ile hareket eden, kültürel ve doğal değerleri ve birikimi geliştirme anlayışında olan adayların
seçilmesi ortak beklentimizdir.
Antalya Kent Konseyi olarak; seçime katılan birey ya da kurum olarak tüm siyasi grupların
kendilerini özgürce ifade edebildikleri, seçmenlerin seçim süreçlerine güvenle katılabildikleri
ve oylarını kullanabildikleri ortamların bu seçim döneminde de oluşacağına inanmaktadır.
Ayrıca seçim sürecinin yüksek katılımlı, görüntü ve gürültü kirliliğinden uzak, çevreyi koruyan
bir anlayışla yapılması öncelikli dileğimizdir.
31 Mart 2019 yerel yönetimler seçimi öncesi sunacağımız kentin öncelikli sorunlarının
çözümü konularında beklentilerimiz doğrultusunda yapılacak olumlu ve olumsuz tüm
uygulamaların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

									
								

Semanur KURT
Kent Konseyi Başkanı
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2018 KENT KONSEYİ
Antalya Kent Konseyi 2018 yılında 13 çalışma grubu ve 4 meclisi ile çalışmalarını
sürdürmüştür. Yıl içersinde 1 Genel Kurul, 10 Yürütme Kurulu toplantısı, 5 konferans ve
söyleşi, 1 mahalle toplantısı, 12 basın açıklaması, 6 kültürel gezi, kurum ziyareti ve 7’den 77’ye
Geleneksel Bisiklet Turu etkinliği yapıldı. Çalışma grupları ve meclisler yıl içersinde 109 kez
toplandı. Toplantılarda kentin önemli sorunları tartışıldı, görüş ve öneriler raporlaştırılarak
Yürütme Kurulu kararı ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.
Toplam 883 üyenin grup toplantılarına katılımı sağlandı.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun aldığı karar gereği Antalya Kent Konseyi Genel
Kurulu 27.12.2018 tarihinde “2019 Yerel Seçimler İçin Hazırlanan Kentin Öncelikleri” raporunu
görüşmek üzere toplanmıştır.

2019 YEREL SEÇİMLERDE İÇİN HAZIRLANAN KENTİN ÖNCELİKLERİ (ARALIK 2018)
Antalya Kent Konseyi Çalışma Grupları tarafından hazırlanan yerel seçimler öncesi kentin
öncelikleri ve çözüm;
Kentin imar planlarına esas olmak üzere; Antalya kentinin teknolojik gelişmeler ve
değişen dünyada geleceğe taşıyacak kent vizyonu ve stratejileri belirlenerek bu stratejiler
kentin bütüncül planlama çalışmalarına aktarılmalıdır. Çevresel kaynakların sürdürülebilir
kullanımının sağlanması, kentsel yayılmanın kontrollü olması, kentsel rantın tarım alanları,
açık ve yeşil alanlar, tarihi ve kültürel değerlerimiz, kıyılar ve doğal kaynakları yok etmesinin
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ve farklı kullanımlara dönüştürülmesinin engellenmesi için önlemler alınmalıdır. Planlamanın
sadece emsal artışından ibaret olmadığı, kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlayacak
sosyal ve teknik donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilmelidir.
Kentin alt yapı sorunları bütün şehir mevzuatı açısından yeniden ele alınmalı, köy
statüsünden mahalle statüsüne geçen alanlarda imar planlamaları bir an önce tamamlanmalıdır.
İmar barışı ile uygunsuz yapılaşmaların önü açılmamalıdır.
Köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında imar olmadığından doğalgaz, temizlik,
elektrik gibi alt yapı hizmetleri verilememektedir.
1991 yılından beri ikisi resmi olmak üzere su kaynakları koruma alanları beş defa değişmiştir.
İmara açılmaması gereken yerlere izin verilmiş, imara açılması gereken yerlere izin verilmemiştir.
En son hazırlanan su koruma alanları haritalarında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin
debisi 10 metre küp/saniye den büyük iki su kaynağının beslenme alanı ve beslediği kaynaklar
belirsizdir.
Yaşanılabilir çevre dostu kent olabilmek yerel yönetimlerin ana görevlerindendir. Kentleri
tehdit eden ve bertaraf edilmeyen - geri dönüşüme kazandırılamayan atıklar konusu ile ilgili
olarak yürütülmekte olan projelerin işlevselliği artırılmalı, Sıfır Atık Yönetmeliği yürürlüğe
girdiğinde yapılacak çalışmaların uygulanabilir olmasına özen gösterilmelidir. Ticari
işletmelerde ve meskenlerde oluşabilecek tüm atıklarla ilgili biriktirme ünitelerinin temin
edilmiş olması ruhsat işlemlerinin koşulları arasında yer almalıdır.
Yine çevre sorunu olarak karşımıza çıkan sokak toplayıcıları; güvenlik, trafik, sağlık ve
şehirde yarattığı olumsuz psikolojik algı oluşturmakta sorun olmaktadır. Ayrıca bu kişiler
yurtiçi göçlerini ve Suriyeli göçünü tetiklemektedir. Antalya’da oturma izni olmamasına
rağmen örgütlenmiş halde sokak toplayıcılığı yapan, ardiyeler kuran Suriyeliler mevcuttur.
Belediyelerin bu konu da efektif önemler alması gerekmekte ve sistem entegrasyonu
konusunda modeller oluşturulmalıdır.
Toplu taşıma araçlarında ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlarda hibrit teknolojiye
geçilerek karbon emisyonu azaltılmalıdır.
Toplu taşımada otobüs duraklarına ulaşılabilirliğin anlaşılır olması ve kolaylaştırılması için
semt isimleri yazılmalıdır.
Bisiklet kullanımı için Antalya en uygun kenttir. Vatandaşın ulaşım aracı olarak bisiklet
kullanımını sağlamak için bisiklet yollarının imar planlarında yer alması sağlanmalı ve bisiklet
yolları ağı oluşturulmalıdır.
Plajların çevre eko etiketi mavi bayrak alması zorunlu hale getirilmelidir. Bu sayede
plajlarda çevre eğitimi ve denetimi sağlanacaktır. Denizlerde akıntı, dalga, yüzey suları ve
gemi kaynaklı oluşan atıkları temizlemek maksatlı deniz süpürgesi ilimizde mevcut değildir.
Deniz süpürgesinin temin edilerek, kullanılması yazın plajlarımızda şikâyete sebep olan kirliliğin
önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Atık suların arıtılmadan denize verildiği noktalar hala mevcuttur. Bunun önüne geçilmesi
için çevre teknolojilerinden yararlanılmalı ve kaçak deşarjlar tespit edilerek cezai yaptırımlar
uygulanmalıdır.
İlin temel geçim kaynaklarından biri olan seracılık faaliyetlerinin gerekli hassasiyetle
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yapılmaması sonucu toprak kirliliğine, yeraltı ve yer üstü sularının kirliliğine ve hava kirliliğine
sebep olmaktadır. Belediyeler önderliğinde İl bazında başlatılacak projelerle; tehlikeli
atıklarının uygun bertarafı, kullanılan yakıtların emisyonlarının azaltılması, kimyasalların toprağı
kirletmesinin önüne geçilebilir.
Belediyelerin bünyesinde çevre eğitimi ve bilinçlendirme birimleri kurulmalıdır. Bu
birimler; hem halka yön verecek eğitim, bilinçlendirme çalışmaları yapmalı hem de halktan
gelen talepleri değerlendirip işlevsel hale getirmelidir.
Kent estetiği Antalya için çok önemlidir. Görsel kirliliğe sebep olan ilan-reklam-yönlendirme
panoları, totemler, klima dış üniteleri, gün ısılar, çanak antenler gibi etkenler için standartlar
belirlenmelidir. İklimlendirme proseslerinin merkezi yapılmasını sağlamak enerji tasarrufu
sağlayacak ve görsel kirlilik yaratmayacaktır. Kaldırım işgalleri önlenmelidir. Otopark sorunun
çözülmemesi kaldırım işgallerine sebebiyet vermektedir.
Şehrimiz alışveriş merkezleri (AVM) kenti olmuştur. Bu merkezler ciddi enerji tüketimi
yapmaktadır. Avm’lerin belediye izinleri sırasında kullandıkları enerjinin bir kısmını yenilenebilir
enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu olmalıdır. AVM’lerin halkı tüketim toplumu haline
getirmesi, doğal kaynakların ihtiyaç dışı kullanılmasının önüne geçmek adına yeni yapılacak
AVM’lerin şehir dışlarında ve ihtiyaç ölçüsünde planlanarak yapılması sağlanmalıdır.
Belediye sınırlarında yer alan orman alanlarının dokusu bozulmadan korunmalıdır. Bu
doğrultuda hafriyat atıklarının, atık lastiklerin ve diğer kirleticilerin bu alanlara dökülmesi
önlenmelidir.
“İklim Değişikliği”ne sebep olan betonlaşma, sulak alanların yok olması, yeşil alanların
tahribatı, fosil yakıtların kullanılması gibi parametreler için önlem alınabilecek majör projeler
uygulamaya alınmalıdır.
Afetler ve kriz açısından kentimizde yerel yönetimlerin; gerek kendi sorumluluk alanı
içerisinde, gerekse yakın çevresinde ortaya çıkabilecek birçok doğal afet, deprem, yangın, hava
kirliliği, kimyasal madde patlamaları ve sızıntılarından doğan tehlikeler, aşırı deniz kirlenmesi,
içme suyu kirlenme ve zehirlenmesi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek patlamalar, göçükler,
tren, uçak, gemi ya da diğer taşıtların yol açtığı büyük trafik kazaları, sel ve su taşkınları gibi
olaylarda atılması gereken adımları gösteren ve her belediyenin kendi yerel şartlarına ve
teknik imkânlarına uygun bir “Kriz yönetim planı” olmalıdır.
Depremler Açısından; Sosyo ekonomik değişimlere bağlı olarak imar planları yenilenmeli
ve revize edilmelidir. Planlar yapılırken su, toprak, hava gibi doğal değerlerin yaşamsal ve kıt
kaynaklar olduğu düşünülerek, planlama ve çevre denge ilişkileri kurularak, çevreye duyarlı
şekilde oluşturulmalıdır. Deprem-zemin, deprem-yapı, afet yerleşim alanları ve kentleşme
ilişkileri iyi değerlendirilmelidir. Mekansal planlamaya temel veri sağlamak amacıyla mikro
bölgeleme çalışmaları yapılmalıdır. Mikro bölgeleme haritaları hazırlanmalıdır. Bunun temel
amacı, deprem ve diğer afetler büyük ölçekli haritalar üzerinde belirlenip bu tehlikeleri
önleyecek veya etkilerini azaltacak fiziksel plan kararlarına, çevre düzenine, imar planlarına,
yeni yerleşim yerlerine ait arazi kullanım kararlarına ve ilgili diğer konulara temel veri
sağlayacaktır. Antalya il merkezinde sayısı 100.000 civarında olduğu tahmin edilen mevcut
çürük veya riskli yapı stokları hızla yenilenmelidir. Afet zamanında geçici iskan alanları olarak
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kullanılmak üzere açık alanlarda pilot çalışma olarak yeşil ve açık spor alanları yapılmalıdır.
Sel ve Su Taşkınları Açısından; Pik debisi yüksek olan önemli akarsuların denizle birleştiği
kısımlara mendirek (dalgakıran)yapılmalıdır. (Örnek Aksu çayı) Dere yataklarının islahı, imar ve
yerleşim konularında gereken titizlik gösterilmeli, üzeri kapatılan derelerin yollarla kesiştiği
yerlerde gerekli kesitler verilmeli, dere ve dere yatakları düzenli şekilde temizlenmeli, dere
ve çayların taşkın sahasında kalan kısımlarda yapılaşma engellenmelidir. Yeni yapılaşma
aşamasındaki Döşemealtı bölgesinde dere yatakları ve düdenler doğal haliyle muhafaza
edilmelidir. Planlar buna uygun olarak revize edilmelidir. Şiddetli yağışlarda PİK debilerini
geçen dere ve nehirlerin üzerinde taşkın amaçlı depolamalar yapılmalıdır. Şehir içine ana
arterlere yapılan yağmur suyu drenaj kanalları, sokak aralarına yaygınlaştırılmalı ve ana
arterlere bağlanmalıdır.
Afet Eğitim Merkezi ve Müzesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Ülkemizde İstanbul ve
Bursa da yapılmış olan Afet Eğitim Merkezi ve Müzesi ilimizde de mutlaka yapılmalıdır. Bu
merkez afet bilincinin oluşması açısından büyük önem arz etmektedir. Afet merkezindeki
simülasyonları yaşatan bir insanın afetlere bakış açısı değişecektir.
Kültür ve sanat etkinlikleriyle bir değer yaratılan kentimizde kentin tarihi ve sosyal
dokusuna uygun kültür ve sanat politikaları yeniden gözden geçirilmeli ve tanımlanmalıdır.
Atıl durumdaki Expo Alanı, daha önce belirlenmiş olan kent konseyi önerileri de dikkate
alınarak kültür ve sanat etkinlikleriyle ilişkilendirilmeli, kentin ve kentlinin kullanımına açılmalıdır.
Kentimizin tanıtımında ve Türk Sinema sektörüne katkısı açısından önemli bir yeri
olan Antalya Altın Portakal Film Festivali “Altın Portakal Kültür ve Sanat Festivali” olarak
düzenlenmelidir. Böylece festival sinemanın da ötesinde kültür ve sanatla da anılır olacaktır.
Okul çağı çocuklarımızın kültür sanat konusunda bilinçlenmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği yapılarak müze ve ören yerleri gezdirilmelidir.
Tüm belediyeler çocuk kültür ve sanat merkezleri açmalıdır.
Çocuk ve gençlerin tiyatro ve sinema hizmetlerinden daha çok yararlanabilmeleri için
sinema ve tiyatro biletleri ucuzlatılmalıdır.
Belediyeler sinema ve tiyatro hizmetlerini ilçelere ve mahallelere götürmeli, daha çok
sinema ve tiyatro salonları açılmalıdır.
Çalışmaları devam eden Antalya Kent Müzesi bir an evvel bitirilmeli ve hizmete açılmalıdır.
Dünyada ve ülkemizde turizm açısından önemli yere sahip kentimizde hizmet veren
otellerde her şey dâhil konseptinin revize edilerek turizm sirkülasyonunun Antalya’ya ve yerel
halka katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Kent ekonomisinin geliştirilmesi
için kent merkezleri, tarihi mekânlar ve ören yerleri cazibe merkezlerine dönüştürülmelidir.
Turizmin topyekûn bir şekilde değerlendirilerek merkezi bir yönetişim modeli ile yönetilmesi
konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Sadece sahil değil kültür turizmi yolunda ilerleyen Antalya’nın önümüzdeki 3 yıl içinde
halihazırda bekleme listesinde olan 9 kültür varlığından en az birinin UNESCO DÜNYA MİRASI
ŞEHİRLER kapsamında olması için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.
Aynı zamanda bir tarım şehri olan kentimizde; Kent merkezi ve ilçe merkezleri kırsal sınırları
içerisindeki ve hali hazırda tarımsal amaçlı kullanılmakta olan alanların imara açılmaması ve
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korunması için önlemler alınmalıdır. Boğaçay ve Kundu Kruvazör Liman projeleri gibi bazı
projelerin cazibe merkezleri oluşturabileceğinden hayata geçirilmesi halinde tarım alanlarının
bölge halkının imara açılma beklentisini yükseltecek olmasından dolayı tarım alanlarının
yok olmasına neden olacaktır. Tarım alanları için risk oluşturan bu tür projelerin önlenmesi
gerekmektedir.
Tarım alanları ve ormanlık alanlar içindeki veya etkilediği alanlardaki taş ve kum ocaklarının
tarım ve orman alanları için risk oluşturduğundan ve canlı yaşama zarar verdiğinden dolayı
doğrudan bu alanları etkileyen taş ve kum ocakları kapatılmalıdır.
Yaş sebze ve meyve üretiminde önemli yere sahip kentimizde hizmet veren hal
komplekslerinde, yaş sebze ve meyvelerin tüketiciye daha sağlıklı ulaştırılabilmesi için gıda
güvenliği ve israfın önlenmesine yönelik yasalara uygun teknolojik ambalajlama ve lojistike
uygun tesisler kurulmalıdır.
Sera ve tarım alanlarında kullanılan zirai ilaç kutu ve atıkları insan sağlığı açısından
tehlike oluşturmaktadır. Bu tür atıkların düzenli toplanması ve tarım alanlarında bırakılmaması
için vatandaşları özendirici çalışmaları kapsamında atıkların ücret karşılığı toplanması
gibi çalışmalar yapılmalıdır. Yaş sebze ve meyvelerde tespiti yapılan zirai ilaç kalıntılarının
uluslararası standartlar kapsamında yok edilmesi ile ilgili mücadele edilmelidir.
Kentimizde iç göç nedeniyle oluşan hızlı nüfus artışı sağlık alanında yeni sağlık tesislerinin
yapılmasını gerektirmektedir. Öncelikle Aksu ve Döşemealtı ilçelerine tam teşekküllü yeni
hastaneler yapılmalı ve biran önce hizmete açılmalıdır.
Kentimizin kanayan yarlarından olan madde kullanımı ve bağımlılığının tedavisi için Alkol ve
Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri açılmalıdır.
Ayrıca kentimizde yaşayan AIDS’li vakalar için bu hastalığın yayılmaması yönünde önlemler
alınmalı, vakaların sosyal hayatta yer almaları ve istihdam edilmeleri için çalışmalar yapılmalıdır.
Her işin başı eğitim anlayışı ile; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi, kendine
güvenen, sorgulayan ve geleceğe güvenle bakabilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için
yeteneklerini açığa çıkarabilecek ve kullanabilecekleri çalışmalar yapılmalıdır. Okullarda
öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması için, sınıf öğretmeni, rehber öğretmenler,
öğrenci velileri ve okul müdürleri ile gerekli koordinasyonun sağlanarak, her sanat ve spor
dalında anaokullarından başlayarak, yetenek taraması yapılmalıdır.
Ayrıca, bölgelerin ihtiyacına göre, turizm, tarım, gibi alanlarda meslek edindirme kursları
açılmalıdır. Belediyeler sanat ve spor merkezleri oluşturmalı ve yetenekli çocuklara sahip
çıkmalıdır.
Daha huzurlu kentli ve daha temiz kent oluşturmak için, belediyeler toplu taşıma araçlarında
ve billboardlarda SPOT bilgilendirmelerle nezaket ve görgü kurallarına dayalı toplumsal bilinç
oluşturma çalışmaları yapmalıdır.
Belediyeler nüfus yoğunluğuna göre mahallelerde çocuk ve gençlik merkezleri açmalı, bu
merkezlerde profesyonel eğitimcilerle eğitim öğretim ve rehberlik hizmeti vermelidir.
Gençlik ve spor hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından; Belediyeler imar planlarındaki
semt spor sahalarını gençlerin ve çocukların kullanımına kazandırmalıdır. Bu alanlardaki
mülkiyet sorunları ise bir an önce çözülmelidir. Belediyeler ihtiyaca göre spor branşlarının alt
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yapılarını oluşturulmalı ve her branştaki amatör sporu desteklemelidir.
4 mevsim spor yapılan ilimizde ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri için olimpiyat köyü
yapılmalıdır.
Okullarda tüm spor branşlarında spor ahlakı ve centilmenlik değerlerinin kazandırılması
amaçlı eğitim programları yapılmalıdır.
Kent ekonomisinin canlandırılması için şehir içi, kara yolu ve deniz yolu ulaşım
kolaylaştırılmalı ve kentimize tren yolu yapımı çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir.
Şehir içi trafik yoğunluğunun önlenmesi ve temiz çevre amaçlı toplu ulaşım yaygınlaştırılmalı
ve raylı sistem toplu taşımaya geçiş sağlanmalıdır.
İmar planlarında şehir estetiği gözetilmeli, Şehir merkezlerinde ekonomik canlılık için
cazibe merkezi oluşturulmalı, turistin kent merkezine çekilmesi için önlemler alınmalıdır.
Sağlıklı ve verimli tüketimin sağlanması amacıyla tüketici hakları kapsamında toplumsal
bilinç oluşturulmalıdır. Belediyelerce gıda üretim merkezleri ve fırınlar düzenli olarak
denetlenmeli, açıkta gıda satışı önlenmelidir.
Su fiyatları tüketiciler açısından yüksektir. Temel ihtiyaç olan su ticari bir mal gibi
düşünülemez. Dolaysıyla maliyetler göz önünde bulundurularak, kar amacı olmaksızın yeniden
fiyatlama yapılmalıdır.
Sosyal belediyeciliğin en önemli hizmet alanlarından biri de şüphesiz sosyal hizmet
uygulamalarıdır. Sosyal ve ekonomik değişimler toplumsal hayatımızı yakından etkilemektedir.
Göç ve işsizlik gibi sorunlar farklı sorunların da oluşmasına neden olmaktadır. Mağdur ve
istismara uğrayan ihtiyaç sahibi her vatandaşımız için sosyal hizmet uygulamaları kapsamında
yeni hizmet modelleri hayata geçirilmelidir.
Kentimizde 30.000 den fazla nüfusa sahip her mahalleye bir Sosyal Hizmet Merkezi
açılmalıdır. Bu merkezlerde sosyal ve ekonomik yetersizliği olan ailelere ayni ve nakdi
yardımların yapılabileceği,
Aşevi,
Gıda depoları,
Giyim ve ev eşyalarını muhafaza edecek depolar,
Çamaşır yıkama ve ütüleme alanları,
Merkezde vaka görüşme odaları, grup çalışma odaları,
Kadın ve yaşlı, engelli danışma odaları, aile danışma birimi
Çocuk oyun odaları olmalıdır.
Nüfusu 30.000 de fazla her mahalleye bir kreş ve anaokulu açılmalıdır.
Her belediye en az 100 kapasiteli yatılı ev tipi yaşlı bakım merkezi açmalıdır. Bu merkezlerde
yaşlıların üretebilir olabileceği bahçe işleri, kümes hayvanları beslenme ve kültür ve sanat
faaliyetlerinde bulunabilmelerine olanak verilmelidir.
Sosyal Hizmet Merkezlerinde ihtiyaca göre, psikolog, tabip, hemşire, sosyal çalışmacı
sosyolog istihdam edilmelidir.
Emekli nüfusun hızla artığı kentimizde ileri yaş ve emekli vatandaşlarımız için her türlü
erişimi ve ulaşımı kolaylaştıracak önlemler alınmalı, Emekli Hukuk Danışma Büroları hizmete
açılmalıdır.
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Dünyada ve ülkemizde de örnekleri olan demans ve alzheimer hastalarının da
yararlanabileceği Çok Amaçlı İleri Yaş Yaşam Köyü hizmet modeli projelendirilerek hayata
geçirilmelidir. Son yıllarda uygulamalarını gördüğümüz ileri yaş ve emekli vatandaşlar
tarafından kullandırılan hobi bahçeleri uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.
Engelli hizmetleri açısından; belediye bütçeleri hazırlanırken daire başkanlıklarında
konularıyla ilgili engelliler için harcanabilecek bütçe kalemleri oluşturulmalı, belediyeler
kendi hizmet sınırları içerisinde engellilerin erişim ve ulaşımını öncelikli olarak ele almalı
ve planlamalıdır. Toplu taşıma araçlarından başlayarak engelli ulaşım sorunu çözülmeli,
yapıların ve kentin alt yapısının ve kent mobilyalarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi
öncelikli olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmayan işletme ve binalara ruhsatlandırmadaki
aşamasından başlayarak müdahale edilmelidir. Belediyeler engelsiz bir kent olma hedeflerini
açıklamalıdır.
Semt sahaları kapalı spor salonları spor yapılacak alanlar engellilerin kullanımına uygun
olmalı ve engelli bireylere ve spor kulüplerine kullanım önceliği verilmelidir. Engellileri
çalıştırabilecek antrenör ve çalıştırıcı

desteği engelli spor kulübelerine ihtiyaca göre

verilmelidir.
Her belediye her tür engel grubu için bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmalı ve hayata
geçirilmelidir.
Kadın Dostu Kent; Kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam olanaklarına,
kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik, vb), şiddete maruz kaldıkları
takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara erişimini ve yerel yönetimlerin
planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak erkekler ile birlikte kentsel yaşamın
tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen KENTLERDİR.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
(UNDP) teknik desteği ve İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) mali katkılarıyla İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Dostu Kentler Projesi
2. Fazı çerçevesinde 6 Temmuz 2012 tarihinde Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin ve
Samsun illerinin Belediye ve Valilikleri Kadın Dostu Kent Taahütnamesini imzalamıştır.
Kadın Dostu Kent Taahhütnamesinde;
Biz aşağıda imzası olan kentler olarak;
İllerimizde yerel paydaşların katılımıyla İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’nu oluşturmayı,
Belediye ve İl Genel Meclislerimizde Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu’nu kurmayı,
Belediye ve Valiliklerimizde Kadın-Erkek Eşitlik Birimi kurmayı,
İllerimizin Yerel Eşitlik Eylem Planları’nı yerel paydaşlarımız (yerel kamu kurumları, yerel
yönetimler, kadın örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları) ile birlikte hazırlamayı ve
uygulanmasını takip etmeyi,
Bütçelerimizi “toplumsal cinsiyete duyarlılık” ilkesini göz önünde bulundurarak hazırlamayı,
Kadın örgütleri ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme konusunda işbirliği
yapmayı,
Kadın-Erkek Eşitliği konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi,
Proje kapsamında düzenlenecek faaliyetleri desteklemeyi, bu çerçevede sahip
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olduğumuz her türlü fiziki ve sosyal donatıların proje kapsamında kullanılması ve bunların
organize edilmesinde personele gerekli kolaylığı sağlamayı, görev addederek KADIN DOSTU
KENT olmayı taahhüt ediyoruz.”
İmzalanan bu taahhütnamede, taahhüt edilen konuların yerel yönetimlerce yeterince
yerine getirilmediği ve takibinin de sağlanmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle Kadın dostu
kent olma yönünde taahhüt edilen konuların titizlikle ve öncelikle uygulanması; taahhüt edilen
konuların yeniden gündeme alınarak değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması gerektiği; bu
konudaki çalışmaların arttırılmasını ve sistemli şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
Yaklaşan yerel seçimlerde ve diğer seçimlerde kadın adaylar desteklenmelidir.
YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI

Yürütme Kurulu 2018 yılı içinde 10 toplantı yapmıştır.
Yürütme Kurulu’nun yıl içinde yaptığı toplantılarda ele aldığı gündem maddeleri şunlardır:
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Boğaçay projesi, Konyaaltı Sahil Projesi İşletme Esasları ve
Alan Yönetimi, Kent Müzesi, Taşımacılıkta alternatif ulaşım araçları, 2024 Avrupa Futbol
Şampiyonası, Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması, EXPO alanının kullanımı, Afet Eğitim
Merkezi, Antalya’da eğitim, Çocuk istismarı, Hobi Bahçeleri, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı
ve Milletvekilliği Seçimleri, 2019 Yerel Seçimler Öncesi Kentin Öncelikleri, Antalya Arkeoloji
Müzesi, Kent Vizyonu, Vatandaş Karnesi, Kentin elde kalan değerleri…konuları görüşüldü.
BASIN AÇIKLAMALARI
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI (05.06.2018)
1972 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü, İsveç‘in başkenti Stockholm‘da düzenlenen
zirvede, 5 Haziran tarihi “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edilmiştir. O tarihten bu yana, her
yıl kamuoyunun dikkatini çevre sorunlarına çekmek, halkın katılımını sağlamak ve politik ilgiyi
arttırmak amacıyla dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde ve kentimizde çeşitli etkinlikler
düzenlenmektedir. “İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah
içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır!” Bu çağrının üzerinden tam 46 yıl geçmiştir.
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Antalya bugün; ÇED’siz Hidro Elektrik Santraller; yeraltı ve yerüstü sularımızı, bitki
örtümüzü ve yaşam alanlarımızı tehdit eden plansız taş ve mermer ocakları tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Ayrıca, sahil şeridine konuşlanmış turistik tesisler, kentin rastgele noktalarına
dökülen hafriyat ve inşaat atıkları ile hava-su-toprak-gürültü, tabela ve görüntü kirliliklerinin
tamamı ile aynı anda mücadele etmek durumunda kalmıştır.
Bizler, Antalya Kent Konseyi olarak, tabiat varlıklarımızın korunarak güvence altına
alınması, betonlaşmaya yönelik hızla ilerleyen çarpık kentleşmeye son verilmesi, kontrolsüz
madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkan çevre tahribatının engellenmesinin bir zorunluluk
olduğunu savunuyoruz. Öte yandan, kış aylarında yaşadığımız hava kirliliğinin artık son
bulması, yenilenebilir enerjinin hak ettiği şekilde değerlendirilmesi, çevre korumanın sadece
mevzuatlarla değil bilinçlendirme faaliyetleriyle de desteklenmesi gerektiğine inanıyor, Kent
Konseyi olarak tüm çalışma gruplarımızla birlikte bunları anlatmaya devam edeceğimizi
bildiriyoruz.
Kentimiz, konumu gereği bisiklet kullanımına uygundur. Ancak kent içinde güvenli bisiklet
kullanımı söz konusu değildir. Kara yollarına bağlantılı bisiklet yolları olmadığı için, şehir içinde
bisiklet kullanımı yetersizdir. Sağlıklı yaşam, ekonomik ve çevre dostu bisikletin yaygınlaşmasını
teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesini, bisiklet yollarının arttırılmasını istiyoruz.
Antalya’da, son yıllarda bisiklet sporu ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek adına oluşan
bisiklet gruplarının çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz. Aynı zamanda çevre dostu olan bu
gruplar hemen hemen haftanın yedi günü etkinlik yaparak farkındalık yaratmakta ve kamuoyu
oluşturmaktadırlar.
Yetkililere Sesleniyoruz!
Yaşam Alanlarımızı Hiçe Sayan Yatırımların ve Uygulamaların Takipçisi Olmaya; Gerek
Kamuoyuna Gerekse Yetkili Merciilere, İyiyi, Doğruyu, Güzeli Anlatmaya Devam Edeceğiz!
ALİ ULVİ BÜYÜKNOHUTÇU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI (09.05.2018)
Antalya Kent Konseyi Üyesi ve uzun yıllar Tüketici Hakları Çalışma Grubu başkanlığı yapan
Yürütme Kurulu Üyemiz Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu’yu bundan tam bir
yıl önce çevre mücadelesinde hunharca bir cinayet sonucu kaybettik.
Ali Ulvi Büyüknohutçu Tüketici hakları savunucusu, çevre dostu, toplumsal sorunlara
duyarlı, usulsüz uygulamalarla hukuk kuralları kapsamında mücadele eden, özellikle de taş
ocakları konusunda verdiği mücadeleyle Antalya kamuoyunun yakından tanıdığı bir şahsiyetti.
Yaşadığımız her ortamda karşılaştığımız sorunların çözümü toplumsal duyarlılığın artmasıyla
sağlanabilecektir. Bu yaklaşımla Ali Ulvi Büyüknohutçu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine
getirmiştir.
Ali Ulvi Büyüknohutçu, son yıllarda yaşamını sürdürdüğü Finike’de sedir ormanlarının
korunması ve taş ocaklarının çevreye verdiği zararları konusunda mücadelesini azimle
sürdürmekteydi. Tek tesellimiz onurlu mücadelesinde elde edilen kazanımların kısa sürede
yok edilmemesi olacaktır. Bu duyarlılık tüm Antalyalılara örnek olmuş ve olmaktadır.
Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun mücadelesi çevre dostları ve Türkiye kamuoyu tarafından
sahiplenilmiştir. Katili ise kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ancak Ali Ulvi
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Büyüknohutçu’nun katilinin cezaevinde ölmesi bu olayın gizemini koruduğunu göstermektedir.
Gerçek suçluların bulunması ve adalet önüne çıkarılması en büyük temennimizdir.
Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun mücadelesi; gelecek nesillere, çocuklarımıza ve torunlarımıza
bırakabileceğimiz iyi bir çevre için mücadelemiz olacaktır.
Ormanlarımız, sedir ağaçlarımız, sularımız geleceğimizdir. Bu değerlerimizi korumak vatanımızı
korumaktır.
Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu’yu minnetle ve şükranla anıyoruz.
UEFA EURO 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI BASIN AÇIKLAMASI (04.07.218)
Anadolu konumu gereği her yönden, her kıtadan, her kültürden insanın gelip-geçtiği,
gelip-geçmek zorunda olduğu, yurt edindiği, etkilenen ve etkileyen dünyanın en büyük
imparatorluklarına, en büyük savaşlarına, en büyük barışlarına ev sahipliği yapmış ilginç,
özgün ve bereketli bir kara parçasıdır…
Üç kıta arasında doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan bir köprü konumundaki bu
coğrafya aynı zamanda Yunus’undan Mevlana’sına, Diyojen’ninden Heredot’una insanlar
arasında gönül ve sevgi köprüleri kurabilmiş bilgelerin yetiştiği topraklardır. Farklılıklara saygı,
insan sevgisi bu toprakların bize öğrettiği en değerli erdemdir.
Eğer genelde spor özelde futbol insan için yapılıyorsa Türkiye en uygun yer. Antik
devirlerden bu güne kadar bölgede farklı kökenlerden, farklı dilleri konuşan insanların birlikte
yaşadığı, tercihin sürekliliğini, bu gün milyonlarca turistin uğrak yeri olmasıyla bu tercihin
sürdürülebilirliğine vurgu yapmaktadır. İşte bu nedenle Türkiye…
Eğer spor ile bilim arasında yakın ilişki kuruluyorsa, Kepler ve Galile’ye 1 500 yıl öncesinden
ilham vermiş, elips, parabol, hiperbol kavramlarının mucidi, Ay üzerindeki kraterlerden birine
adı verilecek kadar önemli bir geometrici olan Apollonius’un kenti olarak bilinen Perge bir
bilim kenti olduğu kadar, Anadolu’nun en iyi korunmuş ikinci stadyumuna sahip, şampiyonlar
çıkarmış bir spor kentinden, sporla da tarihin derinliklerine köprü olan Perge stadyumundan
sesimizi duyurmak istiyoruz… Bu nedenle Türkiye…
Eğer söz konusu olan futbol ise, her yıl farklı ülkelerden binlerce futbol takımı devre arası
hazırlık çalışmaları için ülkemizi tercih ediyor, bu ülkemizin yenileyici, güç verici atmosferinden
yararlanıyorsa 2024 için daha uygun bir yer bulunabilir mi?
Eğer futbol aynı zamanda turizm demek ise, nitelikli tesisleri, uygun iklimi, özgün doğal
ve kültürel değerleriyle yılda yaklaşık 40 milyon civarında turistin tercih ettiği bir coğrafya…
2024 için Türkiye’den daha uygun bir yer düşünülebilir mi?
Eğer futbol sadece stadyumla sınırlı bir olay değil, tarihle, kültürle, bilimle, doğayla,
sevgiyle, barışla bütünleşik bir etkinlikse UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
kesinlikle ülkemizde Türkiye’de gerçekleştirilmelidir.
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YÜRÜTME KURULU GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORLARI
ANTALYA KENT KONSEYİ KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ PROJESİ
ALAN YÖNETİM PLANINA ESAS MİMARİ KENTSEL TASARIM PROJE İLKE KARARLARI VE
ESASLARI, ALAN KULLANIM VE İŞLETME ESASLARI’NA AİT GÖRÜŞ
(11.01.2018)
Kamusal alanların fonksiyonlarına uygun olarak işletilmesi ve olası bozulmaların önlemesi
amacına yönelik olarak hazırlanan ve hukuki alt yapıları oluşturulan “Alan Kullanım ve işletme
Esasları” ülkemizde çokça kullanılmayan ya da kullanılmak istenmeyen kurallar bütünüdür.
Ciddi boyuttaki kamu yatırımlarının ekonomik ömrünü tamamlamadan çok kısa sürelerde
deformasyona uğramasının ve yok olmasının başta gelen nedenlerinden birisi kullanım ve
işletme esaslarının günümüz gerçeğine uygun olarak proje aşamasında belirlenmemesidir.
Örnek olarak söz konusu yarışma alanını verebiliriz. Aynı amaçla, aynı işlevlerle yapılan ancak
tüm ısrarlara rağmen işletme planı yapılmayan Beach-Park ve kısa süre sonra yapılan Konyaaltı
Sahil Düzenlemeleri hızla bozulmuş, yapılardaki kaçak ekler, kaçak yapılar ve yapılardaki
işlev değişiklikleri, denetim eksikliği, alanı uyuşturucu ve fuhuş merkezine dönüştürmüştür.
Bunun sonucu sadece işletmeler değil, Konyaaltı sahili ciddi imaj kaybına uğramıştır. Maddi
değer kaybınınsa şu anda başlayan projenin maliyeti kadar olduğu açıktır. Bu nedenle Kent
Konseyi, yarışmanın hazırlık aşamasında yarışmacıların tasarım önerileriyle birlikte yönetim
planını da sunmaları gerektiğini savunmuş ancak yarışma aşamasında bu gerçekleşmemiştir.
13.07.2016tarihinde ise Belediyenizce hazırlanan “Alan Yönetimi Planı Taslağı” ile ilgili
kapsamlı bir rapor hazırlayarak sizlere sunmuştur. Bu nedenle 29.12.2017 tarih ve 84393227045.01-E.5281/62879 sayılı yazınız ekinde gönderilen ve konuyla ilgili “Alan Yönetim Planı
Hazırlanmasına Esas Mimari, Kentsel Tasarım Proje İlke Kararları ve Esasları ile Alan Kullanım ve
İşletme Esasları”nın belediyenizce hazırlattırılması ve görüşümüzün istenmesi Konseyimizce
olumlu bulunmuştur. İlgi yazıyla tarafımıza gönderilen esaslar, uygulama aşamasında Kent
Konseyinde yapılan sunumlar ve bu sunumlar sonucu Belediyeye gönderdiğimiz daha
önceki görüşlerimiz doğrultusunda incelenmiş, konuyla görüş ve önerilerimiz aşağıda kısaca
belirtilmiştir:
Alan Kullanım ve İşletme Esasları taslağı incelendiğinde, yarışma projesi şartnamesi
ve yarışma raporunun esas alındığı görülmektedir. Oysa yarışma sürecinden, inşaat
aşamasına gelinen süreçte bölgenin hatta kentin etkileneceği plan kararları alınmıştır. 2016
yılında alınan kararla Konyaaltı Sahili boyunca devam eden turizm alanları, konut ve ticaret
alanına dönüştürülmüştür. Dönüşümle birlikte yapı yoğunluğu %20 arttırılmıştır. Gerek İmar
Yönetmeliğinin gerekse plan değişiklikleriyle birlikte artışın çok daha fazla olduğu açıktır.
Artık Konyaaltı Kıyı Bandı bir turizm alanı değil, Yoğunluklu konut ve ticaret aksıdır. Taslakta
özellikle vurgulanan Akdeniz Bulvarı’nın duvar etkisi yerine düşünülen kentsel ara yüz arayışı
fiilen imkânsızlaştırmıştır. (Resim 1) Ayrıca Minicity’nin bulunduğu alanda ciddi değişiklikler söz
konusudur. Kaldırılan Minicity yerine yeni bir AVM yapılacaktır.
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Resim 1: Akdeniz Bulvarı’nda 2016 plan kararlarıyla oluşan yapılaşmadan ilk örnekler.
*Konyaaltı’nda böyle bir projenin yapılacağı açıklanmasıyla kentsel dokuda dönüşüm
hızlanmıştır. Kıyıdaki plan değişiklikleri dışında yeni trafik düzeni önerileri getirilen sokaklarda
hızlı ve yasal olmayan dönüşümler başlamıştır. Sadece konut giriş katlarında değil, bodrum
katlarda hatta konut arka bahçelerinde restoran, kafe, bar vb. mekanların açıldığı ve bu
mekanların önlerinin ve çevresinin, tüm Antalya’da, kıyılarda alıştığımız ve son zamanlarda
mafyalaşan “vale çeteleri” tarafından kontrol altına alındığı görülmektedir. (Resim 2-3)

Resim 2:Trafik uygulaması yapılacak sokakta fiili durum. Resim 3: Konutun arka bahçesinde meyhane
*Son yirmi yıldır aynı alanda yapılan uygulamalar göstermiştir ki, (buna geçtiğimiz yaz
yapılan geçici ünitelerde dahildir.) tüm üniteler kısa sürede tüm tepkilere rağmen genişlemekte
ve farklı işlevlere dönüşmektedir. (Resim 4)

Resim 4: 2017 yazı için yapılan “geçici” plaj ünitelerinden birisi. %100’ün üzerinde büyüme.
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*Yarışma şartnamesinde yer almayan Boğaçayı Projesi ile yarışma alanı ikiye bölünmüştür.
Taslaktan da anlaşıldığı gibi proje fiilen Boğaçayı’nın doğusunda sonlandırılmaktadır.
Yukarıdaki saptamalar ve taslakta yapılan öneriler doğrultusunda dikkat edilmesi ve baştan
düşünülmesi gerekli olduğuna kanaat getirdiğimiz noktalar ise şunlardır:
*Öncelikle taslakta belirlenmiş olan coğrafi sınırlar (sayfa7) yeterli değildir. Yine taslakta
tanımlanan alan esas alınmalı, özellikle taşıt trafiğiyle ilgili çözümler birlikte düşünülmelidir.
Projenin gerçekleşmesiyle birlikte asıl dönüşüm tarif edilen alan içinde olacaktır. Yukarıdaki
açıkladığımız olumsuzlukların artmasıyla kıyıdan kopuk, projenin felsefesiyle çelişen geniş
bir alan oluşacaktır. Batı ülkelerinde sıkça gördüğümüz “karanlık sokakların oluşmasına”
yol açabilecek bu gelişmelere karşı somut önlemlerin hızla alınması gereklidir. Taslağın 15.
Sayfasında belirtilen (5.Çevre Kentsel Dokuda Dönüşüm) saptamalar doğrudur. Ancak bu
saptamaların niyetten öteye geçmesi için adımların ve yasal düzenlenmelerin nasıl yapılacağı,
daha doğrusu yapılabilirliği tartışılmalıdır.
*Yarışma Şartnamesinin hazırlanmasından itibaren Konseyimiz Akdeniz Bulvarı’nda
taşıt trafiğinin tamamen kaldırılmasını önermiştir. Oysa daha yarışma aşamasında bu öneri
Belediye tarafından kabul görmemiştir. Yarışma sonrası çokça tartışılan ve taslakta son şekli
verilen trafik akışının fiilen uygulanmasının oldukça zor olacağı düşüncesindeyiz. Şöyle ki:
Kıyıdaki trafiğin bir üstteki olarak kıyıya paralel aktarıldığı yolların (304 sok.,306 sok., Belediye
Caddesi’nin GMK Bulvarı ve 470.sok. arası), yani ikici derece toplama ve dağıtma yollarının
genişliği 8 mt. ile 12. mt. arasında değişmektedir. Ortalama 500 m2 parsellerden oluşan bu
alanlarda yapılaşma tamamlanmıştır. Yapıların arka bahçelerin küçüklüğü ve bir kısmının
havuzlarla kaplı olması ve özellikle 304 sok. zemin katlardaki dönüşüm nedeniyle adı geçen
yolların iki tarafı araç otoparkı olarak kullanılmaktadır. Şu andaki taşıt trafiğini zor taşımaktadır.
GMK Bulvarının doğusunda bulunan Belediye Caddesinin güney kısımda bulunan Konyaaltı
kent Parkı içindeki yapılaşma ve kuzeyinde oluşan ticari mekânlardan dolayı cadde aynı
durumdadır. Buralarda ve bu yolları dik kesen yollarda yukarıda açıklanan mekânlardan dolayı
mevcut otoparklar ve tretuvarlar “Vale” denetimi altındadır. Özellikle yaz dönemi ve kışın hafta
sonlarında artan yerli nüfus dışındaki nüfus ve geçici kullanımlar nedeniyle özellikle düğüm
noktaları kilitlenecektir. (Harita 1) Bu kilitlenme tek sıra taşıt trafiği ile kıyı bandını da içine alacak
şekilde devam edecektir. Ayrıca herhangi bir kaza vb. nedenle yollardan herhangi birinin kısa
süreli kapanması bile tüm kıyı aksında ciddi aksamalara ve çok uzun araç kuyruklarına neden
olacaktır. Çok kısa süre içinde kıyı da trafiğin çift yönlü trafiğe açılması için baskı oluşacaktır.
Sonuçta ortaya İstenen “yavaşça gezinme” yenine “kilitlenen trafik kaosuna” dönüşecektir. Bu
nedenle kıyı taşıt trafiğine tamamen kapatılmalı, öneri trafik ve yaya yolları dışında bırakılan
yollarda fiili önlemler alınarak trafik düzenlenmelidir. Kıyıya servis ulaşımı dik gelen yollar ve
uygun saatlerde yayalaştırılan kısma geçiş izni ile sağlanmalıdır.
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Harita 1. Uygulamada sorun yaşanabilecek noktalar(sarı)
*Yukarıda birkaç kez değinilen “Vale” uygulaması, özellikle Akdeniz Bulvarı taşıt trafiğine
açık bırakılırsa, gerek imar planı gerekse mevcut yapılardaki işlev değişikliği ile kıyılardaki tüm
kamusal alanları tehdit eder hale gelecektir.
*Yaya ve bisiklet dolaşımıyla ile uyumlu bir araç trafiği ön görülmektedir. Oysa kentte en
fazla kullanılan araçlardan bazıları mobilet, motosiklet ve motorlu bisikletlerdir. Özellikle kentin
kuzey yönünden kıyıya ulaşım bu araçlarla sağlanmaktadır. Bugüne kadarki uygulamalar
bu araçların tretuvarları, yaya yollarını hatta sahili kullandıkları, yine buralara park ettiklerini
göstermektedir. Projede ve taslakta konuyla ilgili bir çözüm önerisi bulunmamaktadır.
*Kıyıda ve kıyı gerisinde oluşacak yeni yapılaşmanın kısa sürede bozulacağı, yapılara
yeni ekler yapılacağı, açık mekânların kapatılacağı, işlev değişiklikleri yapılacağı endişesi
taslakta ısrarla vurgulanmaktadır. Bu endişeye katılmamak elde değildir. Gerek bu bölgede,
gerek Antalya’da, gerekse de Türkiye’deki aynı sorunla karşılaşmaktayız. Bu sorun tek başına
esnafın fazla para kazanma amacından kaynaklanmamaktadır. Kamu otoritesinin siyasi ve
ahlaki zaafları ana kaynaktır. Bugün bir esnaf kent içinde çok rahat davranırken, aynı esnaf bir
AVM de tüm kurallara uymaktadır. Bu nedenle çözüm aranırken tüm kent bileşenlerinin ortak
karar mekanizmasının ve otoritesinin sağlanması gerekmektedir. Bu konuda Türkiye’de de iyi
örnekler vardır.
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*Aynı Kent dinamiklerinin ve otoritesinin açık mekan düzenlemelerindeki uygulamalarında
da yer alması gerekmektedir. Önerilmektedir.
*Taslağın 5. Maddesinde Alan Yönetimi Planı Denetleme Kurulu başlığı altında bir kurul
önerilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı kadarıyla yönetimde yetkili tek kurum Büyükşehir
Belediyesi’dir. Yine oluşacak Denetleme Kurulu Belediye inisiyatifi ile oluşacaktır. Oysa Alan
Yönetiminin başarılı olabilmesinin öncelikli kuralı sorumluluğun birlikte paylaşmasıyla olacağı
inancındayız. Başarılı uygulamalar bunu doğrulamaktadır. Bu nedenle coğrafi sınırlarla
belirlenmiş bir yönetim yerine tüm alanı içinde toplayan sorumlu paydaşlarla yönetimin
sağlanmasıdır. Denetleme Kurulu’nun da sağlıklı çalışması bu anlayışla oluşturulacak yönetimle
olacaktır.
Denetleme Kurulu: Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü,
Konyaaltı kaymakamlığı, Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri, Şehir plancıları
Odaları temsilcileri, Antalya Kent Konseyi temsilcisi, Ticaret ve Sanayi odası temsilcisi, Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları temsilcisi, Konyaaltı İlçesinde bulunan ve konuyla ilgili çalışma yapan
dernek veya vakıf temsilcilerinden oluşturulmalıdır.
Alan Yönetim Planına son şekli Yönetim ve Denetleme Kurulları birlikte vermelidir.
*Kesinleşen ve hukuki zemine oturan Alan Yönetim Planı ihale şartnamesinin ve
sözleşmesinin değiştirilemez eki olmalıdır.
Sonuç olarak, 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.
Konyaaltı kıyı alan için hazırlanacak olan Alan Yönetim Planı son derece önem taşımaktadır.
Alan Yönetim Planının Amacı ; Konyaaltı Sahilinin gerek Antalya halkı gerekse kentimize gelen
ziyaretçiler tarafından sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kültürel ve çevresel
değerlerin korunmasını, toplumun her kesimi yaşlı, çocuk, kadın, engelli vb. 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 yetkilerinin net
olarak belirlenmesi böylece alanın sürdürülebilir kullanımının yanında gelişiminin izlenerek,
denetlenmesi olmaktadır.
Konyaaltı Sahili Alan Yönetim Planı doğrultusunda oluşturulacak stratejiler sadece
Konyaaltı Sahili için değil çevresiyle ilişkileri doğrultusunda, Antalya kentinin gelişimine ve
imajına da katkı sağlayacak, halkın gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek yaşam kalitesinin
arttırılmasına, kentin tanıtımına ve turizmin gelişmesine kentlilik kültürünün geliştirilmesine ve
yaygınlaşmasına katkı sağlayacak, çok boyutlu bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bu
bakımdan kent için böylesine önemli bir alan için geliştirilecek: yönetim, koruma ve planlama,
sosyal-ekonomik çevresel yaşam kalitesinin geliştirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme, erişilebilirlik
ve ulaşım, çevresel atıkların geri dönüşümü, turizm, tanıtım, ziyaretçi yönetimi, acil durum ve
afet yönetim stratejileri de alanın çok yönlü sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük
önem taşımaktadır.
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ANTALYA KENT KONFERANSLARI

Konu

: Antalya Hava Limanı, Türkiye’den ve Dünyadan Diğer Hava Limanları

Konuşmacı : Melih Dipova; ICF Airports Genel Müdür Yardımcısı
Konferans 24.01.2018 tarihinde Kent Konseyi’nde gerçekleştirilmiştir.

Konu

: Olimpiyat Oyunları Ne Kadar Anadolu?

Konuşmacı : Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Emekli Öğretim Üyesi
Konferans 16.02.2018 tarihinde Kent Konseyi’nde gerçekleştirilmiştir.
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Konu

: Toplumsal Cinsiyet

Konuşmacı : Yrd. Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
Konferans 05.03.2018 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kapsamında Kent Konseyi’nde
gerçekleştirilmiştir.

Konu

: 60+ Tazelenme Üniversitesi, Türkiye için Yeni Bir Eğitim Modeli, Yerel

Yönetimlerin Yaşlı Hizmetlerindeki Durumu ve Rolleri
Konuşmacı : Prof. Dr. İsmail Tufan, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı
Konferans 10.04.2018 tarihinde Kent Konseyi’nde gerçekleştirilmiştir.
(fotoğraf 9)

Konu

: Depremler ve Antalya’nın Depremselliği

Konuşmacı : Doç. Dr. Fuat Erkül, Akdeniz Ünv. Teknik Bilm. MYO. Öğretim Üyesi
Konferans 13.12.2018 tarihinde Kent Konseyi’nde gerçekleştirilmiştir.
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ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLER ÖNERİ RAPORLARI
AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Ahmet ÇİÇEK

Başkan Yrd.

: Binali YAZICI

Sekreter

: Şahap Engin DENİZ

Afetler ve Kriz Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 43 üye ile çalışmalarını yürütmüştür. Yıl
içerisinde 4 kez toplanan grupta; Afet Eğitim Merkezi, afetlerde sığınak kullanımı ve yapılarda
sığınaklar, Konyaaltı Sahil Plajları ve alan hakkında bilgilendirme, afetler açısından kentin
öncelikleri, yerel seçimler ve yeni deprem yönetmeliği konuları görüşülmüştür.
ANTALYA AFET EĞİTİM MERKEZİ VE MÜZESİ PROJESİ
Ülkemizde son 60 yılda yaşanan afetlerde 20 milyonu aşkın insan etkilendi. 20 binden
fazla insanımız hayatını kaybetti. Sadece 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce
depremlerinde 60 binden fazla insanımız yaralandı. Binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Çok
acılar yaşandı. Ülkemiz büyük ekonomik kayıplar yaşadı. Bu sadece Depremlerde yaşananlar.
Ülkemizde Yangınlar, seller, büyük ölçekli trafik - uçak ve deniz kazaları, Kimyasal madde
patlamaları, karbonmonoksit zehirlenmeleri vs. can almaya devam ediyor. Oysa afetlerde can
ve mal kayıplarını azaltmak çok zor değildir. Sağlıklı kentleşmenin yanı sıra afet bilinci yüksek
bir toplum oluşturmamız kayıpları en aza indirecektir.
Tüm dünyada kabul gören temel kabul, Afet yönetiminin dört evreden oluştuğudur.
Bunlar; zarar azaltma/risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirmedir. Ülkemizde Afet yönetimi
denilince müdahale ve kriz akla gelmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde Afet yönetimi bu sayılan
dört evrenin hepsini içine almaktadır. Yapılan istatistiki çalışmalar Afet öncesi bir birimlik
harcama ile afet sonrası iyileştirme harcamalarından yedi kat daha fazla tasarruf sağlandığını
göstermektedir.
Mevcut ekonomik potansiyeli, iki milyonu aşkın nüfusu, Ülkemizin en önemli turizm
merkezi ve dünyaya açılan penceresi olan Antalya’nın yüksek afet riski dikkate alınarak bir
Antalya Afet Eğitim Merkezi Ve Müzesi yapılması hem toplumdaki afet bilincinin geliştirilmesi,
hem de Antalya’nın imaj ve prestiji açısından önem arz etmektedir.
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Böyle bir projenin, en modern şekilde, Japonya da örnekleri vardır. (Japonya Ueno,
Hakusan, Hıgashi, Osaka, Kobe, Kyoto, Meguro, Hımeji, Hanjo avaza, Abeno) Proje uygulamaya
geçiş aşamasında incelenmesinde fayda vardır.
AMAÇ: Dünya ve Ülke vatandaşlarına afet bilincini oluşturmak amacıyla afet öncesi
gerekli eğitimin verilmesi sağlanarak zarar azaltma ve risk azaltma, afet zararlarını azaltmak
ve böylece üretimi ve hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak.
Dünya ülkelerine örnek insanlara ibret olacak şekilde düşsel ve ironik yaklaşımlarıyla
temasını oluşturacak tasarımlar yapılarak insanları düşündüren, etkileyen, eğiten ve eğlendiren
bir tasarımla Antalya Afet Eğitim Merkezi ve Müzesinin Antalya’da yapılması.
Antalya Afet Eğitim ve Kültür Merkezi üç ana yapıdan oluşmaktadır.
1- Afet Eğitim Merkezi ve Müzesi
2- Afet Show - Room ve Animasyon Platformları
3- Geçici İskân Alanı (Merkezin yapılacağı alanın çevresinin yeterli olması halinde Afet
Eğitim Merkezi yanında)
AFET EĞİTİM MERKEZİ VE MÜZESİ: Toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, kamu,
özel ve üniversite kuruluşlarının afete ilişkin eğitim, öğretim, konferans ve seminerlerinin
yapılması, dünyada ve ülkemizde afet olaylarının oluşturduğu; hasar, zarar ve felaketler ile
ilgili materyallerin, betimlenmiş yapı ve objelerin, ilgili tarihsel alet ve cihazların sergilendiği ve
arşivlendiği yapıları kapsar.
Afet Eğitim ve Kültür Merkezinde uygun bir bölüm: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezinin (AFKOM) Yönetim Ofisi olarak da kullanılabilinir.
AFET SHOW-ROOM VE ANİMASYON PLATFORMLARI: Afet Eğitim ve Kültür Merkezinde
ziyaretçilerin içinde yaşayarak, adrenallerini yükseltecek ve heyecan verecek, görsel efektlerle
donatılmış suni; deprem, tsunami, heyelan, fırtına, yangın, duman ve diğerlerini oluşturacak
eğitim ve eğlence amaçlı Show-Room ve Animasyon Platform yapılarıdır.
Afet Eğitim Ve Kültür Merkezinin yapımı ile ilgili potansiyel Antalya’ da var olmasına rağmen
ülkemizde benzeri olmayan bu projenin tümünün, bu gün için gerçekleşmesinin finansmanı
nedeniyle güç olacağıdır. Ütopyanın ötesinde olan bu projenin, gelecekte gerçekleşeceğidir.
Ancak, Afet Eğitim Merkezi ve Müzesi mutlaka Antalya’da yapılmalıdır. Turizm Kenti olan ve
yakın gelecekte Ülke Turizm Kent Merkezi olacak olan Antalya buna mecburdur. Bu Antalya’nın
olmazsa olmazı olmalıdır.
AFET MÜZESİ: Afet Eğitim ve Kültür Merkezinin yapısında yer alan ve yukarıda bahsedilen
Afet Müzesi: tarih ve kültür hazinesi olan Antalya’da ve gelecek zaman içerisinde de dünya
kültür tarihinde yerini alacaktır. Bu yapıt, Antalya’nın imajı ve prestiji olacaktır. Ayrıca, ülke için
de bir kazanım olacaktır.
GEÇİCİ İSKÂN ALANI: Antalya’da afetzedeler için yeterli geçici iskân alanı yoktur. Afet
Eğitim Merkezinin Çevresi: alan açısından yeterli olması halinde altyapıları yapılarak; afet
dönemlerinde geçici iskân alanı olarak, normal dönemlerde ise spor ve yeşil alan olarak
kullanılacak şekilde tasarlanmalıdır.
Afet Eğitim Merkezinin ve Müzenin Planlanması, Projesi ve Yapımı Afet Eğitim Merkezi
ve Müzesi, Antalya’nın otantik yapısına uygun olarak tasarlanmalı ve projelendirilmelidir.
Bu proje aşağıdaki üniteleri kapsamalıdır.
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- Teşhir, Sergi ve Seksiyon alanları
- Kütüphane ve Arşiv odaları
- Show-Room ve Toplantı odası
- Dünya Afetzedelerin anısına ait Anıt ve bu Anıt üzerinde dünya devletlerinin sembol
bayrağı
- Gereken diğer üniteler.
İNŞA ALANI; Ziyaretçilerin kolayca ulaşabileceği, Antalya’nın Kültür ve Müze Alanları
içerisinde bir bölge tahsis edilmelidir. (Lara Kent Parkı, Denize yakın Hazine Arazisi, Milli
Emlak’a ait bir alan ve koruma alanlarında bir bölge, Dokuma çevresi.
KOORDİNATÖR: Antalya Valiliği veya Antalya Büyükşehir Belediyesi veya yapım ve
işletmesini üstlenen yerel belediye başkanlığı,
SEKRETERYA: Afet Eğitim ve Kültür Merkezi ve Müzenin; arsa tahsisi, proje ve yapım
aşamaları ile ilgili idari ve teknik tüm çalışmalarının sekretaryasını, Antalya Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılmalıdır.
İLGİLİ KURULUŞLAR: Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AFAD,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlgili diğer kuruluşlar.
Kaynak Ulusal veya Uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, Sponsor kuruluşlar, ATSO,
Odalar ve ilgili STK’lar, UNESCO ve AB fonları gibi fonlar, İlgili diğer kurum ve kuruluşlar.
AFET EĞİTİM MERKEZİ VE MÜZESİTESİS ALANI: Takriben en az 5000 azami 10.000
metrekare bir alan efektif kullanım açısından idealdir.
YERLEŞİM KAT PLANI: Merkez Bodrum+ Zemin+2 kat halinde ve 6000-7000 metrekare
kullanım alanına sahip olacaktır.
ZEMİN KAT: Güvenlik, Bilgilendirme salonu, Deprem enkaz koridoru, Fırtına Lodos deneyim
odası, Heyelan odası, Deprem deneyim odası, Bilgisayarlı eğitim bölümü.
1.KAT: Sinema salonu, haberleşme eğitim bölümü, açık sergi salonu, ilk yardım deneyim
bölümü.
2.KAT: Yangın deneyim odası, duman deneyim odası, eğitim ve seminer odası, kitaplık
bölümü, kafeterya bölümü.
AFET EĞİTİM MERKEZİ VE MÜZESİ BÖLÜMLERİ:
1-Deprem sarsma tablası ve simülasyon odası;6 derecelik deprem simülatörü, ziyaretçilere
depremin fiziksel ve psikolojik etkilerinin tecrübe edilmesi yolu ile can ve mal kaybını en aza
indirilmesi, Sarsıntı sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği uygulamalı olarak
anlatılacak ve afetten korunmak için alınması gereken tedbirler gösterilecek
2- Yangın Söndürme simülasyon sistemi; Yangının fiziksel ve psikolojik etkileri simülasyon
aracılığıyla tecrübe edilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi anlatılacak, Katılımcılara
yangın söndürme ekipmanlarının kullanılması tecrübe ettirilecek. Yangın hakkında uygulamalı
anlatım ve eğitim verilecek.
3- Duman Simülasyon sistemi; Yangınlarda istatistiki verilere göre en çok can kaybına
neden olan duman hakkında ziyaretçilere uygulamalı eğitim verilecek. Simülasyon odasına
özel olarak hazırlanan duman veriliyor. Bu sırada dumandan etkilenmemek için ne yapılması
gerektiği anlatılıyor.
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4- Sinema Salonu; Olmuş veya olabilecek bir deprem senaryosunu 3D animasyon film
formatında 12 kişilik koltuklarda gerçek zamanlı sonicsenkronizasyonunu yaparak izleyicilerin
7D deprem simülasyonu nu tecrübe edinmeleridir. Oluşturulan senaryoya göre deprem
öncesi, deprem oluşumu ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatılır.
5- Rüzgar/Fırtına simülasyon odası; Saatte 35 m/sn kadar kontrollü rüzgar oluşturabilen
deneyim odasıdır. Ses ve rüzgar hızı gerçek rüzgara yakın simüle edilerek katılımcıların
deneyim edinmeleri sağlanır. Bu bölümü dışarıdan da izlemek mümkündür. Bu arada bu
bölümde 130 km ye ulaşan bir fırtına rahatlıkla simüle edilebilir.
6- Acil durum Telefon ihbar simülasyonu; Katılımcılara yangın, sel gibi acil durumlarda
ihbar hattının nasıl kullanılması, operatörle nasıl konuşulması gerektiği uygulamalı anlatılıyor.
Bu bölümde 9 adet kiosk bulunur. Bu bölümde 110, 112, 155 acil hatları için ayrı ayrı tasarlanmış
simülasyonlar kullanılıyor.
7- İlk Yardım eğitim odası; Plastik mankenler ve digital cihazlarla ilk yardım, kalp masajı,
suni teneffüs, kırık sarma, yaralı taşıma ve benzeri eğitimler yapılır. Odada kullanılan mankenler
otomasyonlu olup uygulama sonuçları LCD monitöre yansıtılıyor. Ayrıca AED kullanımı
anlatılıyor. Özetle ilk yardım kitlerinin nasıl kullanılacağı anlatılıyor.
8- Kiosklar Bilgilendirme test köşesi; Bu bölümde deprem, yangın, rüzgar, sel, ilk yardım gibi
afetlerden korunma yöntemleri animasyon olarak dizayn edilmiş testlerle öğrendikleri bilgiler
ölçülüyor. Katılımcılar dokunmatik ekranlı kiosklarla 15 soruluk bir test aracılığıyla bilgilerini
ölçüyor. Not: Ayrıca farklı bölümlere yerleştirilen gezgin kiosklarla ziyaretçilere Antalya ilinde
belirlenen sığınak ve lokasyonlar gösterilecek.
9- Bilgilendirme odası; Odada ziyaretçilere oryantasyon amaçlı bilgi sunumu yapılıyor. Bu
bölüm ayrıca depremleri oluşturan faylar, fay tipleri, aletsel büyüklük çeşitleri ve diğer afetler
konusunda görsel sunum yapılacak.
10- Enkaz koridoru: Deprem yaşanmış bir sokağın afet sonrası durumu anlatılıyor. Bu
bölümde ziyaretçilere deprem sonrası sokakta oluşacak tehlikeli alanlar gösteriliyor. Binadan
kopabilecek enkaz parçaları, tabela ve cam kırıklar, yanıcı ve parlayıcı maddeler in neden
olabileceği tehlikeler anlatılacak.
11- Karbonmonoksit zehirlenme simülasyonu: Lodostan kaynaklanan karbonmonoksit
zehirlenmelerinin nedeni, nasıl oluştuğu ve ne şekilde önlenebileceği mankenler yardımı ile
hazırlanan simülasyonla anlatılacak.
12- Otel yangın kaçış Hologramı: Herhangi bir konaklama tesisinde başlayan yangın
esnasında acil çıkışları kullanarak dumandan ve alevden nasıl uzaklaşılabileceğinin eğitimi
verilir.
13- Heyelan ve sel simülasyon odası; Özel projektörlerle dizayn edilen bu bölümde temel
amaç katılımcılara heyelan ve sel deneyimi yaşatmak. Ziyaretçilere bu eğitim sırasında bu tür
afetlerde ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiği anlatılıyor.
14- Çocuk Oyun Alanı; Çocuk oyun alanı ziyaretçilerin eğitimi esnasında miniklerin
eğlenmesi ve bekletilmesi amacıyla oluşturulmuş bakım alanı olarak dizayn edilen bölümdür.
15- Giriş- Danışma; Bu bölüm ziyaretçilerin karşılama noktasıdır. Bankoda görevli personel
katılımcılara Access kontrol için bileklerini bu birimde dağıtır. Merkez hakkında bilgilendirme
bu birimde yapılır.
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16- Seminer ve Eğitim Salonu; Afet eğitim merkezinde çok yönlü olarak kullanılabilen bir
seminer ve eğitim salonu bulunuyor. Bu salonun 200-250 kişilik olması düşünülmelidir.
17- Akıllı Sınıf; Teknolojinin tüm gerekleri yerine getirilerek hazırlanacak sınıf, Türkiye’nin
diğer illerinde yaşayan vatandaşlarında erişimi sağlanacak.
18- Kütüphane; Afetlerle ilgili olarak bilgileri içeren kitapların yer aldığı ve ziyaretçilerin
online bilgiye erişebileceği bir anlayışla oluşturuldu. Dileyen ziyaretçiler burada istediği kadar
vakit geçirip, istediği kadar yayının inceleyebilecek. Ayrıca Kütüphanenin raflarında dünyada
olmuş veya olması muhtemel afetlerle ilgili bilgi veren kaynak kitaplar yer alacak.
19- Erişim Kontrol; Ziyaretçilerin merkezi gezebilmesi için öncelikle giriş, danışma ve
bilgilendirme bölümüne kayıt olup, proximitiy bileklik alması gerekiyor. Katılımcılar merkezdeki
tüm birimlere okutacakları Access kontrol bileklikleriyle girebilecek.
20- Güvenlik; Ziyaretçilerin ve eğitim görenlerin güvenliğini sağlayacak sistem
oluşturulacak ve geliştirilecektir.
21- Açık Sergi Alanı; Bu alanda afetlerle ilgili çeşitli içerikte malzemelerin sergisi yapılacak.
Akademisyenler tarafından disipline edilecek bu sergilerde dijital signage ve çeşitli görseller
kullanılacak. Ayrıca bu bölümde sıvılaşma modülü, fay oluşum ve hareket modülleri, Binaların
farklı frekanslardaki salınım modülü, kabartmalı Türkiye haritası, deprem aletsel büyüklük
gösterim modülü, 17 Ağustos Marmara Depremi oluşumunu gösterim modülü yer alacak.
22- Afetzede Anıtı; Antalya Afet eğitim merkezi ve müzesinin girişine veya projeye göre
uygun bir yerine Dünya afetzedelerinin anısına bir anıt ve anıt üzerinde dünya devletlerinin
sembol bayrağı plaketi yer alacaktır.
23- Kafeterya; Merkezde ziyaretçilerin dinlenmesine imkan sağlayan bir kafeteryada yer
alacak.
SONUÇ: Afet bilinci konusunda dünya, ülke ve Antalya’ya hizmet sunmak, afetlerden
zarar, kayıp ve ölümleri en aza indirmek, kültürümüze ve turizme katkıda bulunmak, daha da
önemlisi geleceğe bir eser bırakmak istiyorsak Antalya’nın otantik ve turizm yapısına uygun
Antalya Afet Eğitim Merkezi ve Müzesini Antalya’da inşa etmeliyiz.
ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Tunç TARIMCI

Başkan Yrd.

: Fikret KÜÇÜKERCİYES

Altyapı Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 31 üye ile çalışmalarını yürütmüştür. Ortak toplantılara
katılarak Sağlığımız açısından kentimizin içme suları hakkında görüş ve önerilerde bulunmuşlardır.
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EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan			

: Mehmet MÜLAYİM

Başkan Yardımcısı

: Ahmet TANKUT

Sekreter		

: Nihal GÜNAY

Eğitim Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 12 toplantı yapmıştır. 93 üye ile çalışmalarını
yürütmüştür. Toplantılarda; Anne Baba eğitimi, meslek seçimi, bilim ve teknoloji, üniversiteye
yerleşme sınavları, Muratpaşa Belediyesi’nin eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirme, Köy
Enstitüleri, çocuk eğitimi, Kepez Belediyesi eğitim ve kültür hizmetleri, Antalya’da eğitim,
Atatürk’ü anlamak ve Antalya öncelikli eğitim sorunları, görgü kuralları konuları hakkında
görüş ve değerlendirmeler yapılmıştır.
EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU MÜZİK YETENEK TARAMASI
ÖRNEK UYGULAMA ve ÖNERİ RAPORU
(Ahmet Bileydi İlkokul Okul Aile Birliği ve Antalya Filarmoni Derneği işbirliği ile Antalya
Ahmet Bileydi İlkokulu öğrencilerinin müzik yeteneği taraması çalışmaları)
Türkiye’de müziğin ve müzik eğitiminin toplumsal statüsü düşüktür ve bununla da
bağlantılı olarak eğitim sistemimizde müzik eğitimi, müzik eğitimcileri tarafından ancak ortaokul
ve lise düzeyinde sınırlı olarak verilmektedir. Oysa müzik eğitimine küçük yaşlarda yetkin
ellerde başlanabilirse başarı sağlanabilir. Çünkü müziksel kimlik/kişilik küçük yaşta yaşanan
toplumsallaşma ortamında kazanılır; bu kazanılan toplumsal bakış/duyuş çerçevesi sonraki
yılların etkileşimlerine karşı süzgeç görevi görür ve yeni anlayış, tutum, beceri kazanılması
güçleşir.
Aslında uygulamada, yeterince kapsanmamasına karşın, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu’nun aşağıdaki maddeleri, sanat eğitimini ve sanat eğitimine küçük yaşlarda
başlanmasını içermektedir:
“Türk Milli Eğitiminin Amaçları I – Genel amaçlar:
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar…kazandırmak
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suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;”
“Güzel sanatlar eğitimi: Madde 33 – Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri
beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve orta öğretim
seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla
bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.”
Türkiye eğitim sistemindeki bu çarpıklığın yarattığı sorunun çözümü ve yasanın
öngördüğü gerekleri yerine getirme konusunda, başlangıç adımı olarak, pilot okul olarak
seçilen Ahmet Bileydi İlkokulu’nda Antalya Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.
Abdullah Uz ve Müzik Öğretmeni Mustafa Tügen’in tek tek öğrencileri sınayarak yetenek
taraması çalışmalarına başlamışlardır.
Bu çalışmalar, Okul Müdürü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle ve sorumlu
öğretmenin yaptığı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarıyla başarılı biçimde sürdürülmektedir.
Çalışmalarda hemen hemen hiç müzik eğitimi almamış; ancak oldukça yetenekli öğrenciler
belirlenmiştir.
Küçük yaşta (ilkokulda) müzik eğitimi için müzik öğretmenleri görevlendirilmemesinin
yarattığı boşluğun çarpıcı bir yansıması olarak, sınıflarında (programda) müzik dersi olmadığını
söyleyen öğrenciler olmuştur.
Ahmet Bileydi İlkokulu’nda başlatılan bu çalışmalar, müzik eğitimi açısından büyük önem
taşımaktadır; çünkü müzik eğitimine, özellikle çalgı eğitimine küçük yaşta başlanmadığında,
pek çok yetenek kaybolmaktadır.
Öte yandan sanat/müzik eğitiminin etkileri yalnızca bu alanla sınırlı değildir. Müzik eğitimi,özellikle çalgı eğitimi, çocukların kişiliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmesi nedeniyle-çağdaş
ekonominin motoru sayılabilecek inovasyonda gelişme açısından da çok önemlidir.
Yetenek taraması bir başlangıç çalışmasıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtildiği gibi
seçilen yetenekli öğrencilerin,
• Bulunan müzik eğitimi kurumlarına yönlendirilmesinin,
• İvedilikle ya anaokulunda ve ilkokulda müzik eğitimi yapacak yeterli sayıda ayrı müzik
eğitimi yapılanmasına gidilmesinin ya da ayrı yetiştirme tedbirlerinin alınmasının,
• Müzikseverlerin sponsorluğuyla, öğrencilere çalgıları da alınarak müzik eğitimi
verilmesinin sağlanması,
• Her okulun bir çocuk korosu ve orkestrasının kurulması,
• Öğrenci velilerine rehberlik yapılması,
• Belediyelerin çocuklar için Kültür sanat merkezleri açması ve bu merkezlere, güzel
sanatların her dalında (tiyatro, müzik, enstrüman çalma, resim, drama vb.) yetenek taraması
yaparak eğitim vermesi önerilmektedir.
Bu konunun sürdürülebilmesi, yaygınlaştırılabilmesi açısından, okul müdürlüklerinden
başlanarak Belediyelerin ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili kademelerinin çaba göstermesi;
özellikle pilot çalışmamız/projemiz olarak, Ahmet Bileydi İlkokulu öğrenci yeteneklerinin
geliştirilebilmesi ve bu çabaların sürdürülebilir olması açısından mekan ve araç-gereç, müzik
eğitimcisi sağlanması konusundaki desteklerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi, Müzikle
ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sanat merkezleri ile işbirliği yapılması önerilmektedir.
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ANTALYA’DA EĞİTİM VE ÖNERİLER
Antalya’da üniversiteye kadar olan eğitim ve öğretim değerlendirmesi için, öncelikle Valilik
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi verilerini inceleyip, uygulamadan ve sonuçlardan hareketle
önerileri belirteceğiz.
Antalya İl Planlama Müdürlüğü (Ağustos, 2017 rakamlarına göre, Antalya ilinde devlet
okullarında, 1 293 okul, 16 533 derslik, 25 131 öğretmen ve 401 032 öğrenci bulunmaktadır.
Özel okullarda ise, okul sayısı 263, derslik 3 343, öğretmen 4 248 ve öğrenci sayısı 39 814 dir.
Toplam olarak, 1 556 okul, 19 876 derslik, 29 379 öğretmen ve 440 846 öğrenci vardır.
Buna göre Antalya ilinde, Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 22, öğretmen başına düşen
öğrenci 15’dir.
Eğitim kademesine göre okullaşma oranları (2015 – 2016) Okul Öncesi (5 Yaş) Antalya
%72,54, Türkiye %55,48. İlköğretim Antalya %94,94, Türkiye %96,44. Ortaokul Antalya %84,92
Türkiye %79,79. Orta öğretim Antalya %45,79, Türkiye %36,65, Mesleki ve Teknik Okullar
Antalya %38,53, Türkiye %38,53. dir.
Antalya’da okuma - yazma oranı (+ 15 yaş üzeri) %98,45’tir. 2014-2015 TÜİK sıralamasında
1.sıradadır.
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre :
.

Çok Programlı Anadolu Lisesi 12, Meslek Eğitim Merkezi 11, Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi 68. TOPLAM 91
Anadolu Lisesi 71, Fen Lisesi 11, Sosyal Bilimler 3, Spor Lisesi 3, Güzel Sanatlar Lisesi 2.
TOPLAM 90.
Kız İmam Hatip Lisesi 37, İmam Hatip Ortaokulu1 54. TOPLAM 191 Bu okullarda 800
öğretmen, 15 871 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 8139 kız, 7732 erkektir.
Antalya örneğinden hareket ederek, dikkat çekici bazı konulara değinmek zorundayız.
Bilim-Fen, Spor, Sanat, Müzik okulları birinci ve ikinci kademesin de hiç okul yok. Üçüncü
kademesinde, Fen Lisesi 11, Sosyal Bilimler 3, Spor Lisesi 3, Güzel Sanatlar Lisesi 2 okul
bulunmaktadır. Tüm meslek ve teknik liselerin toplamı 181, İmam Hatip Liselerinin toplamı ise
190’dır.
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun amaçlarında,
“ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar… Kazandırmak
suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;”
“Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan
itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya
ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme
ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.” Denilmektedir.
Amaçlarda açıkça önerildiği halde, küçük yaştan itibaren yeteneklerin ortaya çıkarılmaması
Ulusumuzu çağdaş medeniyetlerin gerisinde kalmasına sebep olmaktadır.
Eğitim sistemimizi uluslararası eğitimle karşılaştırmanın bilimsel yolu, PİSA sonuçlarının
karşılaştırılmasıdır.
OECD tarafından 2016 yılında 64 ülkeden 15 yaş altı18 milyon öğrencinin katılımıyla 2016
PİSA sonuçları açıklandı. Katılan öğrencilerin 4,5 milyonu başarısız oldu. Sınavlara katılan 64
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ülkenin, 34’ü OECD ülkelerindendi. Yapılan sıralama sonucunda, Matematik sıralamasında
Türkiye 68 ülke arasında 45. sırada, okuma alanında, 37. sırada, Fen Bilimleri alanında 41. sırada
yer aldı. 2012 P İSA değerlendirilmesine göre iyileşme genelde elde edilemedi.
Ön sıralarda yer alan ülkeler, Doğu Asya ve Kuzey Avrupa ülkeleridir. Ön sıradaki
ülkelerin

eğitim politikaları incelendiğinde,

özgür düşünce ve bilimsel yaklaşımın öne

çıktığı görülmektedir. Gelişmiş olan bu ülkelere yetişmek için eğitim sistemimizi yeniden
değerlendirmeliyiz.
ÖNERİLERİMİZ:
1- En son uygulamaya giren, 4+4+4 eğitim-öğretim sisteminin uygulamasının yeniden
gözden geçirilmesi. Kesintisiz ve zorunlu eğitime geçilmelidir.
2- Okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması, her okulun bünyesinde bir anasınıfının
açılması, bu okullarda görev alacak öğretmenlerin lisans eğitimi alması, hizmet verenlerin en
az lise mezunu olanların arasından seçilmesine önem verilmelidir.
3- İlköğretim aşamasında, öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilmeli ve yetenekleri
doğrultusunda İlkokul, Ortaokul ve Lise kurumlarına yerleştirilmelidir.
Öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması için, sınıf ve rehber öğretmenleri ile öğrenci
velileri arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve bu tespitlerin önemsenmesi gereklidir.
4- Her sanat dalında RESİM, MÜZİK, SPOR, DANS-HALK OYUNLARI gibi yetenek istenen
tüm dallarda anaokullarından başlayarak, yetenek taraması yapılmalıdır.
Ayrıca, bölgelerin ihtiyacına göre, TURİZM, TARIM gibi meslek liseleri açılmalıdır. Milli Eğitim
ve özellikle belediyeler sanat ve spor merkezleri oluşturmalı ve yetenekli çocuklara kesinlikle
sahip çıkmalıdır.
5- TEOG kaldırılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan LGS
Liseye Geçiş Sınavlarının yeniden acilen gözden geçirilmesi, öğrencinin yeteneği ve isteği
doğrultusunda okul seçme tercihi önemsenmelidir. Bu dönem uygulamaya konulan bu sistem
bazı okullara(İmam Hatip Okullarına) zorunlu kayıtlara yönlendirmedir.
6- 2017-2018 döneminde, üniversitelere geçiş sistemi de değişmiştir. Yerine YKS
Yüksek Öğretim Kurumları Sınav sistemi konmuştur. Her iki sınav sistemiyle ilgili belirsizlik
netleşmemiştir. Sonuçları belirsizdir Ülkenin, ailelerin ve öğrencilerin geleceğini ilgilendiren
sınavlar uzun ve bilimsel çalışmaların sonucunda netleşmelidir. Yapılan uygulamalar en az
dört yıllık gözlemler sonucunda değişmelidir.
7- Öğretmen yetiştiren kurumların çağın gereğine uygun bir eğitim modeliyle değiştirilmesi,
Öğretmen akademileri eliyle yetiştirilmesi, görevde olan öğretmenlerin belirli aralıklarla hizmet
içi eğitime alınarak eğitimle ilgili yeni gelişme ve yöntemlerden öğretmenlerin yararlandırılması,
8- Öğretmen adayının seçimi ve öğretmen yetiştirme politikası yeniden gözden geçirilmeli,
9- Bakanlık tarafından hazırlanıp öğrencilere verilen kitapların içeriğinin, çağın gereğine
ve Atatürk ve Cumhuriyetin kuruluş değerlerine uygun olması,
10- 2017-2018 eğitim-öğretim yılından sonra uygulanması planlanan, Öğretmen
Performans Sistemi, öğrenci, veli ve okul müdürü tarafından not verilerek değerlendirmesi
kabul edilebilecek bir durum değildir. Ön görülen taslağın, kaldırılarak, öğretmenlerin branşında
uzman eğitimciler (müfettiş) tarafından değerlendirilmesi düşünülmelidir.
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11- Antalya ili diğer illere göre okullaşma bakımından ön sıralarda yer almakta. Ancak,
İmam-Hatip Okulları diğer okullara göre son yıllarda sayısal olarak artmıştır, Buradan mezun
öğrenciler, üniversitelere yerleşmede son sıralarda yer almaktalar. Zamanın ve emeklerin
boşa çıkmaması için öğrenciler, ihtiyaç durumuna göre yerleştirilmelidir.
SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Dr. Arif BULUT

Başkan Yrd.

: Dr. Mehmet Ozan UZKUT

Sekreter

: Dr. Müberra KILIÇ

Sağlık Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 5 toplantı yapmış, 42 üye ile çalışmalarını
yürütmüştür. Ele aldığı konular; şehir hastaneleri, sağlığımız açısından Antalya’nın içme suları
ve hayvanlardan insanlara geçen kuduz, burusella ve şarbon hastalıkları
HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN HASTALIKLAR
VE KENTİMİZDEKİ DURUM
Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu 19.09.2018 tarihinde “Hayvanlardan İnsanlara
Bulaşan Hastalıklar ve Kentimizdeki Durum” gündemli toplanmıştır.
Toplantıya Sağlık Çalışma Grubu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldılar.
Bu yıl Kurban bayramı sonrası ülke gündemine gelen şarbon hastalığı ve kentimizde
görülen kuduz hastalığı konusunda kurum temsilciklerinin görüşleri ve kurum çalışmaları
hakkında bilgi verildi değerlendirmelerde bulunuldu.
Yetkililer tarafından şarbon, kuduz ve burusalla hastalıkları hakkında bilgi verildi. Şarbon
bulaşma yolu ile daha çok elde ve derimizde çıkmakta, ölümcül olmadığı, tedavi edilebildiği,
ölümcül riski olan şarbonun ise bağırsak ve iç organlarda yerleşerek nefes yolu ile akciğerlerde
hastalık yaptığı ifade edildi. Kentimizde ölümcül şarbon vakası yaşanmamıştır. Öteden beri
meralarda görülen şarbon vakaları kentimizde de görülmüş ve gerekli önlemler alınmıştır.
Önlemler kapsamında 7000 hayvana aşılama yapılmıştır.
Konu ithal hayvan ve ithal et kapsamında da değerlendirilmiş, ithal hayvanlarla ve ithal
et ile hastalık gelmediği ifade edilmiştir. Dışarıdan gelen hayvanlar veteriner kontrolünde
seçilmekte ve aşılanmaktadır. 21 gün karantinada bekletildikten sonra çok sıhhi koşullarda
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gemiyle Türkiye’ye getirilmekte, Türkiye’de de 21 gün test ve tahlil için bekletilip piyasaya
gönderilmektedir.
Ayrıca kasaplar da periyotlar halinde denetlenmekte, damgasız et satan dükkânlara da
hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır.
Yaz döneminde kentimizde bir kuduz vakası tespiti yapılmıştır. Bölgede başıboş hayvanlar
karantina kapsamında aşılanmıştır. Ölüm vakası gerçekleşmemiştir. Büyükşehir Belediyesi
tarafından 6 ayda 5200 hayvana sağlık hizmeti verilmiştir.
Önlemler;
• Et ve canlı hayvan ithalatında aşılama, mikrobiyolojik ve bakteri testleri vb. önlemler
ithalatın yapıldığı ülkede Türk veteriner hekimlerinin de katılımı ile yapılmalıdır.
• İthalat yerine ülke hayvancılığına ve tarımına öncelik verilmelidir.
• Kasaplarda satılan etlerin mühürlü olup olmadığına dikkat edilmelidir.
• Kaçak et kesimine ve satışına fırsat verilmemelidir.
• Kasaplar düzenli denetlenmelidir.
ŞEHİR HASTANELERİ VE ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ
Türkiye, uzun yıllardır yatırımlarda kullandığı yap-işlet, yap-işlet-devret modellerine,
Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile yeni bir model ekledi.
İlk olarak sağlık yatırımları için uygulamaya giren ve çok büyük kampüsler içinde farklı
hastanelerin bir arada bulunması biçiminde özetlenen “Şehir Hastaneleri” projenin temel
yasal dayanağı, 21.02.2013 tarihinde yayınlanan 6428 no’lu** “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel
İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” dur. İlk hastaneler, 2017 den
itibaren açılmaya ve çalışmaya başladı.
Antalya Şehir Hastanesi de bunlardan biri. Hakkında bilgi vermek gerekirse; Henüz
proje ve izin aşamasında. 1000 yataklı. 5 bloktan oluşuyor. Ferro Krom Fabrikasının karşısına
düşen bölgede, Mazıdağı üstünde 564 no’lu parselde, 372.916 m2 arazi üzerinde 1000
yataklı, 305.000 m2 kapalı alanı olan 5 bloktan oluşacak bir hastane projesi. 29 Eylül 2017 de
yayınlanan ön yeterlilik ilanında, “Proje; 400 Yataklı Genel Hastane, 100 Yataklı Kalp Damar
Hastalıkları Hastanesi, 100 Yataklı Onkoloji Hastanesi, 200 Yataklı Psikiyatri Hastanesi, 50
Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi olmak üzere 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ve ticari hizmet alanları yatırımını
kapsamaktadır.” denilmektedir.
Bu proje için ayrılan alanın, bir kısmının mahkemelik ve sorunlu olduğu, ayrıca çok çok
önemli olarak, obruk ve dolin bölgesi olduğunu belirmekte yarar var.
Proje gayet güzel, akıllıca, ikna edici, gerekli ve tasarruflu görünümlü. Kanunlara tamamen
uygunmuş gibi gözüküyor. Gösterilen yüzünde kullanılan argümanlar: Mevcut hastane binaları
eski, yenilenmeli, hastaneler küçük ve yetersiz, büyütülmeli, depreme dayanıklı değil, devlet
yaparsa yavaş ilerliyor, devlete hiç yük olmuyor, her şeyi ücretsiz, firma yapıyor, devlet sadece
kira ödeyecek, süper modern, çok ileri teknoloji sunuyor, bir çok hastane tek yerde olacak,
yurt dışından sağlık turizmi sağlayacak merkezler olacak, 25 sene sonra tamamen devletin
oluyor, devlet gereksiz yere bakım–onarımla uğraşmayacak, sağlık işlerine odaklanacak,
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tamamen yasalara uygun ve şeffaf, demokratik, 25 yıl boyunca binanın bakım ve tamirat yükü
olmayacak…
Diğer taraftan proje için devlet ücretsiz arsa veriyor, firma binaları yapıyor ve devlete yıllık
ödeme ile kiraya veriyor. Üst kullanım hakkı 25 yıl firmaya veriliyor. Devlet, yüklenici firmaya
yıllık kira ödüyor. Sağlıkta en önemli gelir sağlayıcı kalemler olan laboratuarlar, fizik tedavi
üniteleri, radyoloji, nükleer tıp ünitelerinin işletmesi firmaya veriliyor, %70 doluluk garantisi
veriliyor. Firma, sadece, binaların bakım, tamir ve işletim masraflarını üstleniyor.
Gösterilen yapım maliyetleri abartılı, yurt dışı finansmana devlet garantisi veriliyor, tüm vergi
ve harçlardan muaf, kira her yıl arttırılacak (döviz bazında?) ve bu kira gerekirse değiştirilecek.
25 yıl süreyle bu bölgede her türlü ticari işletme kurma ve vergisiz işletme imtiyazı var. (otel,
kafeterya, otopark, restoran, alış veriş merkezi vs).
Şehir merkezinde ulaşımı çok daha kolay köklü hastaneler kapatılıyor, o bölgedeki canlılığı,
ekonomiyi, esnafı, sosyal yaşamı bitirme pahasına. Firmaya 3 tür para aktarma var. (kullanım
bedeli + Hizmet Bedeli + Mecburi Ticari alan imtiyazı),
Bunların dışında; yaşanan ve sağlıkta çalışanları zor durumda bırakan, zorlayan, pek çok
sorun ve bilinmezlik var. Antalya’da Atatürk Devlet Hastanesi zorla taşınacak görünüyor.
İngiliz Tabipler Birliği 1990’lardan bu yana edindiği deneyime dayanarak Sağlık alanında KamuÖzel Ortaklığı yönteminden kaçınmak gerektiğini belirtmektedir.
300 yatak kapasitesini aşan hastanelerde yönetim güçlüklerinin gözlendiğini
belirtmektedir.
O nedenle, büyük, şehir dışında olan, pahalı, verimsiz, mantıksız hastaneler yerine
Konyaaltı ve Aksu bölgesine, halka yakın, kolay işletilebilir, küçük orta büyüklükte (200–250
yataklı) hastaneler yapılmalıdır.
Şehir hastaneleri projesi, ciddi hata ve olumsuzluklarla doludur, tabip odaları başta olmak
üzere tüm ilgililerin dahil olduğu bir oluşumla tekrar gözden geçirilmelidir.
TARIM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Adnan ÖZÇELİK

Başkan Yrd.

: Nuri ARI

Sekreter

: Sakip ALTUNLU

Tarım Çalışma Grubu 2018 yılı içerisinde 3 toplantı yapmış, 30 üye ile çalışmalarını
yürütmüştür. Toplantılarda; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yapılan değişiklikler,
BATEM arazisinin bir vâkıfa tahsisi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve olası sonuçları ile
nişasta bazlı şeker konuları görüşülmüştür.
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TARIM, SAĞLIK, EKONOMİ VE TÜKETİCİ GRUPLARI ŞEKER FABRİKALARININ
ÖZELLEŞTİRİLMESİ, OLASI SONUÇLARI VE NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER
HAKKINDA ORTAK RAPORU
Antalya Kent Konseyi Tarım, Sağlık, Ekonomi ve Tüketici çalışma gruplarının ortak toplantısı
23.03.2018 tarihinde “ Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi ve olası sonuçları ile Pancar Şekeri
ve Nişasta Bazlı Şekerler” konusunu ele almıştır. Toplantıya Çalışma Grupları başkan ve üyeleri
ile TMMOB Gıda ve Ziraat Mühendisleri Odalarından uzman temsilciler ve Türkiye’de birçok
şeker fabrikasında görev yapmış, İşletme şefliği ve 9 yıl fabrika müdürlüğü yapmış emekli bir
Kimya Mühendisi katılmıştır. Toplantıda konu detaylı olarak tartışılmış ve aşağıda belirtilen
tespitler ve öneriler not edilmiştir;
KONU İLE İLGİLİ TESPİTLER:
-Türkiye’de pancar kökenli ve nişasta kökenli olmak üzere iki tür şeker üretimi
bulunmaktadır. Pancar kökenli olarak sakkaroz üretimi yapılırken, nişasta kökenli olarak glukoz
şurubu, izoglukoz ve çeşitli oranlarda frükto içeren yüksek früktoz içerikli mısır şuruplarıHFCS üretimi yapılmaktadır.
-Türkiye de; 25’i Kamuya (Türk Şeker Kurumu A.Ş), 5’i Pankobirlik’e (Pancar Üreticileri
Kooperatifi) ve 3’ü de Özel sektöre ait olmak üzere toplam 33 adet Şeker Pancarı ve kamışından
Sakkaroz üretimi yapan fabrika vardır.
-Türkiye de; 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında kota tahsisi yapılan özel sektöre ait
Nişasta bazlı şeker (glukoz, früktoz ve yüksek früktoz içeren mısır şurubu İzoglukoz) üreten 5
adet fabrika vardır. Ayrıca tamamen ihracat yapan, kanun kapsamında kota tahsisi yapılmayan
5 özel fabrika da Nişasta Bazlı Şeker üretimi yapmaktadır.
Tablo: Türkiye Şeker Fabrikaları
Üretim
Sakkaroz

Bağlı Olduğu Kurum
Kamu
(Türk Şeker)

ŞEKER FABRİKALARI
Kars, Erciş, Ağrı, Muş, Erzurum, Elazığ, Malatya, Erzincan
Elbistan, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum Çarşamba,
Bor, Ereğli ve Ilgın, Uşak, Alpullu, Burdur, Afyon Susurluk,
Eskişehir ve Ankara

Pankobirlik

Konya Şeker Fabrikası A.Ş. - Çumra Şeker Fabrikası,
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. - Boğazlıyan Şeker Fabrikası
Amasya Şeker Fabrikası

Özel

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Keskinkılıç Gıda San. ve TİC. A.Ş.

Glukoz
Früktoz

Özel (Kotalı)

Nişasta Bazlı
Şeker

Cargil Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. (Bursa)
Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş. (Adana)
PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. (İstanbul)
Tat Nişasta San. ve Tic. A.ş.(Adana)
Sunar Mısır Entegre Tesis San. Tic. (Adana)

Özel (Kotasız)

Pancar
Şekeri

İhracat

Cargil Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. (Bursa)
Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş. (Adana)
PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. (İstanbul)
Tat Nişasta San. ve Tic. A.ş.(Adana)
Omnia Nişasta San. Tic. A.Ş. (Adana)

-Türkiye de Şeker üretimi belirlenen üretim kotaları üzerinden yapılmaktadır. 2016/2017
pazarlama yılında üretim miktarı toplam 2 milyon 650 bin ton olarak belirlenmiştir. 4634 sayılı
Şeker Kanunun 3 üncü maddesi gereğince bumiktarın % 10’u (265 bin tonu) nişasta bazlı
şeker (NBŞ) üreten şirketlere, % 90’ı ( 2 milyon 385 bin tonu) pancar şekeri üreten şirketlere
tahsis edilmiştir. Bu oranlar; özelleştirmeler ve nişasta bazlı şekerler konusunda kamuoyunun

Antalya Kent Konseyi Çalışma Raporu

39

duyarlılığından dolayı son çıkan bakanlar kurulu kararı ile nişasta bazlı şeker üretim kotası %5’e
düşürülmüştür.
-Nişasta bazlı şeker kotasının 4-5 katı miktarın, bakanlar kurulunca verilen özel izinlerle
ithalat, kaçak veya el altından piyasaya sürüldüğü, yıllık 1 milyon 250 bin ton nişasta bazlı
şekerin gıda sanayinde kullanıldığı dile getirilmiştir.
-Türkiye’de Şeker Fabrikalarının 3 milyon 151 bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta
bazlı şeker olmak üzere toplam 4 milyon 141 bin ton şeker üretim kapasitesi mevcuttur.
Pancardan şeker üreten şirketlerin toplam günlük pancar işleme kapasitesi 155 bin 550 ton’
dur. Şeker fabrikalarının optimum kampanya süreleri bölgelere göre 85 ile 130 gün arasında
değişmektedir.
-18 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir ilamla Kamuya (Türkşeker) ait 14
Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamında satışa çıkarılmıştır. Bunlar Bor, Çorum, Kırşehir,
Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş
şeker fabrikalarıdır.
-Şeker fabrikalarının çoğu şehir merkezlerinde veya merkeze yakın bölgelerdedir.
Çok geniş arazi varlıkları mevcuttur. Bu alanlar çok değerlidir ve inşaat sektörünün iştahını
kabartmaktadır. Türkiye’nin özelleştirme özgeçmişi hiç parlak değildir. Tekel, Et Balık Kurumu,
Süt Endüstrisi Kurumu vb. birçok kurumun arazi varlıkları inşaat sektörüne teslim edilmiştir.
Ülkemizin bu sektörlerin özelleştirilmesi sonucu yaşadığı sıkıntılar ortadadır.
-Türkiye’de Şeker Sektörü; 2002/2003 pazarlama yılından bu yana, 4634 sayılı Şeker
Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde ve yine bu kanunla
tüzel kişiliği olan “T.C. Şeker Kurumu” kurulmuştu. Bu Kurum “Şeker Kurulu” ve alt birimleri
tarafından yönetilmekteydi. 7 üyeden oluşan Şeker Kurulu; şekerle ilgili bütün düzenlemeleri
yapan, kotaları belirleyen, uygulamaları denetleyen ve aynı zamanda tatlandırıcı politikalarını
belirleyen bir kuruldu. T.C. Şeker Kurumu 25 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan 696 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kapatılmıştır. KHK ile Şeker Kurumu ve Şeker Kuruluna atfedilen
bütün görevler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir.
- Şeker stratejik bir üründür. Gıda güvenliği açısından özel sektörün insafına
bırakılmayacak, ekonomimiz ve insanımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren bir üründür.
-Ülkemizde Şeker Fabrikalarının temel kuruluş amacı şeker ihtiyacının karşılanması yanında
tarımı ve çiftçiyi kalkındırmak, bölgeler arasında sosyoekonomik yapıyı dengelemektedir.
-Şeker tüm Dünyada olduğu gibi ülkemiz için de stratejik bir üründür. Türk Şeker tarafında
yayımlanan Kamu spotunda da vurgulandığı gibi; şeker fabrikalarında 30 bin işçi çalışmakta,
sektör olarak nakliyecisinden, kozmetik, ilaç, gübre, yem, besicilik ve tarım makineleri gibi
birçok sektörde çalışan 10 Milyon insanımıza istihdam sağlayan bir sektördür. Bir dekar pancar
tarlasında 10 işçi çalışmaktadır. Buğdaya göre 13, mısıra göre 8, ayçiçeğine göre 5 kat daha
fazla istihdam yaratmaktadır. Yılda 3 milyar dolar katma değer yaratan bir sektördür.
-Fabrikaların kar hesabı yapan özel sektöre satılmaları halinde önceki özelleştirmelerin
birçoğunda olduğu gibi zaman içinde kapanmalarına ve bunun sonucu şeker ithalatının
artmasına, NBŞ üretiminin ve ithalatının artmasına neden olacaktır. NBŞ’nin temel hammaddesi
mısırdır. Mısır dünyada GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) oranı en fazla olan bitkidir.
Fabrikaların zamanla kapanması ile pancar şekeri üretiminin azalmasına, mısıra dayalı NBŞ
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üretiminin artmasına, bunun sonucu GDO’lu mısırın da ülkemize daha fazla girmesine yol
açacaktır.
-Sakkaroz üretiminin hammaddesi olan şeker pancarı ülkemiz tarımı için çok önemli
bir bitkidir. Ülkemizde 2016 yılı istatistiklerine göre 322 bin hektar alanda şeker pancarı
üretimi yapılmaktadır. 2016-2017 üretim sezonunda 19 Milyon 593 bin ton pancar üretimi
gerçekleşmiştir. Antalya’nın Elmalı ilçesinin 26 köyünde, 18 bin 663 dekar alanda şeker pancarı
üretimi yapılmaktadır.
-Ülkemizde pancar üretimi daha ziyade küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Bu
bakımdan kırsalda üretimin sürdürülmesi, köyden kente göçün önlenmesi ve genç nüfusun
köyde tutulması açısından çok önemlidir.
-Üretilen pancar; yukarıda da belirtildiği gibi tarımın sanayiye entegre olmasını sağlamakta,
taşımacılık, tarım alet ve makinaları başta olmak üzere birçok sanayinin gelişmesine, gübre,
yem, ilaç, kozmetik, alkol gibi ürünlerin yapımında hammadde olarak kullanılarak endüstriyel
sektöre önemli katkılar sağlamaktadır.
-Bir dekar pancar ekili alan 3 dekar ormanın ürettiği oksijeni üretmektedir.
-Şeker Pancarı, kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağlamaktadır. Pancar
bir münavebe bitkisi olup, aynı alana dört yılda bir ekilmektedir (Erciş, Kars ve Muş Şeker
Fabrikaları için üç yılda bir ekilmektedir). Şeker pancarı yayla bitkisi olması nedeniyle, daha
ziyade rakımı 800 metrenin üzerinde olan tarıma uygun ekim alanlarında üretilmektedir. Deniz
ikliminin hakim olduğu Alpullu, Susurluk ve Çarşamba Şeker Fabrikalarında üretilen pancarın
şeker oranı düşüktür.
-Teknolojik özellikleri yüksek pancarın üretildiği Ağrı Şeker Fabrikasında ise; dekara
pancar verimlerinin düşük, diğer tarımsal ürünlere verilen desteklerin yüksek ve köylerde
yaşayan genç nüfusun şehirlere göç etmesinden dolayı pancar tarımında çalışan iş gücü
temininde yaşanan zorluk vb. sebeplerle pancar üretimi her geçen yıl azalmıştır. Bu nedenlerle
2016/2017 üretim döneminde Türk Şeker Fabrikalarından; Ağrı, Alpulu, Çarşamba ve Susurluk
fabrikalarında üretim durdurulmuştur.
-Ülkemizde şeker pancarı üretimi belirlenen alanlarda üretim kotası belirli fabrikalarla
üreticiler arasında yapılan “Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi” esaslarına uygun olarak
yapılmaktadır. Bu yıl Antalya’nın Elmalı ilçesinin 26 köyünde Burdur Şeker Fabrikası, 878 üretici
ile sözleşme imzalamış, 133 bin 311 ton üretim kotası belirlemiştir. Bu yılki fiyatlarla bu köylerin
pancar ekiminden 25-28 milyon TL civarında bir geliri olacaktır.
-Şeker Sanayi, şeker pancarı üreticisi arasında güçlü bir ilişki vardır. Şeker pancarının
yetiştirilmesinde çiftçiye gerekli olan tarım aletleri, gübre, çeşitli malzeme ve nakdi yardımlar
yapılırken, çiftçinin eğitilmesi ve kültürünün artırılmasına da çalışılmıştır
-Şeker fabrikalarında yan ürün olarak melas ve yaş pancar posası üretilmektedir. Yaş
pancar posası doğrudan veya melas ile karıştırılarak hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir.
%50 şeker içeren melas; doğrudan hayvan yemi olarak, gübre olarak, fermantasyon
hammaddesi olarak, etil alkol üretiminde, içilebilir kalitede direk damıtılan içkilerde, içilemeyen
kalitede endüstriyel tüketim ve ilaç sanayiinde, sirke, hamur mayası, yemlik maya üretiminde,
briket kömür imalinde, inşaat harçlarında, kozmetik sanayinde kullanılmaktadır.
-Hammadde olarak mısır kullanan nişasta bazlı tatlandırıcılar doğrudan tüketilmemekte,
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daha çok şekerli ürünler sanayide girdi olarak kullanılmaktadır. Bu tatlandırıcıların başlıca
kullanım alanları şekerlemeler, şekerli ve unlu ürünler, geleneksel tatlılar, dondurma, helva,
reçel ve marmelat, alkollü ve alkolsüz içeceklerdir.
-Nişasta Bazlı şekerler mısır, patates, buğday v.b gibi bitkilerden izole edilen nişastadan
elde edilmektedir. Glikoz, Früktoz ve izoglukoz tatlandırıcıları kapsamaktadır.
-Früktoz, glikozdan daha tatlıdır; bu nedenle başta çocuklar tarafından tüketilmesi ve
damak tadının şekerli ürünler doğrultusunda gelişmesi daha kolay olmaktadır. Özellikle
Früktoz bağımlılık yaratmaktadır.
-Şekerler nasıl veya hangi bitkiden üretilirse üretilsin fazlası insan sağlığına zararlıdır.
Şeker pancarından elde edilen şeker(sakaroz), yapısı itibarı ile nişasta bazlı şekerlerden(glikoz,
früktoz) sağlık bakından çok daha iyidir. Özellikle früktoz insan sağlığı için zehirdir.
-Sağlık Bakanlığı’nın alanında uzman 12 bilim insanından oluşan Bilim Kurulunca hazırladığı
ve henüz yayımlanmayan ancak kamuoyuna sızan, “Nişasta Bazlı Şekerlerin (NBŞ) Sağlık
Etkileri” başlıklı raporunda NBŞ’lerin insan sağlığını olumsuz etkilediğine dair ciddi tespitler
vardır.
-Sağlık Bakanlığı’nın raporunda nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) obeziteye sebep olduğu,
insülin direncini arttırdığı ve kalp damar hastalıklarını arttırdığı, şişmanlatma etkisi nedeniyle
çeşitli kanserlere yol açtığına dikkat çekilerek, “Nişasta Bazlı Şekerlerin çikolatalar, gofret,
şekerlemeler, bisküviler, hazır baklava, yaş pasta, kurabiyeler, meyve suları, gazlı içeceklerden
ketçaplara kadar geniş bir yiyecek içecek yelpazesinde kullanılması nedeniyle yasaklanması
ve/veya üretim kotasının düşürülmesi yönünde talepler bulunmaktadır” ifadelerine yer
veriliyor.
-Marketlerimizde satılan yukarıda belirtilen ürünlerin tamamı NBŞ içermektedir.
-Früktoz ve Glikoz monomer halindedir yani hidroliz sonucu oluşan tek ve en küçük
moleküllerdir. Bu moleküller birleşerek bitkilerde nişasta oluşumunu sağlarlar. Glikoz ve
Früktoz nişasta bakımından zengin mısır, patates, buğday vb. bitkilerden elde edilir. Früktoz
glikoza göre daha hızlı glikolize olur ve çok hızlı bir şekilde kana geçer ve karaciğerde yağlanma
ve obezite riskini arttırır. Hâlbuki sakarozdaki (pancar şekerinde) glikoz ve früktoz disakkarit
haldedir, yani bağlıdır. Emilmek üzere monomer haline geçebilmesi için sindirime uğraması
gerekir.
-Früktoz vücutta insülin salgılanmasını engeller. Bunun sonucu; tokluk hissi veren hormon
uyarılmadığı için vücudun yemek yeme ve içme davranışları bozulmaktadır. Früktoz içeren
yemek ve içecekler çok fazla miktarda tüketilebilmektedir. Ayrıca; Früktoz glikozdan farklı
olarak ürik asit artışına neden olur ve gut hastalığı riskini arttırır.
-İşlem görerek elde edilen NBŞ’ler içerisinde yer alan früktoz ile meyvelerde yer alan
früktoz farklı düşünülmelidir. Meyve içerisinde früktoz dışında posa, çeşitli polifenoller ve fito
kimyasallar bulunmaktadır.
-Şeker Kurumu raporunda Avrupa birliğinde Nişasta bazlı şeker kotasının %5 olarak
belirtilmesinin doğru olmadığı, Avrupa da NBŞ kotasının %1’ler civarında olduğu, en az 10
ülkenin Früktoz kullanımını yasakladığı, Fransa’nın Früktoz içerikli bütün yiyecek ve içecekleri
ülkesine sokmadığı dile getirildi.
-Avrupa Birliği tarafından nişasta bazlı şekerler için (izoglikozlar) sağlıklı diyetlerin teşvik
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edilmesi, özellikle endüstrinin reformülasyon yapması önerilmektedir. İzoglikozların yerine
başka şekerlerle örneğin sakarozun kullanılabileceği ifade edilmektedir.
-Ülkemizde 15 yaş üzeri yetişkinlerde obezite yüzde 32, fazla kilolu yüzde 34,8; diyabet
prevalansı yüzde 12,1 bulunmuş olup, çocuklarda obezite 7-8 yaşta yüzde 9,9, fazla kilo yüzde
14,6; ortaokul çocuklarında yüzde 12,4 şişmanlık ve fazla kilo yüzde 21 bulunmuştur.
-Nişasta bazlı şekerlerin sağlık bakımından ortaya çıkaracağı hastalıklara harcanan para,
şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden elde edilecek gelirden çok çok fazla olacaktır.
-Ayrıca Nişasta Bazlı Şeker üretim safhalarında, ürüne cıva ve bazı zararlı karbonil
bileşiklerinin bulaştığı konusunda çeşitli kaynaklarda bildirimler vardır.
ÖNERİLER:
-Şeker sektörü; elde edilen şeker ve yan ürünleri, fabrikası, pancar üreticisi, nakliyecisi,
çok fazla yan ürün sanayisi ile her biri birer dişli olan ve bir birine bağlı düzgün işleyen çok
geniş bir çemberdir. Bu dişlilerden en önemlisi ve lokomotifi olan şeker fabrikalarının satılması
bu döngüyü bozacaktır. Şeker stratejik bir üründür. Kar zarar hesabı yapılacak bir ürün değildir.
Fabrikaların satılması en az 10 milyon insanımızı ekonomik olarak olumsuz etkileyecektir.
Fabrikaların kar hesabı yapan özel sektöre satılmaları halinde önceki özelleştirmelerin
birçoğunda olduğu gibi zaman içinde kapanmalarına ve bunun sonucu şeker ithalatının
artmasına, NBŞ’lerin ülkeye daha fazla girmesine neden olacağından satılmamalıdır.
-Fabrikaların kuruluş amaçlarının başında gelen bölgeler arası sosyoekonomik dengelerin
korunması, köyden kente göçün önlenmesi açısından satılmamalıdır.
-Gıda güvencesi için özelleştirilmemelidir. Bir ülkenin kendi kendine yetecek kadar üretim
yapabilmesi, o ülkenin kendi gıda güvenliğini oluşturmaktadır. Yerli üretim şeker, yurtiçi
tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmalıdır.Tüketicinin günlük tükettiği ürünlerin birçoğunda
şeker kullanılmaktadır. Dolaysıyla bu ürünlerde kullanılan şekerin güvenilir kaynaktan elde
edilmesi önemlidir.
-Toplum sağlığı için özelleştirmemelidir. Zira birçok hastalığın sebebi olan şekerden
kaynaklı sağlık giderleri, bu fabrikaların yaptığı zararın kat kat üstündedir.
-Devlet fabrikaların işletmesinden vazgeçmek istiyor ise; bazı ülkelerde olduğu gibi
üreticinin de içinde olduğu birliklere, Türkiye de Pankobirlik’e işletmesi için devredebilir.
Pankobirlik zaten kendi bünyesindeki 5 fabrikası ile ülkemizde sektör içinde yer almaktadır.
-Fabrikalar teknolojik olarak geliştirilerek şeker üretim maliyetleri düşürülerek üretime
devam etmeleri sağlanmalıdır. Fabrikaların teknolojik olarak geliştirilmesi sonucu açığı çıkacak
iş gücünün başka sektörlerde istihdam edilmesi sağlanmalıdır.
-Nişasta bazlı şeker kotasının sağlık açısından riskleri ortadadır. Bu nedenle nişasta bazlı
Şeker kotası, ilaç sektörü kullanımı dışında bazı ülkelerde olduğu gibi sıfırlanmalı veya %1’in
altına düşürülmelidir.
-Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) önerilerinde de yer aldığı üzere sağlıklı diyetlerin
teşvik edilmesi, endüstri tarafından reformülasyon yapılarak NBŞ yerine sakaroz kullanılmasının
sağlanması,
-Yiyecek ve içecek etiketleri üzerinde “NBŞ içerir” ifadesinin açık olarak yazılması zorunlu
olmalıdır.
-NBŞ’lerin denetimi sıkı tutulmalıdır. Çeşitli isimlerle ithalatı ve fazla üretimin el altından
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piyasaya sürülmesi engellenmelidir. Merdiven altı dediğimiz kullanımını engelleyecek önlemler
alınmalı ve yasal yaptırımlar getirilmelidir.
-NBŞ’li ürünlerde cıva ve karbonil bileşiklerinin varlığı da izlenmeli ve denetimi yapılmalıdır.
-Şeker tüketiminin azaltılması için tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmalı, bebeklik ve çocukluk çağından itibaren sağlıklı beslenme kültürü eğitimleri
verilmelidir.
-İthalat kesinlikle yasaklanmalıdır. Milli üretimimizin, tüketime yettiği bir üretimde, uluslar
arası piyasalarda daha ucuza bulunan şekerin, yerli üreticiyi desteklemek ve halk sağlığı
açısından ithalatı yasaklanmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda belirtilen tespitler ve öneriler doğrultusunda Şeker Fabrikalarının
özelleştirme kararından vazgeçilmelidir. Eğer devlet bu fabrikaları elinden çıkarmak istiyorsa;
kendi bünyesinde 5 adet şeker fabrikası da bulunan ve bir üretici birliği de olan PANKOBİRLİK’e
mülkiyetleri devlette kalmak üzere işletilmesini devredebilir.
Nişasta Bazlı Şekerler insan sağlığı için risklidir. Bu nedenle; Nişasta bazlı şeker (Glukoz,
Früktoz ve İzoglukoz) kotası ilaç kullanımı dışında sıfırlanmalı veya %1 oranını geçmemelidir.
Nişasta Bazlı Şeker kullanımı denetim altına alınmalıdır. Son yıllarda özellikle çocuklarda
obezitenin arttığı rapor edilmiştir. Obezitenin artışının en önemli nedenlerinden birisi
çocukların sevdiği ve sevmelerine neden olan, yiyecek ve içecekler içerisindeki NBŞ’lerdir.
Okul kantinlerinde ve okul çevresindeki işletmelerde NBŞ içerikli yiyecek ve içeceklerin satışı
yasaklanmalıdır.
TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR
YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA RAPOR
Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu’nun 26.02.2018 tarihinde, yukarıda belirtilen
konu ile ilgili olarak yaptığı toplantıya, çalışma grubu üyelerinin yanı sıra, Ziraat Mühendisleri
Odası Antalya Şubesi temsilcisi ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi temsilcisi katılmıştır.
Toplantıda konu detaylı olarak tartışılmış ve aşağıda belirtilen tespitler ve öneriler not
edilmiştir;
KONU İLE İLGİLİ TESPİTLER : Türkiye İstatistik Kurumunun resmi verilerine göre; 2001
yılında 26 554 000 hektar olan Türkiye tarım alanı miktarı 2017 yılında 23 375 000 hektara
düşmüştür. 16 yıllık sürede 3 179 000 hektar tarım alanı tarım dışına çıkmıştır. Toplam tarım
alanlarımızın yaklaşık %12 ‘si azalmıştır. Antalya da da durum farklı değildir.
Antalya da Toprak Koruma Kurulu, 2005-2014 (1. Dönem) yılları arasında irtifa ve tarımsal
yapı alanları ile birlikte toplam yaklaşık 41 000 hektar alanı tarım dışına çıkarmıştır. Çıkarılan bu
alanın %71,23’ü konut yapımına, %11,94’ü Turizm’e, %1,69 Enerji’ye %15,4’ü de Ulaştırma, sağlık,
eğitim vb. sektörlere dağıtılmıştır.(Kaynak: GTHB-Toprak Koruma Kurulu)
Tarım topraklarının kullanımı ve korunmasına yönelik 2005 yılında 5403 sayılı “Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı” kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun gereği; illerde tarım topraklarının
korunması amacıyla, tarım alanlarının amaç dışı kullanımının gerekli olup olmadığının inceleyip
onay verilip verilmeyeceğine karar veren “Toprak Koruma Kurulları” oluşturulmuştur. Bu kurul;
Vali (veya Vali Yardımcısı), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü, Üniversite ve kamudan
3 temsilci ve 3 sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşmaktadır. Antalya da bu kurulda
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kamuyu; Defterdarlık (Maliye), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ve Büyük Şehir Belediyesi temsilcileri, Sivil Toplum kuruluşlarını ise Ziraat Mühendisleri Odası,
Ziraat Mühendisleri Birliği(önceden Tema) ve Ziraat Odası temsilcileri temsil etmektedirler.
Ayrıca toplantıya, ele alınacak konuya göre DSİ ve alanda planlama ve proje yürüten kuruluş
temsilcisi davet edilir. Konu ile ilgili olmayan kuruluşun oy hakkı yoktur. Kurulun üye tam sayısı
ile toplanması esastır. Bundan önce çıkarılan yönetmelikte, alınan kararların geçerliliği en az 6
üyenin aynı yönde oy kullanması ile mümkündü.
24 Ocak 2018 tarih ve 30311 sayılı Resmi gazetede; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununa esas olarak 09.12.2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazetede Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
Toprak Koruma Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarının belirlendiği bu yönetmeliğin
6.Maddesi, 1. Fıkrası (c) maddesinde değişiklik yapılmıştır.
İlgili maddenin eski hali; “c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk
halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul gündemindeki bir kararın geçerli olabilmesi için en
az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı aranır. Kurul, kararları en az üçte iki çoğunlukla
alır.” şeklindedir. Değiştirilmiş hali ise; “c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak
zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve
en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım
projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir” şeklindedir.
Kanunun çıktığı 2005 yılından bu yana çıkarılan yönetmeliklere baktığımızda “ihtiyaç” ve
“Kamu yararı” bahanesiyle çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere baktığımızda ise
tarım topraklarını korumaktan ziyade, gerek kamunun ve gerekse özel sektörün yatırımlarının
önündeki engelleri kaldırma yönünde yapılan değişiklikler olduğu görülmektedir.
Kanun’un özünde; tarım alanlarının amaç dışı kullanımına izin verilebilmesi için; ihtiyaç diye
öne sürülen gerekçelerin ve alternatif alanların olmaması kuralının tespit edilmesi önemlidir. Bu
kuralların kurullarca yeterince incelenmediği ve dikkate alınmadığı bir gerçektir. Başvurularda
sadece “Kamu yararı vardır veya Alternatif alanlar yoktur” cümlesi yazılmaktadır. Binlerce yıllık
bir zaman diliminde oluşan tarım topraklarının korunması anlayışı, ne yazık ki Sanayi’ye, Konut’a,
ulaşıma, enerjiye ve bunun gibi yatırımlara ihtiyaç ve alternatif alanlar dikkate alınmadan feda
edilebilmektedir. Oysaki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının televizyonlarda yayımlanan
çok takdir ettiğimiz Kamu Spotunda da belirtildiği gibi ülkemizde her türlü amaç için yeterli
alan vardır. Söz konusu yönetmelik değişikliğine konu, Enerji ve ulaştırma yatırımları için de
uygun alanlar vardır. Ayrıca bir ulaşım yatırımı yapılırken, güzergâh üzerindeki tarım alanları
istimlâk yolu ile alınmalıdır. Antalya da yapılan bazı yatırımlarda istimlâk bedelleri fazla diye
güzergâhların çevreleri imara açılmıştır.
Toprak Koruma Kurulu’nun temsilci yapısı kamu ağırlıklıdır. Kamunun enerji ve ulaştırma
yatırımlarının kurul izninden geçmesi için yapılan toplantı yeter ve karar sayısının düşürülmesi
yönündeki değişiklik, kararların 4 kamu üyesi ile alınmasına olanak sağlamaktadır. Antalya
da kurulda, Valinin (veya Vali Yardımcısının) kararını, kuruldaki kamu görevlilerinin hemen
hemen tamamı desteklemektedir. Toprak Koruma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı
konusunda her hangi bir sorun yoktur. Genel olarak toplantılar üye tam sayısı ile toplanır.
Çünkü kurulda temsil edilen her üyenin yedeği vardır. Bu değişiklikte amaç; karar almayı
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kolaylaştırmaktır. Bu değişiklik yönetmeliğin önceki durumuna göre daha az demokratiktir. Bu
değişiklik, tarım alanlarının amaç dışı kullanımına daha kolay izin verilmesine yol açacaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yatırımlara karşı değiliz. Yatırım demek ülkemizin kalkınması, insanımızın refah düzeyinin
artması demektir. Yatırımlar, Bakanlığımız tarafından televizyonlarda yayımlanan Kamu
Spotunda verilen mesajlarda da verildiği gibi, binlerce yılda oluşan tarım toprağını yok
etmeden de yapılabilir. Toprak; hava ve su gibi korunması gereken hayati bir varlıktır, çok
zorunlu olmadan tarım dışı kullanıma açılmamalıdır.
Kurul üyeleri, görevlerinin öncelikle kurulun isminde de olduğu gibi tarım topraklarının
korunması olduğunu, zorunlu haller dışında tercihlerini bu yönde kullanmaları gerektiğini
unutmamalıdırlar.
Toprak Koruma Kurul’larının, tarım alanlarının amaç dışı kullanımına izin vermeden önce,
alanın tarım dışına çıkarılma gerekçesini, ihtiyaç, alternatif alanın olup olmaması ve kamu
yararı konularında titiz davranmasını ve üyelerin karar verirken özgür iradeleri ve vicdanları ile
hareket etmeleri gerekir.
Değiştirilen yönetmelik maddesinin, tarım alanlarının amaç dışı kullanımına izin verilmesini
kolaylaştıracağı açıktır. Bu yönetmelik değişikliğinin eski haline getirilmesi ve hatta kurulda
“Kamu yararı, İhtiyaç ve Alternatif alanlar” konularının daha çok dikkate alınmasını, başvuru
dilekçe eklerinde bu konularda detaylı bilgi ve belgenin olması için yönetmeliğe ilave maddeler
eklenmelidir.
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (BATEM-NARENCİYE)
ARAZİSİNİN BİR VAKIFA TAHSİSİ
Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu; 08.10.2018 tarihinde, Şehrin merkezinde
bulunan ve Andızlı Mezarlığı ile birlikte şehir merkezinin yeşil dokusunu oluşturan Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Narenciye) bahçesi ve bitişiğindeki vakıflara ait bahçenin bir
vakfa tahsis edildiği haberleri üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı.
KONU İLE İLGİLİ TESPİTLER :
-Tahsise söz konusu alanlar Demircikara mahallesinde, yaklaşık 90 yıldan beri faaliyetini
sürdüren, Tarım ve Orman Bakanlığı, Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Narenciye) arazisi ile bitişiğindeki Vakıflara ait
Narenciye bahçesi alanlarıdır.
-447 ada 4 parselde bulunan BATEM merkez arazisi 203,713 dekardır ve Narenciye,
Sub-tropik meyve ağaçları ve serviler ile kaplıdır. Bitişiğinde bulunan 447 ada 4 parselde
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 60,815 dekarlık alan ise yine benzer ağaçlar ile kaplıdır.
-BATEM arazisi 1. Derece doğal Sit alanıdır. 2012 yılında arazi üzerindeki eski bir bina
“Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiştir.
-Toplam 264 528 m2 alanın, 2018 yılı Haziran ayında, alanın bitkisel yapısı ve tarımı ile
hiçbir ilgisi olmayan Hamidiye Vakfına tahsis edildiği tesadüfen öğrenilmiştir.
-Antalya Kent Konseyinin Antalya’nın simgesi olan Saat Kulesi ve Çevresi ile ilgili bir
çalışmasına istinaden Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelen bir yazıda da Saat Kulesi ve
çevresindeki boşluğun da yine Haziran ayında aynı vakfa tahsis edildiği bildirilmiştir. Toplantı
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katılımcıları, bilinmeyen başka hangi doğal ve kültürel varlığın bu vakfa tahsis edildiği
konusunda endişelerini dile getirdiler.
-Yukarıda da bahsedildiği gibi bu günkü ismi ile BATEM, 1930 yılından günümüze kadar
aralıksız olarak çeşitli tarımsal ürünler üzerinde araştırmalar yürüten ve ülkemiz tarımına büyük
hizmetler sunmuş, Türkiye’nin en büyük ve donanımlı kuruluşlarından birisidir. Her ne kadar
resmi olarak bu kuruma 1942 yılında tahsisi yapılmış olsa da bu merkezde üretim 1930 yılında
hurma üretimi ile başlamış, daha sonra kahve, daha sonra da narenciye üretimi başlamıştır.
-Türkiye de Narenciyenin, muzun, avokadonun, pikan cevizinin, trabzon hurmasının,
yenidünyanın vb. birçok meyve türünün ülkemize getirilmesi veya yaygınlaştırılmasında önder
olmuş bir kuruluştur. Örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ülke yerli
sebze tohumculuğunun geliştirilmesi ile bu faaliyetlerle ilgili sanayinin gelişmesi bu kurum
sayesinde olmuştur. Ayrıca, Aksu da ki birimlerinde, mısır, soya, susam, yer fıstığı, sorgum
ve buğday gibi bitkilerde önemli ıslah çalışmaları yürüten ve yeni çeşitlerin ülke tarımına
kazandırılmasına katkı sağlamıştır.
-Tahsise söz konusu alan Türkiye’nin ilk narenciye damızlık bahçesinin kurulduğu ve Gen
merkezi konumunda olan bir alandır. Ayrıca bu alan üzerinde Avokado ve Pikan cevizi damızlık
parselleri vardır.
-Tahsise söz konusu alan üzerinde, Enstitünün Gıda Laboratuarı ve Bütün Türkiye’de haklı
bir üne sahip, herkesin severek tükettiği Narenciye ve Sub-tropik meyve türlerinin reçellerinin
yapıldığı bir fabrika ve uygun fiyatla tüketiciye satışının yapıldığı bir satış merkezi vardır.
ÖNERİLER :
-Söz konusu alanı 1930 yılından beri kullanan ve üzerine büyük ve para ile ölçülemeyecek
yatırımları gerçekleştiren, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı BATEM tarafından kullanılmasının
devam etmesi gerekir.
-Yıllarca araştırmaların yürütüldüğü, birçok bitkinin gen kaynağının ve havuzunun olduğu
bu alan mutlaka korunmalıdır. Bu kaynaklar ülkemiz için hayati önemdedir.
-Söz konusu alanlar; şehrin merkezinde, mezarlık alanları dışındaki yeşil dokunun kaldığı
ender alanlardır. Yeşil doku korunmalıdır. Ranta ve betonlaşmaya yol açabilecek bu gibi
tahsisler yapılmamalıdır.
SONUÇ :
Tahsise söz konusu alan mevcut statüsünü, yani tarımsal özelliğini devam ettirmelidir.
Bitki gen kaynakları hayati önemdedir. Mutlaka korunmalıdır. Tahsisin, tekrar alanın mevcut
kullanıcısına yani kamu kurumu olan BATEM’e yapılmasının sağlanmasını Antalya Kent Konseyi
olarak talep ediyoruz.

Antalya Kent Konseyi Çalışma Raporu

47

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

Fotoğraf 15 Açılmıyor
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Turizm Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 3 toplantı yapmış ve 73 üye ile çalışmalarını
yürütmüştür. Toplantılarda 2018 yılında Alman pazarına dair gelişmeler, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Ekonomi Bakanlığı’na bağlanması, ülkemiz ve kentimiz açısından UNESCO dünya
kültür mirasları konuları görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN TURİZM AYAĞININ
EKONOMİ BAKANLIĞI’NA BAĞLANMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU
Antalya Kent Konseyi Turizm çalışma grubunun Acenteci, Otelci, STK’larının yönetici ve
üyeleri, Turist rehberleri ve grup üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Ekonomi ve Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlanması konusu ile ilgili görüş ve
öneriler değerlendirilmiştir.
Türkiye gibi kültür ve turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu bir ülkenin bu konuya ait bir
bakanlığının olmasının büyük önem taşıdığı dile getirilmiş ve bakanlıkların daha işlevsel hale
getirilmesi için ayrılması ve turizmci ve Akademisyenlerin bünyeye dâhil edilmesi ile daha da
güçlendirilmesi dile getirilmiştir.
Katılımcılardan bir grup Turizmin hangi bakanlığa bağlı olduğundan çok iyi bir sistem
üzerine oturtulup süreklilik kazandırılacak bir işleyişe kavuşturulması gerektiğini dile
getirmişlerdir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda konu ile ilgili iki görüş öne çıkmıştır.
1. Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu gibi kalmalıdır ve mutlaka Turizmcilerle
güçlendirilmelidir.
2. Kültür ve Turizm Bakanlıkları başka bakanlıklara bağlanabilir, ancak kuvvetli ve kalıcı bir
sistem üzerinden çalışmalıdır.
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Katılımcılar “Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu gibi kalmalıdır ve mutlaka Turizmcilerle
güçlendirilmelidir” tezinin turizm açısından daha doğru ve gerçekçi olduğunu ifade etmişlerdir.
Buradan çıkan sonuca göre konuya dair öneriler şu şekilde belirtilmiştir:
Turizm, ülkemiz için genç nüfusa yarattığı istihdam açısından geleceğe dair büyük ümitler
taşımaktadır. Ülke nüfusumuzun ortalama %8 i turizm vasıtası ile doğrudan ya da dolaylı olarak
iş imkânına kavuşmaktadır. 2025 yılında yaklaşık 2 milyon kişi turizm alanında kendisine iş
imkanı bulacaktır.
Yılda ortalama 30 milyon turist ve 25 milyar dolar gelir yaratan turizm olgusunun verimli
olarak değerlendirildiğinde çok daha büyük hedeflere ulaşılabileceği gerçeğinden yola çıkarak
aşağıdaki görüş ve önerilerimizin konuya dair görüşmelerde dikkate alınmasını önemsiyoruz.
1. Kültür ve Turizm Bakanlıklılarının ayrı ayrı bakanlıklar olarak işlemesi Kültür ve Turizm
potansiyelinin çok zengin olduğu ülkemiz için bir lüks değildir.
2. Bakanlıkların azaltılmasına dair eğilimden yola çıkarak Kültür ve Turizm Bakanlığının şu
anki haliyle kalması en doğru seçenek olacaktır.
3. Kültür ve Turizm Bakanlığında Turizm kökenli yönetici kadroların oluşması turizmde
daha hızlı ve doğru yol alınmasına katkı sağlayacaktır.
4. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının ayrı bakanlıkların şemsiyesi altına alınması durumunda
işlevinin azabileceğini ve yaratacağı katma değerin sınırlı kalacağını öngörmek gerekir.
ANTALYA’NIN UNESCO GEÇİCİ KÜLTÜR MİRASLARININ
UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DÂHİL EDİLMESİ ÖNERİ RAPORU
Antalya’nın Unesco Geçici Kültür Miraslarının UNESCO Dünya Mirası listesine dâhil
edilmesi gündemli yapılan toplantıya; İlimiz yerelinden acente temsilcileri, otel yöneticileri,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, profesyonel turist rehberleri ve akademisyenler katılım
göstermişlerdir.
Antalya turizmi önümüzdeki yıllarda kültürel zenginliğini ön plana çıkararak dünya
turizmindeki yerini perçinlemek istiyor. Bu bağlamda 2018 yılında ören yerlerindeki kazılar
güçlendirilerek, birtakım etkinliklerin ören yerlerinde yapılması yönünde Sagalassos’tan
Phaselis’e, Aspendos’tan Perge’ye birçok ören yeri kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı.
2018 yılının Antalya Valiliğince “Perge Yılı” ilan edilmesiyle birlikte başlayan çalışmalar
önümüzdeki yıllarda da kamuoyunun ve ülkemize gelen turistlerin dikkatlerini çekmek yolunda
önemli katkılar sağlayacak.
Uluslararası alanda kültürel zenginliğin en önemli göstergelerinden biri haline gelen
UNESCO KÜLTÜR MİRASI tanımı, Kültüre ve gezmeye eğilimli turistlerin artırılmasında
önemli bir rol oynarken, yurt dışındaki tur operatörlerinin Unesco logosunu etkin bir şekilde
kullandıklarını son yıllarda daha sık gözlemlenmektedir.
Antalya’nın rakibi sayılabilecek diğer Akdeniz Destinasyonlarının önemli bir kısmı yoğun
çabalar sonucunda Unesco Kültürel Mirası hakkını elde etmiş ve klasik deniz, güneş, sahil
üçlemesini tarihsel ve kültürel değerlerle zenginleştirmişlerdir.
Antalya’da bu bağlamda 30 yıl önce Unesco’nun kapısını çalmış, ancak 1988 yılında
Listeye alınan Muğla sınırındaki Xanthos dışında hiçbir kültürel varlığını ana listeye dâhil
ettirememiştir.
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Türkiye’nin Unesco listesindeki 18 Kültürel varlığından sadece bir tanesi Antalya
şehrindendir. Bununla birlikte Unesco aday listesinden Antalya’nın 10 ören yeri uzun yıllardır
ana listeye alınmayı beklemektedir.
Antalya’nın Unesco Aday Listesindeki Kültürel Varlıkları:
1. Karain Mağarası (1994)
2. Alanya Kalesi (2000)
3. Termessos-Güllük Parkı (2000)
4. Kekova Batık şehir (2000)
5. St. Nikolaus Kilisesi (2000)
6. Likya Uygarlıkları (2009)
7. Perge Antik Şehri (2009)
8. Sagalassos Antik Şehri (2009)
9. Aspendos Tiyatrosu (2015)
10.Yivli Minare (2016)
Hepsi birbirinden değerli ve önemli olan bu zenginliklerin Dünya kamuoyuna ilan edilmesi
ve dikkatlerin buralara çekilmesi için bir an önce Antalya’nın aday listedeki Kültürel varlıklarının
dosyalarının hazırlanarak, 30 Temmuz 2019 tarihinde Azerbaycan’da yapılacak Unesco
Kültürel Miras toplantısına sunulması, zorlu yılları geride bırakan Antalya turizmi için yeniden
ivme kazanması açısından büyük moral olacaktır.
Toplantıya katılan ve bilgileri ile önemli katkılar sağlayan turizmcilerin görüşlerinin ve
önerilerinin gerekli makam ve mercilerle paylaşılması açısından önemli buluyor ve toplantı
notlarını aşağıda özetliyoruz.
• Aday şehirlerin Alan Yönetim Planı bir an önce çıkarılmalı.
• Antalya’nın Biosfer alanları mutlaka UNESCO gündemine taşınmalı.
• Karain 1994 yılından beri bekleme listesinde, önemi ve farklılığı nedeni ile ön plana
çıkarılmalı.
• Likya Yolu mutlaka listeye dahil edilmeli
• Kaleiçi, Yivli Minare ile birlikte önerilmeli.
• Komite kurularak hangi kültürel değerin ön plana çıkarılacağı görüşe sunulmalı.
• UNESCO bir ülkeden yılda sadece 1 veya 2 yeri Dünya Mirası listesine dahil ediyor.
• Türkiye’nin 77 kültürel değeri bekleme listesinde. Bekleme listesinde açık ara birinciyiz,
bu bağlamda hem bu listeyi tekrar gözden geçirmeli, hem de kısa vadede listeye yeni öneriler
vermemeliyiz.
• Antalya artık bir UNESCO şehri olarak anılmalıdır.
SONUÇ: UNESCO Dünya Mirası listesinde Dünyanın çeşitli ülkelerinden 1092 ören yeri
yer almaktadır. Türkiye’nin 18 kültürel varlığı bu listededir. Göbekli Tepe’den, Likya’ya kadar
onlarca kültüre ev sahipliği yapmış Anadolu maalesef bugüne kadar UNESCO tarafından eksik
olarak değerlendirilmiştir.
Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı mirasının üzerinde kurulu olan Antalya şehri ise
neredeyse her bir varlığı ile Dünya genelinde önem taşıyan değerlere sahiptir.
Yılda 12 milyon turist ağırlayan Antalya Destinasyonunun aynı zamanda bir kültür şehri
olduğunun daha iyi ve hızlı anlatılabilmesi için bekleme listesindeki varlıklarının bir an önce
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değerlendirilmeye sunulması gerekmektedir. Unesco yönetmeliğine göre yerel yönetimler,
bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları bu konuda öncü rol oynamalıdır. Bu bağlamda
Kent Konseyi olarak konunun Türkiye gündemine alınarak Türkiye Unesco Milli Komitesinin
bilgilendirmesi ve yönlendirmesi, dosyaların hazırlanacağı Mart ayına kadar önceliğimiz
olmalıdır.
TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan : Ayşegül BALOĞLU NAS
Toplum Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 5 toplantı yapmış, 82 üye ile çalışmalarını
yürütmüştür. Toplantılarda çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi, madde bağımlılığı ile
mücadele mahalle toplantısı, yerel yönetimde sosyal hizmet uygulamaları ve kentin öncelikleri
konuları ele alınmıştır.
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ
21.02.2018 tarihinde Çocuk İzlem Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcileri
ve Toplum Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla Çocuk İhmal ve İstismarı konusunun toplumsal
açıdan ele alınması, koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında çözüm
önerilerinin oluşturulması konusunda toplantı yapılmış ve aşağıdaki rapor düzenlenmiştir.
Giriş ve Genel Değerlendirme; Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
2006 yılından itibaren adli istatistikleri yayımlıyor. Buna göre 2006-2016 arası 10 yıllık süreçte
birçok alanda suça yönelim arttı. Özellikle de çocuğa karşı cinsel taciz vakalarında... 2006
yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 3 bin 780 karar verildi. 2016 yılında ise bu
rakam 21 bin 190’a ulaşmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016’da açıkladığı verilere göre
sadece 2014 yılında 1377’si erkek 9718’i kız çocuk olmak üzere 11 bin 95 çocuk cinsel istismara
maruz kaldı. Çocukların yüzde 19’u 11 yaş ve altında. Son 10 yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı
ise 483 bin! Tabi bunlar resmi rakamlar. Uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde
15’inin adli makamlara ulaşabildiğini ve en sık üzeri örtülenin de çocuğun aile içinde yaşadığı
taciz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buzdağının altında çok daha acı bir gerçek saklı. Psikiyatri
Derneği’nin araştırmasına göre Türkiye’de cinsel istismara uğramış çocuk oranı yüzde 33.
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Bilindiği gibi, Ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 34.maddesi:
Cinsel şiddeti, çocukların yasa dışı veya psikolojik olarak zararlı herhangi bir cinsel etkinliğe
özendirilmesi veya zorlanması, ticari amaçlı cinsel sömürüde kullanılmaları, cinsel istismarla
ilgili işitsel veya görsel materyallerde kullanılmaları olarak tanımlamaktadır.
Cinsel istismar kapsamına çocuk fuhuşu, cinsel kölelik, seyahat ve turizmde cinsel sömürü,
ülke içinde ve ülkeler arasında kaçırılma, çocukların cinsel ve zorla evlendirme amacıyla satışı
girmektedir.
Tüm cinsel şiddet biçimleri, fiziksel güç kullanılsın ya da kullanılmasın, çocuklar için
psikolojik açıdan bozucu, sömürücü ve travmatik etki yaratır. Özellikle çocuğun güvendiği ve
tanıdığı birinden bu tür eylemlere maruz kalması bu etkiyi artırmaktadır.
Çocuk istismarı ile ilgili sosyal medyada yer alan bazı haberler özel vakaların çok uzun
süre yer alması, bu konunun gündemde durmasını sağlıyor. Bunun takipçisi olan kurumlar var,
Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ayrıca alanla ilgili çalışan
sivil toplum örgütleri var.
Medyanın yaşamımızdaki eğitici, bilgilendirici ve eğlendirici rolü tartışmasız çok büyüktür.
Ancak, saldırganlık, şiddet ve istismarı içeren görüntülerin teşhir edilmesinin ihmal ve istismar
üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu da bilinmektedir.
Ülkemizde çocuklar her geçen yıl daha fazla cinsel taciz mağduru oluyor. Uzmanlara göre
bunun birkaç nedeni var. Çocuğun ruhsal gelişimini takip etmeyen ya da edebilme kapasite
ve becerisinden yoksun ebeveynler; sağlıksız cinsiyet algısı; cinselliğin rahat konuşulmadığı,
ayıplandığı kapalı toplum yapısı; dini ve muhafazakâr değerler gerekçe gösterilerek, okulda ve
sosyal yaşamda, kız ve erkek çocukların bir arada büyümelerini engellemek; birbirine yabancı
bırakılan kız ve erkek çocukların duygusal ve sosyal gelişimini tamamlayamayarak, karşı cinsi
sadece cinsel bir obje olarak algılayan birer kadın ve erkeğe dönüşmesi; bu doğrultuda
toplumun yeniden ve yeniden kendini üretmesi ve elbette yasaları yapan ve uygulayan kişilerin
de bu döngünün bir parçası olması gibi pek çok değişkene bağlı bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Çocuk İstismarı konusu toplumsal bir süreç, kültürel farklılıklara ve coğrafi bölgelere
göre değişim gösteriyor. Cinsel özgürlük cinselliğin yaşanması toplumdan topluma değişiklik
gösteren, sosyo- kültürel kurallar ile şekillenen kavramlardır. Çocuğa yönelik cinsel istismarın
çok yaygın olduğu çocukların medya ve iletişim kuralları ile cinsel içerik bombardımanına tabi
tutulduğu günümüz dünyasında sadece cinsel özgürlük üzerinden bir yaklaşım göstermek
çocuğun fiziksel, ruhsal ve cinsel gelişimi yönünden tehlikelere karşı korumasız bırakılması
gibi çocuğun yüksek yararı prensibine aykırı sonuçlara yol açar.
İstismar Olayının Temel Noktaları; İstismar olayını üç ana konuda Hukuk-Siyaset- Toplum
olarak ele almalıyız,
Hukuk alanındaki bir değişiklik verilen cezalar, yasa koyucuların bakışı, cezanın uygulanışı
diğer iki temel noktayı etkilemektedir. Siyasilerin olaya bakışı, yasa yaparken gösterdikleri tavır
vb toplumu ve hukuku etkilediği bilinen bir gerçektir. Üçüncü temel nokta toplum, toplumda
ki tüm bakış açıları, değişimler, toplumda ki değerler algısı, çocuk algısı vb siyaseti ve hukuku
birinci derecede etkilemektedir.
Çağımızda toplum hızla değişmektedir. Eğitim sistemi, dini eğitim, çocukların eğitimi
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ailelere günün koşullarına ve siyasi bakış açısına göre hızlı bir değişim geçirmektedir. Bilimsel
bilginin yerini kanıtlanmamış hurafelere dayalı bilgiler almaktadır. Günümüzde denetimsiz
18 yaş altı yatılı-gündüzlü kurs ve benzeri kurumlar, karma eğitimden uzaklaşmak çocuğu
korunmasız alanlara çekmektedir.
Sosyal yaşamdaki internet kullanımı, sosyal paylaşım ağları çağımızda çocuğun cinsel
istismarında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Çocuğun kontrolsüz internet kullanımı
onu güvencesiz bir ortama itmekte, ailenin internet kullanımında yeterli bilgi sahibi olmaması
çocuğun üzerinde ki denetimi zayıflatmakta, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal
medya üzerinden çocuğu istismara açık hale getirmektedir.
Çocuğun cinsel istismarında ikinci ele alacağımız konu ise konunun çok yönlü olması
nedeniyle çocukla ilgili hukuk-tıp-sosyal hizmet-psikoloji-eğitim-çocuk gelişimi gibi disiplinlerin
birlikte çalışması gerekliliğidir. Tek başına bir alanın uzmanlaşmasının veya çok gelişmesinin
sorunun çözümünde etkin olması mümkün değildir. Sorunun önlenmesinde, çözümünde ve
rehabilitasyonun da çocukla ilgili tüm alanların birlikte çalışması zorunludur.
Çocuğun cinsel istismarında üçüncü ele alacağımız konu ise siyasi iktidarın alınan
kararları uygulamada ve önlemede göstereceği çabadır. Siyası iktidarın aldığı her kararda
önceliği “çocuk dostu ve çocuğun yüksek yararı” kriterlerini temel kabul etmeli, olayları bu
gözle değerlendirmelidir.
Çocuğun cinsel istismarında dördüncü ele alacağımız konu ise çocuğa karşı işlenen
suçlarda ki cezalar. Ülkemizde ki bu konuda ki cezaların yeterli düzenlemeyi içerdiği, asıl önemli
olanın cezanın uygulanışı, cezayı uygulayıcı sistemin olaya bakış açısı olduğu yadsınamaz bir
gerçekliktir. En ağır cezaları yasalarımıza koysak da uygulamada zayıflıklar varsa cezanızın
ağırlığı bir şey ifade etmeyecektir. Yargılama sürecinde uygulanan iyi hal indirimi, yeterli bilgi
toplanamaması, yargılama sürecinde ki erkek egemen bakış açısı, cinsiyetçi yaklaşım, istismarın
şekli vb. tüm detaylar cezaların uygulanmasında etkin rol oynadığı her gün karşılaştığımız
gerçeklerdir. Bir çocuğa yönelik cinsel saldırı ele alınırken aslında saldırının şekli nasıl olursa
olsun tamamlanmamış bir tecavüz olarak bakılmalıdır. Çocuğun bedeni bir bütündür. Her
hangi bir organı diğer organına göre daha değerli veya daha değersiz değildir. Çocuğun
her koşulda travma yaşadığını kabul edip ona göre davranmamız gerekmektedir. Çocuğa
karşı işlenen suçlarda yargı sistemi olaya “çocuk gözü” ile bakabilmesi gerekirken şu anda
yargılama sistemimiz vakalara erişkin gözüyle bakmakta ve karar vermektedir. Bu nedenle
yargı sisteminin her kademesinde hizmet verenlerin çocuk bakış açısını geliştirebilmesi için
gerekli önlemlerin alınması ve eğitimlerin yapılması gerekmektedir.
Çocuğun cinsel istismarında beşinci ele alacağımız konu ise çocuğun cinsel istismara
uğraması bir sonuçtur. Bu sonuca gelene kadar çocuk birçok ihmal ve istismara maruz kaldığı
bir gerçektir. Yaptığımız sosyal incelemelerde istismar mağduru çocukların birçoğunun
evden kaçma, madde kullanımı, aile içi fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, aile içinde duygusal
bağ yoksunluğu, aileden uzak eğitim, eğitim dışında kalma vb sosyal sorunları yaşadığı
görülmektedir. Bu nedenle sosyal müdahalelerin zamanında yapılması gerekmektedir.
Çocuğun cinsel istismarında ele alacağımız en önemli konu ise ÖNLEME çalışmalarıdır. 		
Sırasıyla;
a- Okullarda Okul Sosyal Hizmetinin kurulması (Okul Sosyal Hizmeti; çocuklarımızı,
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yoksulluk, madde bağımlılığı, ayrımcılık ve dışlanma, kriz durumları, suça sürüklenme, okul
devamsızlığı, aile içi şiddet, ceteleşme, akademik başarısızlık, akran zorbalığı, toplumsal
cinsiyet, çocuğa yönelik ihmal ve istismar gibi tehlikelerden ve sorunlardan korumak amacıyla
okul ortamında çalışmalar yürüten ve çocuğu ‘aile, okul, toplum ve çevre’ işbirliğiyle koruyan,
geliştiren, destekleyen ve rehabilite eden bir sosyal hizmet alanıdır).
b- Kız çocuklarının okula devamının sağlanması,
c- Okula devama önem verilmesi, okula devamsızlık konusunda çocuk lehine karar verme;
d- Okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi,
e- 18 yaş altı her bireyin çocuk olarak kabul edilmesi, Çocukların yaşı, cinsel gelişimleri,
toplumsal ve dinsel kurallara göre verilmemesi, tüm dünya tarafından kabul edilen Çocuk
Hakları Sözleşmesine göre 18 yaş altı tüm bireyler çocuk olarak kabul edilmelidir. 15 yaş üstü
çocukta rıza aranması, aile izni ile evlenme vb konuların yasalardan çıkarılması gerekmektedir.
f- Her çocuğa yaşına uygun cinsel eğitim verilmesi,
g- Çocukla çalışan meslek elemanlarına cinsel istismar konusunda eğitim verilmesi,
h- Toplumla çalışma olmadan, toplum bilinçlenmesi sağlanmadan sorunun çözüme
ulaşması mümkün olmayacağından toplumun bilinçlenmesinde etkin rol oynayan kurumların
yeniden kurulması (Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri, Mahalle Kültür Merkezleri,
Mobil Ekip vb)
i- Çocuğa hizmet veren kurumların, yatılı kursların, spor merkezlerinin, yurtların vb etkin
denetimin yapılması,
j- Cinsel istismara maruz kalan çocukların rehabilitasyonu için özel merkezlerin açılması,
k- Hukuk alanında hizmet veren tüm birimlere çocuk alanında eğitim verilmesi,
l- Ailelerin eğitimine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, cinsel istismar
mağduru çocuk ve ailesinin rehabilitasyonuna yönelik birimlerin kurulması,
m- Üniversitelerin konuda etkin rol almasının sağlanması, Çocuk takibi ve rehabilitasyonu
için üniversitelerin bünyesinde Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi açılması
oluşturulması,
n- Çocuğa yönelik mahalle-köy ve kentlerde ülke ölçekli, çocukların kolay erişim
sağlayacağı adalet mekanizmaları ve polise erişim, rehabilitasyona yönelik yaygın eğitim
modellerinin olması gerekir
o- Çocuk İzlem Merkezlerinin sayılarının artırılması ve halen var olanların personel ve
teknik donanımları açısından geliştirilmesi.
p- İllerde yerelde Antalya genelinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) sadece merkez ilçelerden
gelen çocuklara hizmet verebilmektedir. Bu durum çocuklar açısından ayrımcılık olarak
değerlendirilebilir. Bu nedenle var olan ÇİM’ in diğer ilçelerden gelen çocuklara da hizmet
verebilecek düzeyde güçlendirilmesi, personel sayısı artırılmalıdır. ÇİM sayısının ilimizde ikiye
çıkarılması gerekmektedir.
Sonuç olarak; Cezaların azlığı değil, sosyal politikaların gerçekleşmemesi cinsel istismarı
körüklüyor. Kültürel farklılıklara ve coğrafyaya göre değişen vaka özellikleri var. Çocuklara
dokunma kültürü bizde çok fazla iyi dokunma, kötü dokunma ayırımının öğretilmesi gerekir.
Kız-Erkek ayırımı yapmaksızın, çocuk evliliklerini de kapsayan çağrı hatlarıyla sınırlı kalmayan
bir koruyucu modelleme olması gerekmektedir.
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İnsan hakları temelindeki evrensel ölçütler ve hep çocuğun öncelikli yüksek yararı
yaklaşımıyla ortak iyilere ulaşması amaçlanmalıdır. Olması gereken modelin adı ÇOCUĞA
YÖNELİK KORUMA SİSTEMİDİR.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Muammer YÜKSEL

Başkan Yrd.

:Gürsel YURTBAHAR

Sekreter

: Mehmet Neşet GÜNDÜZ

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 2 toplantı
yapmış, 26 üye ile çalışmalarını yürütmüştür. Toplantılarda içme suyu ücretleri ve bankaların
uyguladığı hesap işletim ücretlerinin iadesi konuları görüşülmüştür.
TÜKETİCİLER BANKALARA ÖDEDİKLERİ HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İÇİN
İADE TALEP EDEBİLİRLER BASIN AÇIKLAMASI
Yıllardır mücadelesini verdiğimiz hesap işletim ücreti hakkında, nihayet sevindirici haber
geldi. 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle
BDDK aleyhine Danıştay’da açılan dava sonuçlandı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden “hesap
işletim ücreti” alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti.
Danıştay 15. Dairenin verdiği kararda, “hesap işletim ücreti” ile ilgili dava konusu
yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı ancak davalı BDDK’nin savunma dilekçesinde, “bu
ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe
kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar” olarak
tanımlandığı belirtildi. Kararda ayrıca ”Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan
‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı
Kanun’un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon
ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir.”
denilerek iptal kararı verildi.
Tahsis Ücreti ve Nakit Avans Çekim Ücreti Ödenmesine Devam.
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Danıştay 15. Daire, yönetmeliğin “tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve
kuruluşlarına yapılan ödemelere” ilişkin hükmün iptal istemini ise reddetti.
“Tüketiciler Hak Ararken Haksızlığa Uğramasınlar. Dikkatli Olsunlar”
Tüketiciler hak ararken ayrıca mağdur olmasınlar. Bu ve benzeri konularda, ücret karşılığı
dilekçe yazma bahanesi ile Tüketicileri kandırma yoluna gidenler olabilir. Tüketiciler çok
dikkatli olsunlar. Yapacakları işlem çok basittir. Kesinlikle kimseye para vermesinler.
Tüketicileri geçmişe dönük 10 yıllık hesap işletim ücretini Bankalardan tahsil edebilirler.
İzleyecekleri yol, şu şekildedir;
Tüketicimizin elinde Hesap işletim ücretiyle ilgili dekontlar var ise işi çok kolay. Yok ise,
ilgili Banka şubesine hitaben, “ Bankanızın …TC. kimlik nolu müşterisiyim. Geriye dönük 10
yıl boyunca tarafımdan alınan hesap işletim ücretlerinin tarafıma iadesini ve benden alınan
hesap işletim ücretlerinin dekontlarının tarafıma gönderilmesini” diye iki satır dilekçe ile Banka
şubesine başvuracak.
Önemli bir uyarı!.. Tüketiciler, bu dilekçeyi, Banka şubesine mutlaka evrak tarih sayısını
alarak teslim etmeli ya da İadeli taahhütlü mektup ile göndermelidir.
Banka hesap işletim ücretlerini iade ederse sorun biter. Etmez veya cevap dahi vermez
ise; Tüketiciler, Banka adı, şubesi ve ne zamandan bu yana hesap işletim ücreti ödediklerini
belirten açıklayıcı bir talep yazısıyla birlikte, elinde bulunan evrak ve bilgileri de ekleyerek, ilçe
Kaymakamlarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.”

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Ergin CİVAN

Başkan Yrd.

: Ümit BÜYÜKEŞMELİ

Sekreter

: Serkan Doru-Şerafettin EKMEKÇİ

Ekonomi Çalışma Grubu 2018 yılında 1 toplantı yapmış, 48 üye ile çalışmalarını yürütmüştür.
Toplantıda ülkemiz ve kentimiz de ekonomik gelişmeler konusu görüşülmüştür.
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ANTALYA İLİ EKONOMİSİ DEĞERLENDİRME RAPORU
Antalya şehrinin ekonomisinde turizm, tarım ve ticaret ön planda olup sanayi faaliyetleri
de son dönemde gelişme gösteren faaliyetlerdendir. İlaveten hayvancılık ve madencilik gibi
iş kollarında da ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.
Tarım: Antalya ili sahip olduğu Antalya Ovası ile tarımsal potansiyel ve ekolojik uygunluk
açısından Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. Antalya, topraklarının beşte birinde
tarım yapılmaktadır.
İkliminin şartlarından dolayı Antalya’ya çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür.
Bölgede yoğun şekilde yürütülen seracılık faaliyetleri ile başta domates, biber gibi ürünler
olmak üzere birçok ürün neredeyse dört mevsim üretilebilmektedir.
Özellikle domates ürününde Antalya hem ihracat hem de iç Pazar için çok önemli bir üretim
merkezidir. Kıyı kesimlerde ise muz, avokado gibi tropik meyveler üretilmektedir. Korkuteli ve
Elmalı gibi yüksek kesimlerde meyve üretimi elma, kiraz vb ön plana çıkmaktadır.
Sanayi: Antalya’da sanayi, hızla gelişen sektörlerden biridir. İlimizde sanayinin gelişmesi
amacı ile 1976 yılında kurulmuş olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi ülkemizde kurulan ilk
organize sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Bu kapsamda, Organize Sanayi
bölgemize bugüne kadar yapılan yatırımların toplamı 200 milyon doları geçmiştir.
Turizm: Antalya’nın en önemli ekonomik faaliyetlerinin başında turizm gelmektedir.
Antalya ili coğrafi konumu, tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde dört mevsim turist çekebilme
özelliğine sahiptir. Yalnızca yaz turizmi değil, kış turizmi, golf turizmi, doğa yürüyüşleri, av
turizmi, kongre turizmi, kültür turizmi, tarih turizmi ve buna benzer pek çok turistik faaliyet
Antalya’da yapılabilmektedir.
2018 yılı Antalya turizmi için altın bir yıl olmuştur. 2018’de Antalya’ya havayoluyla gelen
turist sayısı bir önceki yıla oranla %30 artarak yaklaşık 13 milyon olarak kaydedilmiş olup bu
rakam tarihte kaydedilen en fazla turist sayısıdır.
Antalya’yı 4.6 milyon Rus, 2.2 milyon Alman, 715 bin Ukraynalı turist ziyaret etmiştir.Antalya’da
faaliyet gösteren çok sayıda ve büyük çaptaki turistik tesisler ilin istihdamına önemli katkılar
sunmaktadır. Diğer taraftan gelişen turizm sektörü ile birlikte konaklama ve dinlenme tesisleri,
değişik türde ve lüks mağazalar açılmış bu durum da il bazında ticaret hacminin önemli ölçüde
artmasını sağlamıştır.
Ticaret: Antalya’daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34’ünü oluşturan önemli bir ağırlığa
sahiptir. İç ve dış ticaret anlamında Antalya ülkemizin önemli ticaret merkezlerinden biridir.
Turizm sektörünün olumlu etkilerinin yanısıra teknolojinin de kullanımının yaygınlaşmasıyla
tarım ve sanayi üretimi de zaman içerisinde artırmış ve Antalya’da ticari piyasa oldukça
hareketlenmiştir.
1987 yılından beri faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ikinci en eski Serbest Bölgesi olan
Antalya serbest bölgesi, dış ticarette büyük öneme sahip Antalya Limanı, ilin ticaretinde önemli
bir yere sahip Antalya Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve bölge ihracatına yön veren
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği gibi kuruluş ve yapılar ilin ekonomisinin önemli aktörleridir.
İthalat: 2018 yılında Antalya ilinden toplam 829 milyon dolar değerinde ithalat
gerçekleştirilmiştir. En fazla ithalat gerçekleştirilen ülkeler 156.5 milyon dolar ile Çin, 109
milyon dolar ile Almanya ve 85.6 milyon dolar ile ABD’dir.
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İhracat: 01.01.2018 tarihleri arasında Antalya ilinden toplam 1.1 milyar Dolar değerinde
ihracat gerçekleştirilmiştir.
SEKTÖR BAZINDA ANTALYA İHRACATI

01.01.2017 - 31.12.2017
SEKTÖR
Yaş Meyve ve Sebze
Madencilik Ürünleri
Mobilya Kağıt ve
Orman Ürünleri
Kimyevi Maddeler ve
Mamülleri
Demir ve Demir Dışı
Metaller
Makine ve Aksamları
Elektrik Elektronik
İklimlendirme Sanayii
Hububat, Bakliyat,
Yağlı Tahumlar ve
Mamulleri
Çelik
Diğer Sektörler
TOPLAM

KG MİKTAR

FOB USD

01.01.2018 - 31.12.2018

KG MİKTAR

FOB USD

DEĞİŞİM
KG
FOB USD
MİKTAR
8,94 %
12,50 %
5,44 %
11,03 %

407.753.945,83
807.066.520,56

339.374.255,07
250.869.181,84

458.713.509,63
896.063.634,70

369.723.317,38
264.525.077,10

125.052.362,22

129.171.688,88

122.557.083,69

122.499.897,02

-2,00 %

-5,17 %

71.646.635,19

114.300.179,57

77.925.911,25

113.331.914,60

8,76 %

-0,85 %

11.829.989,03

39.270.212,61

17.905.216,52

54.750.055,38

51,35 %

39,42 %

5.133.258,91
670.252,50
3.838.581,61

30.946.289,84
14.720.319,30
24.661.035,74

6.913.672,26
2.027.013,50
4.075.790,40

44.384.182,32
31.646.369,89
27.935.343,02

34,68 %
202,43 %
6,18 %

43,42 %
114,98 %
13,28 %

1.703.748,64

18.519.102,57

4.753.060,72

20.232.668,85

178,98 %

9,25 %

6.204.481,90
39.595.086,99
1.480.494.853,38

12.002.198,78
116.194.946,07
1.090.029.410,27

9.451.519,39
38.833.139,88
1.639.219.551,94

18.866.521,58
104.672.447,51
1.172.567.794,65

52,33 %
-1,92 %
10,72 %

57,19 %
-9,92 %
7,57 %

En fazla ihracat yapılan sektörler 369,7 milyon dolar ile Yaş Meyve ve Sebze, 264,5 milyon dolar
ile Madencilik Ürünleri ve 122,4 milyon dolar ile Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleridir.
ANTALYA İLİ ÜLKE BAZINDA İHRACAT RAPORU
01.01.2017 - 31.12.2017
ÜLKE
ALMANYA
RUSYA FEDERASYONU
ÇİN HALK
CUMHURİYETİ
İRAN (İSLAM
CUMHURİYETİ)
ROMANYA
UKRAYNA
HOLLANDA
BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ
BİRLEŞİK
DEVLETLER
BULGARİSTAN
DİĞER ÜLKELER
TOPLAM

KG MİKTAR

FOB USD

01.01.2018 - 31.12.2018
KG MİKTAR

FOB USD

DEĞİŞİM
KG
FOB USD
MİKTAR
2,66 %
-9,69 %
51,18 %
88,38 %

62.432.053,56
62.978.994,73

102.837.364,05
48.929.898,65

64.090.146,63
95.211.166,18

92.873.759,13
92.173.623,50

491.671.074,58

100.968.999,68

504.482.980,69

88.043.427,18

2,61 %

-12,80 %

134.112.313,44

77.514.909,56

88.180.489,83

50.910.162,62

-34,25 %

-34,32 %

41.293.706,86
60.844.251,72
23.629.445,14

45.684.979,30
39.080.178,40
41.422.600,87

49.450.322,46
65.257.621,62
25.544.581,88

48.940.912,31
46.818.689,47
46.179.401,15

19,75 %
7,25 %
8,10 %

7,13 %
19,80 %
11,48 %

31.914.089,67

32.546.240,75

22.401.601,87

39.034.956,49

-29,81 %

19,94 %

17.949.268,85

36.608.146,21

20.429.871,37

36.747.883,99

13,82 %

0,38 %

34.409.336,76
519.260.318,07
1.480.494.853,38

24.462.563,42
539.973.529,38
1.090.029.410,27

52.358.811,87
651.811.957,54
1.639.219.551,94

36.282.323,16
594.562.655,65
1.172.567.794,65

52,16 %
25,53 %
10,72 %

48,32 %
10,11 %
7,57 %

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise 92.8 milyon dolar ileAlmanya, 92.1 milyon dolar ile Rusya ve
88 milyon dolar ile Çin’dir.
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İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Dr. Ebru MANAVOĞLU

Başkan Yrd.

: Ömer Faruk GÜR

Sekreter

: Haşim DİKENCİK

İmar ve Planlama Çalışma Grubu 2018 yılında toplam 12 toplantı yapmış, 77 üye ile
çalışmalarını yürütmüştür. Toplantılarda; 2018 Antalya’da kıyı alanları ve sit alanlarında
planlama, Expo alanı plan değişikliği, Lara Kruvazör Liman projesi, imar barışı, Antalya ulaşım
ana planı, Konyaaltı Sahili Projesi alan yönetimi ve Konyaltı Sahilinin sürdürülebilirliği, BATEM
Narenciye arazisi, yapı ruhsatlarından mimar ve mühendislerin imzalarının kaldırılması, yerel
yönetimlerde kentin öncelikleri konuları görüşülmüştür.
KONYAALTI BOĞAÇAY PROJESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Boğaçay Projesinin günümüzdeki güncel projesinde gelinen durumuna ilişkin,
12 Aralık 2017 tarihinde, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine Antalya Büyükşehir
Belediyesi ve proje ekibi tarafından, bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Toplantı
sonucunda Yürütme Kurulu kararı gereği Boğaçay ve Konyaaltı Sahil Projelerinin çalışma
gruplarında değerlendirilmesi kararı alınarak Belediyesine iletilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar
doğrultusunda Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu daha önce Boğaçay
Projesi kapsamında gerçekleştirdiği toplantılar ve oluşturduğu raporlar tekrar gözden
geçirilerek, 18 Aralık 2017 tarihinde konuyu komisyon ve ilgili yürütme kurulu üyeleriyle tekrar
değerlendirerek aşağıdaki görüşler oluşturulmuştur.
1. Günümüzde Boğaçay Projesinin yer aldığı Konyaaltı ilçesinde hızlı bir nüfus artışı
söz konusudur. 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 uygulamada 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 artabilecek ve yeni açılan imar alanlarıyla yapılaşma artarak arazi değerleri ve emlak
satışları da bu süreçten etkilenecektir. Bu da birtakım haksız kazanç sahiplerinin oluşmasına
zemin hazırlayacaktır. Alanda birtakım mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı uygulamada
da sorunlar oluşabilecektir.
2. Boğaçay Deresi ve çevresi bir taşkın alanıdır. Bu yüzden buraya uygulanacak projenin bir
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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 ele alınması bir zorunluluktur. Tarafımıza sunulan Boğaçay
Taşkın Koruma Rusubat ve Kontrolü Etabı Projesinin DSİ tarafından hazırlanıp onaylanan
projesinden farklı olarak ek herhangi bir çalışmanın önerilmemiş olduğu görülmektedir.
3. Önerilen projenin Taşkın Önleme Unsurlarını içermeyen birçok farklı Proje Alanlarını
önermiş olduğu görülmektedir. Bu alanların Taşkın Önleme Projesiyle ilişkileri kurulmadığı
görülmektedir.
4. 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 da endişeler taşımaktayız.
5. Son güncel proje için Boğaçay Deresi çevresinde önemli bir yapılaşma alanı
bulunmaktadır. Halbuki Antalya gibi sıcak kentlerde kentin planlanmasında kentin mikro
klimasına katkı sağlayacak şekilde kuzey-güney koridorların güçlendirilmesi ve bu alanların
bir yeşil alan sistem kurgusu içinde değerlendirilmesi, turizme katkı sağlayacak şekilde
rekreasyon olanaklarının çeşitlendirilmesi, halkın kullanımına olanak sağlayacak, sosyal
ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak açık yeşil alanların oluşturulması önem
taşımaktadır. Söz konusu projede park alanı olarak tanımlanan ve yeni bir yaşam alanı olarak
nitelenen yerler sitelerin bahçeleri ve bu alanda yaşayan insanların kullanımına yönelik
mekansal düzenlemelerden öte değildir. Halkın kullanımına olanak sağlayacak kamu alanları
oluşturmak ve yeşil alan varlığı bakımından proje yetersizdir.
6. Projede ısrarla yeni bir yaşam alanı vurgusu yapılmaktadır. Hâlbuki zaten Boğaçay deresi
ve çevresinde bir yaşam söz konusudur. Önemli olan bu yaşam alanlarının kalitesini arttıracak
sosyal donatı alanlarına, açık-yeşil alanlara, kamusal alanlara ihtiyaç vardır. Su kaynakları
çevresinde yaya yollarının sürekliliği ve kıyı kent ilişkisinin sağlanamadığı görülmektedir. Bunun
yanında Projede denizle kentin kuzey-güney aksında önemli bir doğal koridor olan Boğaçay
deresinin çevresindeki yapı yoğunluğu arttırılarak yapılaşma talebi arttırılmış,

Boğaçay

çevresinde yer alan yeşil aks da yeterli genişlikte ve konforda sağlanamamıştır. Kamu yararına,
çevresel değerlere sürdürülebilir yeşil alan düzenlemelerine böylesine ihtiyaç ve uygun bir
alan yeterli düzeyde değerlendirilememiştir.
7. Proje günümüzde bu aşamaya gelinceye kadar birçok aşamalardan geçmiştir. İlk projede
Yat Limanı Boğaçay Projesi’nin içerisinde yer alırken (Şekil 1) Meslek Odalarının itirazları ve
projenin çevresel anlamda zarar vereceğini belgeleriyle sunması sonucunda ikinci projede iç
liman kaldırılmıştır (Şekil 2).

Şekil 1. İlk Proje
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Şekil2. İkinci Proje
İkinci Projede Limanın yer seçimindeki hatalar ve Konyaaltı kıyısına ve halkın Konyaaltı
sahil kullanımına olumsuz etkiler değerlendirildiğinde Proje tekrar değişikliğe uğrayarak
günümüzde sunumu yapılan son halini almış ve Yat Limanı Serbest Bölge yanına taşınmıştır
(Şekil3) . Ayrıca sunumu yapılan projede Boğaçayın denizden itibaren 750 metrelik kısmı
için uygulanacak etabın da dere tabanının -1,5 m derinliğe kadar kazılarak deniz suyunun
kara içerisine sokulacağı görülmektedir. Antalya gibi zengin yer altı ve yerüstü kaynaklara
sahip kentin, bu alanlara ilişkin geliştireceği projelerde ekolojik ve doğal kaynakların
sürdürülebilirliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Projede önerilen alan kullanımlarıyla ilgili
olarak yer altı 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 önem taşımaktadır. Geçmişte edindiğimiz
deneyimler göstermiştir ki, koruma-kullanma dengesini yeterince sağlayamadığımız planlar
ve projelerde doğa bunun karşılığını çok acı bir şekilde vermektedir.

Şekil 3 . Güncel projede limanın konumu
8. Günümüzde sıkça karşılaştığımız bir başka husus projelerin birbirinden kopuk ve
bağımsız olarak ilerlemesi, birbirleriyle ilişkilerinin kurulamamasıdır. Boğaçayı Projesi ve
Konyaaltı Sahili Düzenleme Projesi birbirleriyle olan ilişkileri bağlantıları ve yaya sürekliliği
sunumlarda belirtilmemiştir.
9. Boğaçayı Projesinin Konyaaltı Sahiline olumsuz etkilerinin giderilmesi ve Konyaaltı
Sahilinin kamusal kullanımını kısıtlamaması açısından tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.
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10. Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu olarak Boğaçayı Projesinin
sadece bir taşkın önleme projesi olarak ele alınmasını, mevcut projenin kamu yararı taşımadığı,
çevrenin sürdürülebilir kullanımını sağlayamayacağını, gelecekte ulaşım ve çevresel sorunlar
doğuracağı görüşündeyiz.
“İMAR BARIŞI” HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
Kentlerimizi geleceği belirsiz ve güvencesiz bir sürece doğru iten imar barışı adı altında
hazırlanan imar affı 10 Mayıs Perşembe gecesi meclisten geçmiş, 18 Mayıs’ da Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile mali yükümlülükleri
yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların, yapılan düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi altında
kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Bu şekilde Türkiye’de 13 milyon kaçak yapının bu
kanunla yasallaştırılması öngörülmektedir.
Bahsedilen yapılar Hukuken yasadışı ve özellikle Anayasanın kamu kaynakları, kıyı, doğal
çevre ve ormanların korunmasına ilişkin temel maddelerine aykırıdır. Kişisel menfaatler
amacıyla yapılmış olan kaçak yapıların dolayısıyla çarpık yapılaşma ve kentleşmenin affı anlamı
taşıyan bir düzenlemedir.
Devlet eliyle kamusal kaynakları kaybettiren plansız mekansal gelişimin teşvik edilmesi,
yaşama, kentlere, doğaya ve topluma ihaneti meşrulaştırmaktır.
Depreme dayanıksız binlerce binanın yasallaşması ve kendi kaderlerine bırakılması demektir.
Deprem bölgesi olan ülkemizde imar affı büyük sorun olacaktır.
Bugüne kadar yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapıların affedilmesi kent hakkı ve
toplumsal adalet anlayışının zedelenmesidir. Bu zamana kadar hak, hukuk, adalet çizgisinden
ayrılmayanlara, gelecek nesillerle bir cezadır.
Hâlbuki Devletlerin en önemli görevleri arasında ülke yurttaşının sağlıklı, güvenli ve insan
onuruna yakışır şartlarda barınma hakkına erişimin sağlanması gelmektedir.
Antalya gibi doğal ve kültürel bakımdan zengin bir turizm kentinde, birçok hassas ekosisteme
sahip arkeolojik ve doğal sit alanını içeren Side ve Adrasan gibi merkezlerin tamamı ile Patara
ve benzeri doğal sit alanları, Kaleiçi, Kaş Alanya Kalesi ve çevresinin ve kentsel yerleşim
alanlarındaki tüm kaçak ve ruhsatsız yapılar bu kapsamda değerlendirileceği gibi, imar affıyla
birlikte Sit Alanlarında çözüm üretilmeye çalışan planlama çalışmaları da olumsuz olarak
etkilenecektir.
İmar ve Planlama Gurubu olarak kentli haklarımız gereği Yasadışılığı kent mekânında
meşrulaştıran İmar Affı Yasasının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Kentlerin Geleceğe Sağlıklı Güvenli Yasal ve Nitelikli Bir Şekilde Hazırlanmasının Yolu İmar Affı
Değil Planlamadır, Hatırlatıyoruz.
KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ PROJESİ
UYGULAMA SONRASI GÖZLEM RAPORU
Gerek yarışma süreci, gerekse inşaat aşamasında Antalya kamuoyunun gündeminde
kalan Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Projesi’nin büyük kısmının altı ay gibi kısa
sürede projesine uygun olarak tamamlanarak Antalyalıların kullanıma açılması oldukça önemli
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bir başarıdır. Bu başarının altında, projenin karar alma aşamasından itibaren başta Sn. Türel’in
ve projeye katkı koyanların “katılımcı” yaklaşımlarının yeri olduğu inancındayız. Böylesi önemli
kamu projelerinin uygulama sonrası, kısa sürede deformasyona uğraması, amacı dışında
kullanılmaya başlaması yatırımların kısa sürede yok olmasına neden olmaktadır. Bizatihi
Konyaaltı Sahili’nin geçmişi benzeri olumsuzluklara şahit olmuştur. Bu nedenle Konseyimiz
yarışma aşamasından itibaren yasal zemine oturan Alan Kullanımı Yönetim Planı’nın
hazırlanmasını ve tavizsiz uygulanmasını talep etmektedir. 2017 yılında Belediyeniz tarafından
hazırlanan ve tarafımıza gönderilen Alan Yönetimi taslağına kapsamlı bir rapor hazırlayarak
sizlere sunulmuştur. Daha sonra, 29.12.2017 tarih ve 84393227-045.01-E.5281/62879 sayılı
yazınız ekinde gönderilen “Alan Yönetim Planı Hazırlanmasına Esas Mimari, Kentsel Tasarım
Proje ilke kararlar ve Esasları ile Alan Kullanım ve İşletme Esasları” genel olarak olumlu
görülmüş, konuyla ilgili görüşlerimiz Ocak 2018’de belediyenize gönderilmiştir.
Alanın tamamlanan kısımlarının ihalesi ve hizmete açılması sonrası, Alan Yönetimi ve bu
konudaki görüşlerimiz doğrultusunda, yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde aşağıdaki
konularda Yönetim Planına uyulmadığı görülmektedir:
1. Alana Yaklaşım, Erişilebilirlik, Dolaşım Sistemi, Otoparklar : Alan kullanım İşletme
Esas ve Usullerinin (ABB 09.02.208 tarih ve 187 sayılı karar eki) 8-12 sayfalarında geniş şekilde
anlatılan ve “egemen şehircilik anlayışına alternatif sunabilecek, bir ilk-örnek olması iddiasıyla
yola çıkılan” ve özellikle kıyı bandında önerilen “yeni yol sistemi ve kademe elemanları” ve bu
yaklaşımla araç trafiği için geliştirilen zorunlu akış yönleri uygulamasına başlanmamıştır. Yine
ABB 09.02.208 tarih ve 187 sayılı karar ekinin 27-40 sayfalarında bulunan usul ve esasların bir
kısmında bu uygulamalardan hiç bahsedilmezken (Olbia Meydanı), Akdeniz Bulvarı bölümüne
ait, Araç Dolaşımı, Otoparklar ve toplu Taşıma kısmında; (sayfa 36) bulvara çıkan bir dizi yolun
kontrole alınması, hidrolik bariyer kontrolü önerisi de uygulamada yapılmamıştır. Akdeniz
Bulvarı’nın ağır vasıta trafiği dışında proje öncesinden farkı yoktur. Bunun bir önemli nedeni
de: Akdeniz Bulvarına paralel ve dik yollarda alınması gerekli önlemler, tek yön uygulamasının
başlamaması-ya da uygulamadan vazgeçilmesidir. Projenin cazibesi ve yaz aylarının trafik
artışıyla, trafik yükü Atatürk Bulvarına, Antalyaspor Kavşağına hatta Falez Kavşağı’na
kadar ulaşır duruma gelmiştir. Antalyaspor Kavşağında yapılan garip uygulamanın, Atatürk
Bulvarındaki refüj daraltmalarının uzun vadede çözüm olmayacağına inanıyoruz.

RESİM 01-02 Atatürk Caddesinde refüj daraltmaları
Daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi otopark sayısı oldukça azdır. Alan kullanım
İşletme Esas ve Usullerinin 32 ve 36 sayfasında yapılan açıklamalar ile yaşanan gerçekler
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birbiriyle uyuşmamaktadır. Şu anda; özellikle Akdeniz Bulvarı’nda tüm yol kenarları, yaya
geçitler, tretuvarlar, beton dubalarla araçlara ve trafiğe kapatılmış alanlar, özellikle akşam
saatlerinde ve hafta sonlarında arabalar, motosikletler tarafından tamamen işgal edilmektedir.
Vale sorunu olduğu gibi durmaktadır.

RESİM 03-04 575 Sokak köşesi 24.07.2018 Pazartesi

RESİM 05-06 Atatürk Caddesi Harrington Hotel Karşısı 6.Temmuz.2018 Cuma
2. Kumsal ve Sahil Düzenlemeleri : Alan Kullanım, İşletme Esas ve Usullerinin Genel Esaslar
bölümü madde 21, Olbia Meydanı ve çevresi bölümü madde 7, Akdeniz Bulvarı Bölümü madde
8 de; büfelerin şezlong sayılarının ve yayılma alanlarının işletme aşamasında belirleneceği
ve sıkı bir şekilde kontrol edileceği belirtilmektedir. Genel esaslar bölümünde ise maksimum
şezlong sayısının 192 olacağı şartı bulunmaktadır. Ayrıca kumsalın tamamında (Akdeniz Bulvarı
kısmı) şezlong ve şemsiye dışında geçici çadır ve benzeri yapıların kurulması yasak hükmü
bulunmaktadır. Yapılmış olan incelemede:
*Kent Konseyinde yapılan ve konseye sunulan Mimari Projede her büfenin önünde
özel şezlong alanı yapılmayacağının söylenmesi, Alan Kullanım, İşletme Esas ve Usullerinin
Genel Esaslar Bölümü Madde 3’de “söz konusu alanda; mimari ve uygulama projeleri ile
oluşturulan ticari ve kamusal yapıların genişletilmesine ve projelerine aykırı kullanılmasına izin
verilmeyeceği” belirtilmene rağmen tüm büfe önleri (hizmete açılmış olanlar) şezlong ile özel
alana dönüşmüştür.
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*Bir–iki büfe dışında tamamına yakınında, büfe önlerinde bulunan şezlong alanına, sayısı
192 olarak belirlenenden çok daha fazla şezlong konmaktadırlar. 350’yi bulan hatta aşan
büfeler mevcuttur. Ayrıca tüm özel şezlong alanlarında, pergolalar oluşturulmuştur. Bu
pergolalarla alandan halkın girişi, çıkışı ve geçişi engellenmektedir. Şezlong ve pergolaların
denize kadar indirilmesi nedeniyle de, deniz kıyısından geçiş sağlanamamaktadır. Bu uygulama
sonunda hizmete açılmış büfe sayısı kadar, “özel ticarikıyı alanı” oluşmuştur. Bu alanlarla ilgili
olarak, basına ve sosyal medyaya da yansıyan 5 yıldızlı bir otelin önünde yaşananlar oldukça
düşündürücüdür. Resim 07-08

RESİM 07-08 Pergolalar-sınırlar-Kumsal büfeleri-yeni hizmet ve servis alanları.

RESİM 09-10 Özelkapılar ve geçişlerle girişleri kontrol altına alınarak özelleştirilen yeni ticari
alanlar.
*Oluşan “özel ticari kıyı alanları”nın tamamına yakınında: gerek adı geçen Usuller,
gerekse 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı, projenin genel konseptine uymayan, birbirleriyle
ilintisiz, büyüklüğü, proje ve uygulamadaki büfelerle yarışan, geçmiş dönemlerde yapılanları
aratmayacak tarzda yeni büfeleryapılmıştır. Yine bu alanlarda oldukça geniş, kumsal üzerinde
oluşturulan sert zeminlerde “servis alanları ve hizmet alanları”oluşturulmaktadır. Alan Kullanım,
İşletme Esas ve Usullerinin birkaç yerinde özellikle vurgulanan “Sahil Duvarları” bu yapılarla
işgal edilmişlerdir. Resim 09-10-11

Antalya Kent Konseyi Çalışma Raporu

65

3.Kıyı Büfeleri : Büfelerin işletmeye açılmasıyla birlikte, genişleme eylemleri başlamaktadır.
İki türlü genişleme söz konusudur. Birincisinde saçak altları demir kafes, sürgü cam,
alüminyum panjur, branda vb. malzemelerle hızla kapatılmaktadır.Ayrıca ve özellikle batı ve
doğu cephelerde bulunan yeşil alanlara doğru işgaller başladığı görülmektedir.
Eklemeler proje konseptini etkilediği gibi, Alan kullanım İşletme Esas ve Usullerinde açıkça
belirtilmiş olmasına rağmen, bu konsepte uymayan tabelaların hızla çoğaldığı görülmektedir.
Bu tabelalar büfeler dışında, kumsal üzerinde oluşturulan kaçak büfelerde ve bu alanların
kapılarında da yapılmaktadır. Ayrıca yaya yolu üzerine konulmuş, menü ve fiyat tabelaları
da dikkat çekmektedir. Geçmiş dönemlerde en çok eleştirilen büfe çeperlerinin pisliği hızla
artmaktadır. Resim 12-13-14

RESİM 10-11-12 Büyütülmeye başlayan kıyı büfeleri ve Baki-Beach’i aratmayan görüntüler.

RESİM 13-14 -15 İşletmeci tarafından yapılan açık işgalleriyle ilgili örnekler. Büfeler ve
kumsaldaki kaçak yapılarda tabela kirliliği.
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4.Tretuvarlar: Gerek yarışma projelerinde, gerekseAlan Kullanım, İşletme Esas ve
Usullerinde “Çevre kentsel Dokuda Dönüşüm”” başlığı altında ele alınan (sayfa 15), kuzey
tretuvarlarına komşu bloklarda dönüşüm hızla başlamıştır. Ancak dönüşümün planlanan alan
kalitesinden uzak, alışılmış şekilde, vale işgalleri ile dükkân sahiplerinin tretuvarları neredeyse
kapatacak şekilde ve kıyı bandının ihtiyacından çok, kıyı bandı ile rekabet edecek şekilde
uygulama başlatmışlardır. Resim 16-17

RESİM 16-17 Erdem Otel önü için mimarların tasarımı ile proje sonrası gerçeği.
5.Bisiklet Yolu: Alan Kullanım, İşletme Esas ve Usullerinde; Güneyde tasarlanan bisiklet
yolunun gezinti amaçlı olduğu belirtilmektedir. Oysaki özellikle süratli, elektrikli, iki ve
tekerlekli araçların bisiklet yolunu daha fazla kullanmaktadır. Geçmiş dönemlerdeki mobiletmotosikletlerin önce proje alanında daha sonra proje alanının kuzeyinde kiralanan bu araçların
özellikle bisiklet yolunu kullanan çocuklar ve yaşlılar için ciddi tehlike olduğu açıktır. Aynı
araçların son zamanlarda personel tarafından yaya alanında da kullanıldığı görülmektedir.
Resim 18-19 Ne yazıkki WC’lerde Alan Yönetimi’nde ücretsiz olduğu belirtilmesine rağmen,
anahtarları büfelere teslim edilmiştir. WC’lerin bir kısmı kapalıdır, açık olanlar ise büfeler
tarafından ücretli hale getirilmiştir. Resim 20

Resim 18-19: Mobilet-Motosikletler ve park alanları, Resim-20:Ücretli WC ler.
SONUÇ: Konyaaltı Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi, Türkiye’de ender görülen çağdaşlıkta,
katılımcı modelle, Antalya’nın yüz akı olarak hazırlanmıştır. Bu proje sadece Belediye’nin değil
bizlerin de gururudur. Projenin önemli bir yanı da Bazı Meslek Odaları ve Kent Konseyi’nin
desteği ve katılımıyla hazırlanan “Alan Yönetimi” ile Türkiye’ye örnek olabilecek bir işletme
modelinin yaşama geçirilmesidir. Ancak böylesi bir projenin işletmeye açılmasıyla: bırakın
aylar, günler içerisinde bu denli bozulmaya başlaması endişe vericidir. Endişemizin en önemli
nedeni yıllardır gördüğümüz, en kötü örneklerini yine bu alanda yaşadığımız, geçici adı altında
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yapılan kalıcı ve yasal olmayan tesislerdir. Bu tesislerin yapıldıktan sonra kaldırılmasının
olanaksız olduğunu bilmekteyiz. Ayrıca kıyı kullanımının halka kayıtsız şartsız açık olması
gerekirken, işletmeci adı altında bir takım kişiler ve yaptıkları yapay gereçlerle kıyı kullanımını
engellenmeye çalışmaları endişelerimizin bir diğer yanıdır. İhale aşamasında ve sonucunda
ihaleyi alan firmanın (Bazı eleştirilere rağmen) beş yıldızlı turizm tesisi çalıştırmış olması şartı
bizim için ihalenin en olumlu yanlarından birisi iken, iletmenin başlamasıyla Konyaaltı Sahili’nin
geleceği ile kaygılarımız artmıştır.
Dileğimiz: Belediye yetkililerin, Proje ve ekleri ile Proje Müellifleri tarafından hazırlanan,
Kent Konseyi tarafından katkı konan ve desteklenen, yine Meclis tarafından 09.02.2018
tarih ve 187 sayılı kararı ile yasal belge haline dönüşen “ABB Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi,
Alan Kullanım İşletme Esas ve Usullerinin ivedi olarak, kayıtsız, şartsız, tavizsiz ve bahanesiz
uygulamaya başlamalarıdır.
ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU

Başkan			

: Derya ÜNVER

Başkan Yrd. Dr.

: Dr. Güray DOĞAN

Sekreter		

: Metin UTKU

Çevre Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 7 toplantı yapılmış, 67 üye ile çalışmalarını
yürütmüştür. Toplantılarda; Kent içi alternatif ulaşım yöntemleri, Antalya İmar Yönetmeliği,
Boğaçayı ve Konyaaltı Sahil projeleri, Büyükşehir Belediyesi Hobi Bahçeleri, İbradı’da yapılacak
maden ocağı, Lara Kruvazör Limanı konuları görüşülmüştür.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSINA SUNULMAK ÜZERE ÇEVRE ALT ÇALIŞMA GRUBU
ÖNERİSİ İLE HAZIRLANACAK OLAN“ANTALYA’DA TAŞIMACILIKTA MEVCUT SİSTEMLERE
ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİNİ KULLANARAK ÇALIŞAN
ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ” BAŞLIKLI PROJE ÖNERİSİ
Antalya Kent Konseyi Çevre Alt Çalışma Grubu olarak 2017-2018 çalışma takvimi
belirlenirken turistlerin gezdirilmesi amacıyla kullanılan faytonlarda kullanılan atlardan kaynaklı
koku problemi, bu atların dışkılarının yaratabileceği sağlık sorunları ve atların sıcak havalarda
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olumsuz koşullarda çalıştırılması gibi şikâyetlere konu olan araçların kaldırılmasına yönelik bir
çalışmanın gerçekleştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, 16 Ocak 2018’de
gerçekleştirdiğimiz aylık toplantımızda “Kent İçi Alternatif Ulaşım Yöntemleri” görüşülmüştür.
Söz konusu toplantıda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) son dönem yaptığı proje
çağrılarından ve bu proje çağrıları ile proje çağrılarının önceliklerinden bahsedilmiştir.
Toplantı sonunda Antalya’da sadece turizme yönelik olmamakla birlikte, hem şehir içi
ulaşımında hem de kırsal bölgelerde kullanılabilecek enerjisini güneşten sağlayan elektrikli
araç kullanımının daha verimli olacağı fikri gelişmiştir. Bu kapsamda BAKA’nınTR61/18/YNE
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı’na başvurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.
Programın bölgede yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgede çevre dostu
teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve bölgedeki üreticilerin ve
kurumların enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mali destek programının
öncelik alanları;
Öncelik 1 : Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak
100kW veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması ve
Öncelik2 : Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı uygulamaların
desteklenmesi olarak belirlenmiştir.
Bu öncelikler doğrultusunda proje çerçevesinde güneşten elektrik üretimi ve bu üretilen
enerjinin kullanılabileceği araçlar ile hem kırsalda hem de şehirde kullanılabilecek alternatif
bir ulaşımı olması gerekliliği bulunmaktadır.
Proje önerisi kapsamında, en az 100 Kw’lık bir GES kurulması ve buradan elde edilen enerji
ile şarj edilen araçların kent içinde ve tarımsal amaçla kırsalda kullanılmasının yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek aracın aşağıdaki özellikleri taşıması
düşünülmektedir:
1. Kent içi kısa ve orta mesafe (10 Km’ye kadar) insan taşımacılığına uygun olması
2. Turist gezdirmeye uygun olması
3. Engelli taşımaya uygun olması
4. Tarımsal bölgelerde kısa mesafe yük ve insan taşımacılığına uygun olması
5. Güvenli olması
Geliştirilecek bu araç ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması planlanmaktadır:
1. Kent içi ulaşımda güvenli bir alternatif yaratmak
2. Turiste cazip ve sessiz bir alternatif sunmak
3. At arabaları kaynaklı kokuyu önlemek
4. Engellilerin şehir içi kısa ve orta mesafe ulaşım ihtiyacını gidermek
5. Çiftçinin evi ile tarlası arasında gerçekleştirdiği insan ve 500 kg’dan az yük taşımasında
alternatif sunmak
6. CO2 salınımı azaltmak
7. Güneşten elektrik enerjisi üretmek
Projenin bir Antalya projesi olması adına bölgedeki tüm kamu kurumlarının desteğine
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda projenin Antalya açısından önemli 3 kurumdan
desteklenmesi önerilmektedir. Bu kurumlar ve görevleri aşağıda açıklanmış olup, projenin
kent tarafından sahiplenilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir:
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1. Akdeniz

Üniversitesi:

Yürütücülük, gerekli şartnamelerin hazırlanıp, testlerin

gerçekleştirilmesi
2. Valilik: Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik olarak gerekli
araziyi sağlamak
3. Büyükşehir Belediyesi: Geliştirilecek bu aracın kent içi ulaşımında ve kırsal bölgelerde
kullanılmasını sağlamak
Projenin süresi 15 ay olup, proje bütçesi en fazla 1.000.000 Türk Lirası’dır. Proje önerisinin
sağlıklı bir sonuca ulaşmasını diliyoruz.							
KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Yavuz Ali SAKARYA

Başkan Yrd.

: Mehmet Lütfi GİRAY

Sekreter

: Ayşe ONARAN

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 19 toplantı yapmış, 116 üye ile çalışmalarını
yürütmüştür. Toplantılarda; Antalya Film Festivali, Antalya’nın kültür sanat kenti yapılması,
Dokuma alanının kültür ve sanat alanı olarak düzenlenmesi, Mevlevi Müzesi, köy enstitüleri,
eğitim müfredatı ve kültür sanat dersleri, Yörükler ve Yörük Kültürü, Kent Müzesi ve Kent Bellek
Merkezi, Muratpaşa Belediyesi kültür sanat çalışması ve kent konseyi kültür vizyonu, kent
estetiğine yönelik çalışmalar, Dokuma Park değerlendirmesi, Vagon Kütüphanesi, Minicity ve
yerel seçimler öncesi kentin kültür sanat öncelikleri, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi konuları
görüşülmüştür.
ŞAİR CAHİT KÜLEBİ ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI ÖNERİ RAPORU
Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun Nisan ayı toplantısında aldığı
karar gereği; Antalya Lisesinde öğretmenlik yapan ve kentimizde yaşamış değerlerden biri
olan şair Cahit Külebi adına ödüllü şiir yarışması düzenlenmesi önerilmektedir.
Bu etkinlik ile kentimizin kültür ve sanat adına sesinin daha fazla duyurabilmesi, Ünlü Şair
Cahit Külebi’nin eserlerinin yeni kuşaklara aktarılması ve şiirin sevdirilmesi amaçlanmaktadır.
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CAHİT KÜLEBİ KİMDİR?
Cahit Külebi Antalya’nın gurur duyacağı bir şairdir. Asıl adı Cahit Erencan olan şair Cahit
Külebi, 1917 yılında Tokat ilinde doğmuştur. Sivas Lisesi’ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır.Çok küçük yaşlarda şiir yazmaya
başlayan şairimiz, 1997 yılında vefat etmiştir.1942-1945 yılları arasında Antalya Lisesinde
Edebiyat öğretmenliği yapmıştır.Eskiden şairler el yazısı ile yazdıkları şiirleri sonradan
daktiloda temize çekerlerdi. O’nun daktilosu olmadığı için lisenin daktilosunu bazı geceler
evine götürür, şiirlerini temize çektikten sonra ertesi sabah da geri getirirmiş. Cahit Külebi bir
akşam hangi nedenle olmuşsa eşiyle bir tartışmaya girer ve evi terkeder.Eşi onun dönmesini
beklerken uyuya kalır.Sabah kalktığı zaman Cahit Külebi’yi çalışma masasının üstünde sızmış
olarak bulur.Külebi’nin elinin altında el yazısı ile yazılmış bir şiir vardır. Eşi bu şiiri okur ve gözleri
dolu dolu olur. İşte Antalya’da yazılmış ve kesinlikle Türk Edebiyatına mal olmuş olan o güzel
şiir şöyledir;
HİKÂYE
Senin dudakların pembe ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek, tut biraz!
Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz!
Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek, savur biraz!
Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı.
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz!
Benim doğduğum köylerde
Kuzey rüzgârları eserdi,
Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz!
Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
Benim doğduğum köyler de güzeldi,
Sen de anlat doğduğun yerleri, anlat biraz!
Cahit KÜLEBİ
Cahit Külebi Antalya’da yıllarca yaşayan ve bir edebiyat öğretmeni olarak iz bırakan bir
şair olduğuna göre, O’nun adına düzenlenecek Türkiye çapında bir “Cahit Külebi Şiir Ödülü”
kesinlikle Antalyamıza büyük bir onur ve prestij kazandıracaktır. Üstüne üstlük, katılımcı şairler
ve ödül kazananlar kentimize geldiğinde bir sanat atmosferi oluşacaktır.
Cahit Külebi adına yapılması önerilen ödüllü Şiir Yarışması etkinliğinin sanata ve sanatçıya
değer veren ve birçok sanat etkinlik programları yapan ve Kepez Belediye Başkanı Sn. Hakan
Tütüncü’nün vermiş olduğu söz üzerine Kepez Belediyesince yapılması önerilmektedir.
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DOKUMA ALANINDA “DÜNYA SANAT MERKEZİ” YAPILMASI ÖNERİ RAPORU
ÖNERİ: Sanat ve Sanatçı Köyü ölçeğinde Antalya’da Dokuma alanında bir “Dünya Sanat
Merkezi” oluşturulması.
AMAÇ: Kültür ve sanat başkenti olunmadan turizm başkenti olmasının mümkün olmadığını
düşündüğümüz Antalya’nın uygun bir yerinde oluşturulacak bir dünya sanat merkezi ile her
alanda başkent olması amaçlanmaktadır.
Kültür ve sanatın bir toplum için vazgeçilmez olduğu tezinden hareketle ve kültür ve
sanatın dünya ölçeğinde barışı, kardeşliği özendireceği inancıyla dünya sanat merkezi gibi
evrensel bir projeye sıcak bakmaktayız.
Yerelden, ulusala ve evrensele uzanan yolda yerli ve yabancı sanatçıları ve eserlerini
Antalya halkı ile buluşturmak, “Kentimiz İçin Sanat ” sloganıyla hareket etmek asıl gerekçeyi
oluşturmakta, Antalya’yı daha çok tanıtma amacı güdülmektedir.
Sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve belediyelerin işbirliği ile ve gereğince tanıtım yapılarak,
atölyeler, bienaller, sergiler, konferanslar, seminer ve kongreler yoluyla sanatçıların bir araya
gelmesi ve kaynaşması, fikir alışverişinde bulunmaları sağlanacaktır. Ülkeler arası kültür ve
sanat alışverişi sağlanacaktır. Sanat alanında ülkemiz sanatçılarının bulunduğu yeri görme
fırsatı ortaya çıkacaktır. Türk sanatını diğer ülke sanatları ve evrensel sanatla karşılaştırma
fırsatı ortaya çıkacaktır.
Dokuma alanında geniş alana yayılmış, iddialı bir sanatçı köyü ya da dünya sanat merkezi
oluşturulmasını öneriyoruz. Kepez Belediyesi’nin bu işe sıcak bakmasını, projeyi sahiplenmesini
ve üstesinden gelerek kente hizmet etmesini öneriyoruz. Önerdiğimiz bu projenin belediyeler
arası iş birliği ile üstesinden gelinebilecek bir proje olduğu inancındayız.
ELMALI ABDAL MUSA ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE TEMİZLİĞİ ÖNERİ RAPORU
ÖNERİ: Elmalı’da Tekke Köyü’nde bulunan Abdal Musa Dergahı’nın çevre düzenlemesi ve
temizliğinin yapılması
Halkın gruplar halinde bulunduğu, çok sayıda insan tarafından ziyaret edilen, dinsel
anlamı olan, tarihi ve kültürel değer taşıyan bir yerin, titizlikle korunması ve temiz tutulması
sağlanmalı, bakım ve temizlik çalışmaları yıl boyunca belirli aralıklarla sürdürülmeli, çevre ve
görüntü kirliliğine neden olunmamalıdır.
Özellikle tarihi ve dinsel anlam taşıyan yapı ve mekanların belli aralıklarla bakımları yapılarak,
temiz tutulmaları uygar bir topluma yakışan davranışlardır. Bölgeye yapılan gezilerde alanda
gerekli temizliğin ve titizliğin gösterilmediği gözlenmiş, özellikle çevre temizliği konusunda
hoş olmayan görüntülerle karşılaşılmış, konu Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma
Grubunun gündemine getirilmiştir.
Bu durumu değerlendiren çalışma grubu, yetkililerin ve ilgililerin dikkatini kısa bir öneri
raporu ile çekmeyi ve gerekli bakım ve temizliğin yapılması için girişimlerde bulunmayı
kararlaştırmıştır.
Önerimiz, bir an evvel bölgede mekana yakışır bir çevre düzenleme ve temizlik faaliyetine
girişilmesi yönündedir. İşbilen ve donanımlı bir ekibin, bu işi çok kısa zamanda organize edip
gerçekleştirebileceği kanısındayız.
Belediyeden talebimiz, bölgenin temizliği ve korunması için görevli ekibi harekete
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geçirmesi ve bir an evvel bölgeyi temiz ve bakımlı hale getirmesidir. Temizlik ve bakım
çalışmalarının bir kerelik değil, belli aralıklarla yapılması da önerilerimiz arasındadır.
KALEKAPISI’NDA SAAT KULESİNİN BİTİŞİĞİNDEKİ LOSTRA SALONU, KULENİN
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE TEMİZLİĞİ ÖNERİ RAPORU
ÖNERİ: Kalekapısı Saat Kulesinin hemen bitişiğinde bulunan lostra salonu, tarihi yapıya
bitişik olan konumu ile hoş durmamaktadır. Bu salonun kaldırılarak yakın bir yere taşınmasını
ve Saat Kulesinin estetik görünümünün sağlanmasını öneriyoruz. Bu arada kulenin çevre
düzenlemesi ve temizliği de yapılarak, kentin simgelerinden biri haline getirilmesini
önerilmektedir.
Kalekapısı, halkın buluştuğu, toplandığı önemli bir alandır. Saat Kulesi de bu alanda
oluşturduğu silüet ile önemli bir konumdadır. Bu kadar önemli bir mekanda kulenin bitişiğinde
konu ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir lostra salonunun bulunması, kuleye bitişik olması
kabul edilebilir bir durum değildir. Tarihi yapının özgün kalması ve korunması gerektiğini
düşünüyıoruz. O bölgede Lostra Salonu çok gerekli ise, yakın bir başka bağımsız alana
taşınabilir. Uygunsuz görüntü de önlenmelidir.
Yapılar birbirleri ile ilintili ise, birbirlerini tamamlıyorlarsa, ancak bir araya gelmelidir.
Konuyla alakası olmayan yapıların bir arada tutulması, Saat Kulesi gibi simgesel bir yapının,
tarihi bir kulenin bir lostra salonu ile gölgelenmesi düşünülemez.
Kültür ve Sanat Çalışma Grubumuzun talebi, Lostra Salonu’nun bir başka alana taşınması
ve Saat Kulesi’nin tek başına özgün ve özel kılınması ve daha dikkat çeker hale getirilmesidir.
Görüntü kirliliği önlenmeli, ilgisiz yapıların birbirleri ile ilişkisi kopartılmalıdır. Tarihi mekanlar
aslı bozulmadan daha çekici kılınmalıdır.
Önerimiz, Lostra Salonunun bir an evvel oradan kaldırılarak, yakın çevrede, Kaleiçi’nde
konuşlandırılmasıdır. Kulenin önemi vurgulanmalıdır.
Belediyeden talebimiz, Lostra Salonu’nu uygun başka bir yere taşıtmasıdır. Koku kaynağı
faytonların da daha uygun bir başka alana taşınmaları düşünülmelidir. Ya da elektrikle veya
akü ile çalışan faytonlara dönüştürülmeleri düşünülmelidir. Bölgede kontrol ve denetimlerin
daha sıklıkla yapılması, başıboş bırakılmaması gerekmektedir.
DEMİRCİLER ÇARŞISI ORTASINDA BULUNAN AHİ EVRAN HEYKELİ’NİN
EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASINA YÖNELİK ÖNERİ RAPORU
ÖNERİ: Antalya kent merkezinde bulunan, kentin özgün bölgelerinden biri konumunda
olan Demirciler Çarşısı’nın ortasındaki Ahi Evran Heykeli’nin taban kısmında ki göçük yada kırık
yerlerin bir an evvel giderilmesi ve görüntü kirliliğinin önlenmesi
Kentin değişik malzemeler kullanılarak heykellerle süslenmesi, bir kültür ve sanat kenti
olması için çaba gösterilmesi doğaldır. Bunu sağlamak da kenti yönetenlerin yerine getirmesi
gereken başlıca görevler arasındadır.
Ahi Evran, “ahilik” geleneğinin örnek kimliğidir. Çarşının ortasında demir çubuklar bir araya
getirilerek yapılmış bir heykeli vardır. Ne var ki, heykelin tabanı bir köşesinden başlayarak
göçmüş ve hoş olmayan görüntüler, çukurlar ve boşluklar oluşmuştur. Bu kötü görüntülerin
giderilmesi, Ahi Evran gibi bir tarihi kimliğe ve sembol isme yakışır hale getirilmesi gereklidir.
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Sadece o değil, kentin değişik caddeleri üzerinde bulunan (Atatürk Caddesi ve Işıklar
Caddesi gibi) heykellerin de bakım ve onarımları yapılmalı,eksik ve kusurları giderilmelidir.
Kentin çok sayıda değişik konular içeren heykellerle süslenmesi, kentin çehresini olumlu
anlamda değiştirecektir.
Demirciler Çarşısı içinde bulunan Ahi Evran Heykeli öncelikli olarak gözden geçirilmeli,
tabandaki çökmeler, göçmeler giderilmeli, diğerlerine örnek oluşturmalıdır.
Kusursuz ve beğenilen bir kentte yaşamak o kentte yaşayan her vatandaşın özlemidir.
Kültür ve sanat kokan,kültür ve sanat soluyan bir kentte yaşıyor olmaktır. Kültür ve sanat üst
kurumlarını sayıca çoğaltmaktır.
Önerimiz, tarihi mekanları belirli aralıklarla kontrol ederek, ilgililerin dikkatini çekecek,
gönüllü kent gözlemcileri oluşturarak, yetkililerin dikkatlerini bu önemli konuya çekmektir.
Sorun varsa çözümlenmesine katkı koymaktır.
Belediyeden talebimiz, büyükşehir yada ilçe belediyelerin yatırımlar ve kültür ve sanat
birimlerini harekete geçirerek, kültür ve sanata önem veren bir kente dönüşmektir. Antalya
buna layıktır.
KENT MERKEZİNDE BULUNAN TARİHİ YAPILARIN TEMİZLİĞİ ÖNERİ RAPORU
ÖNERİ: Kent merkezinde bulunan, kenti ayrıcalıklı kılan ve herkesin gözünün önünde
bulunan tarihi yapıların, mekanların temiz tutulması.
Dünyanın en güzel kenti, turizmin nefes aldığı, yoğunlaştığı bir kent olan Antalya’nın aynı
zamanda temziliği ve düzeni ile de dikkat çekmesi ve takdir görmesi arzu edilmektedir. Bu
nedenle kent merkezinde ve çevresinde bulunan yapılardan başlayarak, bir plan dahilinde
yapıların temizlik ve bakımlarının yapılması uygun olacaktır.Tarihi yapıların, kenti anlamlandıran
yapı ve heykellerin restorasyonu, bakım ve onarımı önem taşımaktadır.Çirkin görüntülerden
arındırılması için çaba gösterilmelidir.
Kentin özgün yapıları, falezleri, traverten yapılanması, dış ve iç surlar, surlar üzerindeki
yazıtlar, Hıdırlık Kulesi, Hadrian Kapısı, Kesik Minare, Alaaddin Camisi, kümbetler, türbe ve
mescitler, kiliseler, tarihi evler temizlenmelidir. Haşim İşcan’da ve Balbey’de kentin silüetini
bozan yapıların en kısa zamanda derbederliklerinden kurtarılması da düşünülmelidir.
Kültür ve Sanat Çalışma Grubumuz, Mustafa Kemal’in “Şüphesiz ki, Antalya Dünyanın En
Güzel Yeridir.” ifadesini bir miras gibi kabul etmek ve yerine getirmek zorundayız.
Kent içinde yer alan ve görüntü kirliliği oluşturdukları kadar tarihi yapılara zarar veren
otların, küçük ağaçların, çöplerin oluşumunu önlemek ve yapıları daha uzun süre kente hizmet
eder konumda muhafaza etmek gerekmektedir. Bu sayede tarihi mekanlar aslı bozulmadan,
değiştirmeden daha albenili hale gelecektir.
Önerimiz, tarihi mekanları belirli aralıklarla kontrol ederek, gerekli müdahalelerde zaman
geçirmedem müdahale edilmesini sağlamaktır. Bunun her turizm sezonunun başında en az bir
kere yapılmasını, yapıların genel bir kontrolden geçirilmesini istiyoruz.
Belediyeden talebimiz, ilgili birimi ya da birimleri harekete geçirerek, herşeyiyle daha temiz
bir kent için girişimlerde bulunması ve temizlik konusunda halkı bilinçlendirmesidir. Kontrol ve
denetimlerin sık yapılması, gerekli önlemlerin gecikmeden alınmasıdır. Daha güzel bir kent için
çaba göstermektir.
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YÖRÜK FESTİVALİ VE YÖRÜK GÖÇÜ ÖNERİ RAPORU
Kentin değişik ilçelerinde düzenlenen yörük festivallerinin gerçekçi biçimde ilgi çeken bir
disiplin içinde değerlendirilmesini önerilmektedir.
Toplumun temel taşı olan yörükleri ve göçebe kültürlerini hakkıyla tanıtmak, bir yörük
köyü oluşturarak, belli aralıklarla onlara sembolik anlamda kısa süren ve tekrarlayan göçler
gerçekleştirmek, ritüellerini aslına uygun yapmak, yapay unsurlardan kaçınmak, kültürü
tanıtan obaya, oba insanlarına yaptıkları hizmet karşılığında iş olanağı ve rahatlık sağlamak,
kültürümüzü doğru tanıtmak olacaktır. Bu arada halıcılık gibi, kilim dokumacılığı gibi, kök
boya gibi giderek kaybolan değerlerimizi geri kazanmak ve belegelemek için de olanaklar
araştırılacaktır.
İnsanların yeni bir deneyim olarak yörük kültürü ile tanışmalarını sağlama maksatlı
çalışmalar yapılacaktır. Kese yoğurdu, kaymak, yayık ayranı, halı-kilim dokuma, düğün-nişan
etkinlikleri, yayla-sahil arasında göç, çadır yaşamı, oyunlar, halk oyunları, gelenekler ve
görenekler aslına uygun canlandırılacaktır.
Kentin tanıtımı, etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve alternatifler yaratılması için bir yörük obası
yaratılacaktır. Tıpkı bir kızılderili köyü gibi. Bir aborijin köyü gibi. Kullanılan eşyalar toplanıp
orada sergilenecek ve işlevsel kılınacaktır.
Belediye desteği, halk desteği, araç-gereç ve eski malzeme temini, et ve süt ürünleri ile
ekonomiye katkı, kültür ve sanatı yeniden geleneksel biçimde düzenleme, boyutlandırmaya
ağırlık verilecektir.
Belediye yer ayarlamada, alt yapı hazırlamada önayak olacaktır. Üretime ağırlık verilecektir.
Kaliteli ve işlevsel üretim yapılacaktır. Her alanda kentin tanıtımına ağırlık verilecektir. Kent için
bir başka marka değerine ağırlık kazandırılacaktır.
YÖRÜK KÜLTÜRÜ VE KORUNMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
07 Haziran tarihli 19. toplantıda Türkmen Yörükleri ve Yörük Kültürü üzerinde durulmuş,
konu Yörük Türkmen Beyi Abdullah Duman’ın da katılımı ile ele alınıp enine boyuna
değerlendirilmiştir.
Yörük köyünde yaşam, Yörük örf, adet ve gelenekleri üzerinde görüşme açılmış, geleneğin
aslına uygun biçimde devamı ve korunması için önlemler üzerinde durulmuştur.
Yörükler, Yörük Kültürü ve Kent Müzesinde yeterince değerlendirilmesi konusu üzerinde
durulmuş, Yörük Beyi ve Yörüklerin konuya nasıl baktıkları öğrenilmiştir.
Yörük kültürünün aslına uygun biçimde korunması için aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:
Toplumun özünü, çekirdeğini oluşturan Yörüklerin gereği gibi incelenmesi, doğru
tespitlerde bulunulması ve topluma ve dünyaya doğru yansıtılması önemlidir.
Yörük yaşamı ve kültürü, yapay ortamlarda değil, doğal ortamlarda tanıtılmalı ve yansıtılmalıdır.
Yörük kültürü ve gelenekleri sürdürülecekse, aslına uygun olması sağlanmalıdır.
Yörüklerde fes yoktur, “Mehter Marşı” ve mehteran yoktur. Anma ve kutlamalar yapılacaksa,
gelenek sürdürülecekse, uygun adres, Antalya Kent Meydanı ya da Cumhuriyet Alanı değildir.
Yörüklerin yaşam alanlarının, sahil ve yayla kesimleri olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyet
alanında pehlivan güreşleri ya da deve güreşleri yapılamayacağı gibi Yörük göçü de
düzenlenemez. Gerçek yeri neresi ise orada düzenlenme yoluna gidilmelidir. Yörük Kültürüne,
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tamamen ortadan kalkmadan, göçerlik bitmeden sahip çıkılmalıdır.
Yörük kültürü, tez elden korunması gereken dünya mirası listesine alınmalı, geleneksel
özellikleri ile insan kaynağı olarak değerlendirilmelidir.
Konargöçer yörük topluluklarının eğitim çağındaki çocukları için gezici öğretmenler
verilmesi düşünülmelidir.
Geleneğin sürdürülmesi sırasında yazlak ve kışlak otlakiye parası konusunda devletin
obalara destek çıkması sağlanmalıdır. Bu ülke çapında hayvancılığın korunması ve devamı
açısından da önemlidir.
Yörük kültürünün doğru biçimde araştırılması, korunması ve geleceğe doğru aktarılması
için çalışmalar yapılmalıdır.
Yörüklerin yaşadığı bölgelerde konuşlanan üniversiteler, birer yörük araştırma enstitüsü
kurmalı, konuyu enine boyuna incelemeli ve geleneğin aslına uygun devamı için çalışmalar
yapmalı, yönlendirmeler yapmalı, ortak çalıştaylara imza atmalıdırlar.
Toroslarda yaşayan kadınlara ve genç kızlara istihdam sağlamak üzere devlet ya da
sivil toplum kurumları tarafından desteklenen kilim ya da halı dokuma tezgahları kurulmalı,
atölyeler oluşturularak, kooperatifleşme yoluna gidilerek, emeğin ucuza gitmesi önlenmeli,
ülke ve kültür adına bir ekonomik değer yaratılmalıdır.
Uygun alanlara yörük obaları kurulmalı, göstermelik değil, gerçek yörük yaşamı ve kısa
süreli yörük göçü canlandırılmalı, konukların da belli bir ücret karşılığında bu göçlere katılımı
sağlanmalı, kazanç kültürün sürdürülmesi için yatırıma ve istihdama dönüştürülmelidir.
Yörük kültürünün tanıtımında, gösterişten çok, nitelikli üretime önem verilmelidir.
Belirli aralıklarla yurdun değişik yerlerinde yörük çalıştayları düzenlenmeli, konu orada
ayrıntılı irdelenmelidir. Her kafadan bir ses çıkması yerine, ortak değer yargılarına ulaşılmalıdır.
Yörük şölenlerinde “kaval, saz, sipsi ,cura, divan sazı ve tef” gibi geleneksel çalgılara ve
halk oyunlarına yer verilmeli ve geliştirilmelidir.
Göç canlandırılırken, mutlaka otacı, doktor, hemşire gibi destek hizmetlerden
yararlanılmalıdır.
Yörüklerin tedavide kullandıkları ot ve bitkilerin de incelenmesi ve hangisinin neye iyi
geldiği araştırılmalıdır.
Otellerde düzenlenen ve gerçekle yakın uzak ilintisi bulunmayan Türk gecelerinin, Yörük
gecelerinin, dansöz gösterilerinin gelenekseli yansıtacak biçimde ve aslına uygun yapılmasının
kesinlikle denetlenmesi gerekir.
Yörük kültürünü önce yörüklerin özümseyip, bilinçle korumaları konusunda titiz
davranmaları ve eğitilmeleri gereklidir. Ulaşılabilir bir bölgede bir ya da birden fazla Yörük
obası acilen oluşturulmalı, gelenekler orada birebir yaşatılmalıdır. Kökboyası (doğal boya, bitki
boyası) araştırılmalı, kimyasal boyalar yerine daha dayanıklı kök boya kullanılmalıdır.
Katkısız süt ürünleri, yağ, peynir, yoğurt, ayran gibi ürünler üretilmeli, satışı sağlanmalıdır.
Kazanç, geleneğin sürdürülmesinde değerlendirilmelidir.
Kırkım sonrası elde edilen yünler değerlendirilme yoluna gidilmelidir.
Yörük kültürü, siyaset üstü bir kurum olarak değerlendirilmelidir.
Yörük Kültürüne dönük kaynaklar, ne yazık ki, yeterli değildir, artırılması ve gerçekçi ve
nesnel olması sağlanmalıdır. Belgelemeye önem verilmelidir.
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Kültürün devamı için kontrollü konargöçer yaşama izin verilmelidir.
Göç ve Yörük yaşamı, belirli kurallara bağlanmalıdır. Göçerler, yerleşik düzene geçmeye
zorlanmamalıdır. Böyle bir zorlama onların tümüyle ortadan kalkması anlamına gelir. O zaman
da kültür yok olur.
Göç yolları, yaylaklara kışlaklara ulaşım kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir.
Yörük kültürünü korumaya yönelik kurulan dernekler, desteklenmeli, kamu yararına
dernek statüsüne kavuşturulmalıdırlar.
Atçılık, okçuluk, polo gibi ilintili etkinlikler yaygınlaştırılmalıdır. Geleneksel Yörük oyunları
kayıt altına alınarak arşivlenmelidir.
Türk dili, Türkmen destanları ulusumuzun vazgeçilmez destanlarıdır. Derlemeler yapılarak,
deyişleri, atasözleri, manileri vb. toplanmalıdır.
Yörük şenlikleri, grup kimliği ve aidiyet duygusunun gelişmesi açısından bir gereksinimdir.
Mutlaka uygulanmalıdır.
Uygun alanlarda geleneksel biçimde halı tarlaları oluşturulmalıdır. Satış yapılmalıdır.
Yaşayan insanlar arasından hak edenler dokuma ustası, kök boya ustası gibi “yaşayan insan
hazinesi” olarak tespit edilmeli, mesleklerini icra etmelerine yardımcı olunmalıdır. Doğanın
korunmasına azami özen gösterilmelidir. Yörük, kilim, çul, giysi ve aksesuarları, dokuma aletleri
ve modelleri maddi kültür unsurları olarak toplanıp uygun mekânlarda sergilenmelidir.
Kurulacak Yörük obası canlı ya da cansız mankenlerle oluşturulmalıdır. Çadırlarda yaşamı
kolaylaştırmak adına kullanılan alet-edevat, kap-kacak, dokuma aletleri, tezgahlar, yayıklar,
geleneksel giysiler sergilenmelidir. Obalar arasında oba kurma, oba düzenleme, yoğurt yapma,
hayvan yetiştirme ve benzeri konularda yarışmalar düzenlenerek, teşvik edilmelidir.
Kısacası Yörük kültürü bir bütün olarak ele alınıp korunmalıdır. Kültür korunurken, ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği yapılmalıdır.
GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU

Başkan		

: Recep ŞENGÜN

Başkan Yrd.

: Rafet SERMET

Sekreter

: Abdullah UYAROĞLU- Nurettin UTKU

Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 2018 yılı içinde 72 üye ile 16 toplantı ve etkinlik düzenlemiştir.
Toplantılarda; kentte bisiklet kullanımı, altyapı çalışmaları ve bisiklet istasyonları, uyuşturucu
ile mücadele mahalle çalışması, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının ülkemizde yapılması,
77’den 77’ye Bisiklet Turu (Beldibi), yelken sporları, spor ahlakı (Fair Play), Muratpaşa Belediyesi
spor tesislerinin değerlendirilmesi, Konyaaltı Sahili plajları ve alan hakkında bilgilendirme ve
kentin öncelikleri konuları görüşülmüştür.
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2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINA ALMANYA VE TÜRKİYE ADAY
Türkiye’nin ev sahipliğine talip olduğu 2024 Avrupa Futbol şampiyonasında 9 şehir ve
stadıyla görev alacak şehirler;
1. İstanbul, 2. Bursa, 3. Antalya, 4. Eskişehir, 5. Gaziantep, 6. Konya, 7. Trabzon, 8. Kocaeli,
9. Ankara
Antalya’nın da şampiyonada görev alacak olması kentimiz açısından önemlidir.
Şampiyonaya ev sahipliği yapacak ülke Eylül 2018 de belli olacaktır.
Kentimiz ve Ülkemiz için gerekli lobi çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanılmalıdır.
Bunun için; 1) Avantajlarımızın tespiti yapılarak gerekli değerlendirmenin ve tanıtım
faaliyetlerinin çok iyi belirlenmesi,
2) Maçların oynanacağı şehirlerin ve özellikle Antalya’nın tarihi, turistik, geleneksel, kültür
ve sosyal yapılarının tanıtım süreçlerinde kullanılması
3) Politik - sportif kişilikli etken şahsiyetlerin etkinlikleri-diyaloglarının lobi faaliyetlerinde
kullanılması ve bu kişilerden katkı alınması
(UEFA ve FİFA’da 30 yıl hizmet vermiş olan ve dünya futbolunda çok büyük saygınlığı
bulunan, Olimpiyat komitesinin oy birliğiyle minnet duygusunu ifade eden Dünya Fair Play
diploması verilen spor adamı Sayın Şenes ERZİK’in Kentimize davet edilmesi, yine Sayın Ali
Şen’den de destek alınması)
Dezavantajlarımızın tespiti, değerlendirilmesi ve giderilmesi çalışmaları
UEFA, EURO 2024’e ev sahipliği adaylığı için çeşitli kriterler getirilmiştir.
Bunlardan en önemlisi; insan haklarına saygı ve yolsuzlukla mücadele’dir.
EURO 2024’e ev sahipliği yapacak 9 şehirden biri olan kentimizde Belediye Başkanları,
Gençlik İl Spor Md.’leri, TFF Bölge Md.’leri, Valilik, Emniyet ve Milli Eğt. Md.’leri müşterek
projeleri ve değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalara başlanılmalıdır.
Üniversiteler harekete geçirilmelidir.
20 Kasım 2006 Dünya Çocuk Hakları gününde UNICEF, Antalya’yı ‘’Çocuk Dostu Şehri’’
ilan etmiştir. Kentimizin bu özelliğine vurgu yapılmalıdır.
Antalya Çocuk Kurultayı Etkinliği, UNICEF CUP, Dünya Çocuklar Futbol Şampiyonası,
Olimpiyat komitesinin Spor ve Çevre Komisyonunun ilköğretim 4-5-6. sınıflarını kapsayan
olimpizim-spor ve çevre bilinci aşılamaya yönelik ‘’Spor Kültürü ve Olimpik Projesi’’ (Spor
kültürü- Olimpizm –çevre- Fair play-sağlıklı beslenme) konuları ele alınmalıdır.
Futbol ve spor köyleri projeleri, 23 Nisan Şenlikleri-olimpizm ruhu-Olimpos Yanardağı
değerlendirilmeli ve projelendirilmelidir.
UEFA 20-24 Mart 2000 tarihleri arasında İsviçre’nin LYON kentinde bulunan UEFA Genel
Merkezinde Sokak futbolu konusunda bir seminer düzenlendi. Bu seminere TFF’nu temsilen
Hamdi Serpil TÜZÜN ve Asaf ÖZKARA katılmışlardı.
Davetliler kendi ülkelerinde amatör ve profesyonel futbolun altyapısını oluşturan “sokak
futbolunun’’ dünü ve bugününü aktardılar. Sokak futbolunun gelişimiyle ilgili önlemleri ve
sonuçları değerlendirdiler. 2000 yılından beri Antalya’da Geleneksel Sokak Futbolu yıllardır
Akdeniz Üniversitesi BESYO ile müştereken uygulanmaktadır. Buna ek olarak Belediyelerin
yaz spor okulları, Ağustos 2008’de başlatılan TFF 6-21 yaş gruplarını kapsayan Türk futbolu
gençlik geliştirme programları da süreçte avantaj olarak değerlendirilmelidir.

78

Antalya Kent Konseyi Çalışma Raporu

ANTALYA SPORUNA HİZMET EDEN DERNEK –FEDERASYON VE
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPTIĞI ZİYARETLERİN
SONUÇ VE ÖNERİ RAPORU
Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKF: ASKF, Antalya’da 1986 yılında
kurulmuş olup bu gün yüz altmış iki spor kulübünün üye olduğu bir spor kuruluşudur. Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi malzeme yardımlarını ASKF kanalıyla Antalya
Amatör spor kulüplerine aktarmaktadır. ASKF, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa
Belediyesi bütçesinden halı saha yenilenmesi için yüz elli bin TL yardım almıştır. Spor
yapmak isteyenlerin saha ve tesislerden ücretsiz yararlanmaları sağlanmıştır. Halı saha içinde
bulunan kapalı alan, Karate ve Judo sporları için kulüp sporcularının çalışmalarına ayrılmıştır.
100. Yıl Spor Tesisleri içinde bulunan 1 nolu futbol sahasının yerine yapılması planlanan çok
amaçlı kapalı spor salonunun tesis içinde bulunan boş alanlara kaydırılması için çalışmalar
yapılmaktadır.
Antalya Amatör Futbolcular Derneği: Antalya Amatör Futbolcular Derneği 2006
yılında kurulmuş olup 2008 yılında Türkiye Amatör Futbolcular Derneği kurulduğu için bu
derneğin ismi ile Antalya Eski Sanayi Sitesi halı sahasının içindeki binada çalışmaktadır. Futbol
müsabakalarında sporcuların sakatlanmaları ve yaralanmalarına karşın sahalarda sağlık
elemanları ile ambulans hizmeti verilmesi ve sporculara rapor verecek doktor ve kurumun
belirlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Dernek olarak Kepez Belediyesi ile işbirliği içinde
sporcu sağlık merkezi yapılması projesine katkı sağlamaktadır.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği TÜFAD: Antrenörler Antalya amatör kulüplerine
özveri ile hizmet etmektedir. Antrenörlerin her yıl periyodik olarak eğitimlerine önem
verilmektedir. Antalya sporun alt yapısında altı tane yüksek ücretlerle yabancı antrenörün
çalıştırıldığı bilindiğinden alt yapıdan sporcu yetiştirilmesi için Antalya’da bulunan yerli
antrenörlere iş verilmesinin yararlı olacağı üzerinde çalışmaktadır.
Antalya Saha Komiserleri Derneği: Antalya’da spora hizmet eden taban birliklerinin
bir araya gelememeleri nedeniyle spor ve sporcu sorunlarının çözümüne ulaşmadığı
anlaşıldığından taban birliklerinin birlikte hareket etmelerinin sağlanması gerektiği, 100. yıl
tesisi içinde bulunan 1 ve 2 nolu futbol sahalarının kaldırılıp kapalı salon ve yüzme havuzu
yaptırılacağı planlandığından bu tesislerin kullanılmayan alanlara kaydırılma, futbol sahalarının
yağmur, güneş ve rüzgara karşı seyirci oturma yerlerinin üstlerinin kapatılması ve 6222 sayılı
Spor Yasasında hakem ve gözlemci için madde olduğu halde Saha Komiserlerinin isminin
yazılmadığından yasal hakları bulunmadığından saha komiserlerinin isminin yasaya ek madde
olarak eklenmesi için çalışılmaktadır.
Antalya Futbol Hakemleri Derneği: Antalya Futbol Hakemleri Derneğine iki yüz kayıtlı
hakem bulunmaktadır. Her sezon başında spor kulüpleri ile işbirliği içinde hakemlere,
sporculara, antrenörlere ve yöneticilere futbol kuralları hakkında eğitim çalışması vermektedir.
Spor müsabakalarında olabilecek olaylar için kolluk kuvveti görevlendirilmesi istenmektedir.
Türkiye Futbol Federasyonu Akdeniz Bölge Temsilciliği: Türkiye’de bulunan halı sahaların
denetimi ve sorumluluğu Futbol Federasyonuna aittir. Antalya’da Futbol müsabakalarının
yıllık planlaması Futbol il temsilciliği tarafından yapılmaktadır.
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce
Kepez ve Muratpaşa Belediyelerinden spor salonu yapımı için yer gösterilmesi istenmesine
rağmen yer gösterilmediğinden 100. Yıl tesislerinde 1 ve 2 nolu futbol sahalarının yerine çok
amaçlı özellikle Jimnastik sporunun gelişmesi için kapalı salon yapılması kararlaştırılmış ve
ihale aşamasına gelinmiştir.
Öneriler: 1- 100. Yıl spor tesisi içinde bulunan 1 nolu futbol sahasının yerine yapılacak çok
amaçlı kapalı spor salonunun, tesis içinde bulunan boş alanlar yeterli ise yapılmalıdır.
2- 100. Yıl spor tesisi içinde bulunan futbol sahalarının seyirci tribünleri güneşe, rüzgara
ve yağmura karşı üstü kapatılmalıdır.
3- Döşemealtı ilçesinde, semt spor alanı olarak planlı bulunan 23 dönümlük alan spor
alanı olarak Antalya’ya kazandırılmalıdır.
4- Kepez ilçesi Baraj Mahallesinde Düden Çayı kenarında bulunan200 dönümlük alan semt
spor alanı,yürüyüş yolları,park,dinlenme yerleri ve yeşil alan olarak Antalya’ya kazandırılmalıdır.
5- Her türlü spor karşılaşmalarında sağlık ekibi ve ambulans bulundurulmalı, bu konuda İl
Sağlık Müdürlüğü ile yerel yönetimin iş birliği içinde olmalıdır. Spor karşılaşmalarında güvenlik
Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğince sağlanmalıdır.
6- TÜFAD’a kayıtlı antrenörlere Antalya spora alt yapıdan sporcu yetiştirme çalışmalarında
daha çok görev verilmelidir.
7- 6222 sayılı Spor Yasasına Hakem ve Gözlemciler maddesinin devamına ‘Saha
Komiserleri’ismi eklenmelidir.
8- 100. Yıl Spor Tesisleri içinde bulunan Spor Derneklerinin kullanım odaları iyileştirilmelidir.
9- Kepez ilçesi Düden Başı Mahallesinde planlı bulunan alan semt sporsahası olarak
planlanmalıdır.
10- Antalya Sporuna hizmet veren taban birliklerinin, Spor sorunlarına ortak çözüm
üretmek ve kararlar almak için yılda en az üç toplantı yapmaları mülki amirlikce sağlanmalıdır.
11- Kulüplerde ve okullarda spor yapacak sporcular için sağlık raporu verecek kurum ve
doktorların İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilmesi yapılmalıdır.
ANTALYA BİSİKLET KULLANIMI ÖNERİ RAPORU (12.02.2018)
Bu öneri raporu, Antalya’da güvenli bisiklet kullanımının sağlanması ve bisiklet
kullanımının arttırılması amacıyla; yapılması gereken çalışmaların, önerilerin Kent Konseyi
aracılığıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iletilerek hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik
hazırlanmıştır. Öneri raporu, Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor
Çalışma Grubu tarafından ilgili tarafların (Çalışma grubu üyeleri, bisiklet sivil toplum örgütleri,
bisiklet kullanıcıları) görüşlerinin alınmasıyla oluşturulmuştur. Yapılan önerilerin hayata
geçirilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli koordinasyon sağlanmalıdır.
Bu kapsamdaki öneriler aşağıdaki gibidir:
Bisiklet ulaşım aracı olarak dikkate alınmalıdır.
ANTBİS abone kartı ve kredi kartı ile kullanılmakta olan ANTBİS sistemi ANTALYA KART ile
uyumlu olarak kullanıma açılmalıdır.
ANTBİS’in bisiklet ve istasyon sayılarının arttırılması gerekmektedir.
Kent Bülteninde ANTBİS’e yer verilerek tanıtımının yapılması sağlanmalıdır.
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Kaleiçi, Kapalıyol gibi alanlara bisiklet giremez levhalarının kaldırılması ya da güvenli giriş
için çelişkilerin giderilmesi sağlanmalıdır.
Resmi kurumların, alışveriş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarının önlerine bisiklet park
yerleri konulmalıdır.
Kaleiçi Koordinasyon Kurulu tarafından alınana kararlarda bisiklet de dikkate alınmalı ve
bisiklet konusunda tarafların görüşmelere dahil edilmesi sağlanmalıdır.
Bisikletin toplu ulaşıma entegre edilebilmesi için toplu ulaşım araçlarına bisiklet taşıma
aparatları konulması sağlanmalıdır.
Tramvay yollarının ince tabaka şeklinde asfaltlanarak bisiklet kullanımına açılması
sağlanmalıdır.
Yapılması planlanan yollara bisiklet yollarının da dahil edilmesi/yapılması sağlanmalı, mevcuttaki
yolların ise revizesi esnasında yine bisiklet yollarının entegre edilmesi sağlanmalıdır.
Bisikletlilerin trafik ışıklarını kullanabilmesi için trafik ışıklarına bisikletliler için ışıklar
entegre edilmesi sağlanmalıdır.
Bisikletliye dikkat levhalarının trafik ışıklarına asılması sağlanmalıdır.
“Antalya Araçsız Ulaşım Günü” düzenlenmeli ve bu kapsamda bisiklet kullanımının
arttırılması için teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır.
Bisiklet yolları kesintisiz yapılmalıdır
“7’den 77’ye BİSİKLET TURU” “BELDİBİ SPOR ŞENLİĞİ” RAPORU
Sağlıklı bireyler mutlu toplumları oluşturur. Spor yapmak sağlıklı olmanın gereğidir.
Bisiklet kullanmak ise hem spor yapmak hem de yaşadığımız çevrenin temiz ve sağlıklı olması
demektir.
Gençlik ve Spor Çalışma Grubu yirmi yıldan beri geleneksel hale gelen “7’den 77’ye Bisiklet
Turu” etkinliğini her sene bir belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirmektedir. Bu etkinliğimiz
örnek bir uygulama olup kentte bisiklet kullanımının artmasına, bisiklet gruplarının oluşmasına,
belediyelerimizin bisiklet etkinlikleri yapmasına ve bisiklet yollarının ve istasyonlarının
yapılmasına öncülük etmiştir.
Yine yaz spor okulları uygulamaları ile de Belediyelerimizin sporun her alanında ücretsiz
Yaz Spor Okulları ve semt spor sahaları açılmasına vesile olmuştur.
Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 28.03.2018 tarihli toplantısında;
“Geleneksel 7’den 77’ye Bisiklet Turu”, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının Ülkemizde
Yapılması için Çıralı Yanartaş’ta basın açıklaması yapılması ve “Beldibi Spor Şenliği” yapma
kararı almıştır.
11.04.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Menderes Türel ile yapılan görüşme
sonucu söz konusu etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılması ve etkinlikler için
gerekli ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. Gençlik ve
Spor Çalışma Grubunun 18.04.2018 tarihli toplantısında;
2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının ülkemizde yapılmasına ilişkin basın açıklamasının
05.05.2018 tarihinde,
Beldibi Mahalle Muhtarlığının da katkıları ile “7’den 77’ye Bisiklet Turu” etkinliğinin
29.04.2018 tarihinde,

Antalya Kent Konseyi Çalışma Raporu

81

“Beldibi Spor Şenliğinin” 13.05.2018 tarihinde Beldibi’nde yapılmasına karar verilmiştir.
29.4.2018 tarihinde Kent merkezinden gelen Antalya Bisiklet Grupları, Kent Konseyi
üyeleri ve Beldibi mahalle halkının da yoğun katılımı ile “7’den 77’ye Bisiklet Turu” etkinliği
gerçekleştirildi. Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt etkiliğin amacına yönelik olarak yaptığı
açılış konuşmasında; 20 yılı aşkın süredir bu etkinliğin yapıldığını, sağlıklı yaşam ve temiz çevre,
bisiklet yollarının açılması, trafiğin rahatlatılması, kent içinde bisikletle ulaşımın teşvik edilmesi
konularına vurgu yaptı. Semanur Kurt konuşmasının sonunda etkinliğe katkı veren Büyükşehir
Belediyesine, Kemer Kaymakamlığı’na, Jandarma Komutanlığına, Mahalle Muhtarlığına ve
etkinliği yapan Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti. Etkinlik kapsamında Türk Halk Müziği
yerel sanatçıları tarafından konser verildi. Daha sonra bisiklet turu gerçekleştirildi. Tur sonrası
katılımcılara kura ile 8 adet bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SN. MENDERES TÜREL’İ ZİYARET
11.04.2018 tarihli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Menderes Türel’i ziyaretimizde
öneri ve taleplerimiz aşağıdadır.
1. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının Ülkemizde yapılması için Çıralı Yanartaş’ta basın
açıklaması yapılarak “BİRLİKTE PAYLAŞALIM” sloganının kamuoyuna duyurulması.
Bu etkinliğin Antalya Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu
Akdeniz Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılması.
Konu ile ilgili pankartların Büyükşehir Belediyesince hazırlanması,
Bölgeye ulaşımın Türkiye Futbol Federasyonu Akdeniz Bölge Müdürlüğünce sağlanması,
2. 2. 2018 Mayıs ayında yapılacak olan Uluslararası Plaj Futbol Şampiyonası için Sarısu ve Lara
sahillerinde kalıcı Plaj Futbol sahaları yapılması talep edilmektedir.
3. Beldibi çocuk parkı yanında mevcut alanın spor alanı olarak düzenlenmesi; Beldibi
mahallesinde çocukların spor yapabileceği alanlar yetersizdir. Çocuklara spor yaptırabilmek,
yaz spor okulları için uygun çalışma alanları oluşturmak ihtiyacı vardır. Kent konseyi Gençlik
ve Spor Çalışma Grubu olarak bu mahallede çeşitli sportif etkinlikler planlanmaktadır.
FUTBOLDA FAİR PLAY-CENTİLMENLİK VE SPOR AHLAKI (25.12. 2018)
“Hoşgörü İçin Sokak Futbolu” projesinin sunumunu.
Bu projede futbol, toplumda hoşgörüyü hakim kılmak için sadece bir araç olarak
kullanılmaktadır.
Oyun; bireylere hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesinin
en güzel yoludur. Oyun kurallar manzumesidir. Bu kurallara uymayan oyuncular oyun dışında
kalır. Ancak günümüzde yaratılan rekabet ortamları; oyunların bireylerde yarattığı olumlu
katkıları sağlamak ve onların iç denetimlerini geliştirmek yerine kazanmak için her yolun
mübah sayıldığı, şiddet içerikli yarışmalara dönüşmüş durumdadır.
“Hoşgörü İçin Futbol” projenin temel amacı; tamamen özel oyun kuralları ile oynanan ve
sportif başarıdan çok Fair Play oyun kurallarına en çok uyan takımların kazandığı futbol oyun
kuralları ile gençlere mesajlar ileterek onlarda kalıcı izli davranış değişikliği yaratmaktır.
Bu oyun 10x15 metrelik özel bir oyun alanında 3’er kişilik takımlarla oynanıyor. Her
maç 3 dakika ve her takım birbiri ile karşılaşıyor. Takımlar maça başlarken altışar Fair Play
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puanına sahip olarak başlıyor. Oyunda başlangıçta ve bitişte el sıkışmak zorunludur. Eğer
oyunculardan birisi el sıkışmaz ise takımının Fair Play puanları bir azalıyor. Oyun içerisinde
hakem her hangi bir takım aleyhine düdük çalarsa o takımdan 2 puan birden düşüyor. Ancak
oyuncu yaptığı hatayı kendisi farkedip hakem düdük çalmadan rakipten özür dilerse o zaman
1 Fair Play puanı düşüyor. Böylelikle oyunda esas olan centilmenlik, rakibe saygı ve hoşgörü
davranışları ön plana çıkıyor. Kazanan Fair Play davranışlarını en çok gösteren takım olduğu
için oyun esnasında güzel davranışlar pekişiyor ve dostluklar artıyor. Müsabaka skoru Fair
Play puanlarının eşitliği durumunda devreye giriyor ve sportif başarısı daha iyi olan takım o
zaman kazanıyor.
Projenin konusu dünyanın en çok oynanan oyunu olan “futbol” aracılığı ile gençler
arasında yardımlaşma, paylaşım, hoşgörü, mütavazilik ve anlayışlı olmak gibi güzel özellikleri
pekiştirirken; önyargıları yıkarak toplumsal barışa ve huzura katkı sağlamaktır. Unutulmamalıdır
ki! “Futbol sadece bir oyun değildir”
Bu proje Antalya Kent Konseyi üyesi olan Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü tarafından
gerçekleştirilmekte ve Fair Play ödülü sahibi Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Pişirici
tarafından yürütülmektedir.
“Hoşgörü İçin Sokak Futbolu” için öneriler:
• Belediyeler sporun her alanında fair play-centilmenlik ve spor ahlakı bilinci oluşturma
çalışmaları yapmalıdır.
•“Hoşgörü İçin Sokak Futbolu” projesi tüm belediyelerde uygulanmalı, proje malzemesi
taşınabilir sahalar belediyeler tarafından temin edilmelidir. Böylece “Hoşgörü İçin Sokak
Futbolu” her mahallede oynanabilir ve sürdürülebilir olacaktır.
•Proje uygulayıcısı STK Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü ve Kent Konseyi ile işbirliği
yapılarak seminer ve toplantılar düzenlenmelidir.
MURATPAŞA BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ İNCELEME GEZİ SONUÇ RAPORU
Muratpaşa Belediyesi çocukların ve gençlerimizin spor yapmalarını teşvik etmek ve yapılan
spor tesislerine daha kolay ulaşımlarını sağlamak amacıyla beş yılda 11 adet spor salonu, tesisi
ve saha yapımı gerçekleştirilmiştir. Bu tesisler grubumuza 29 Kasım 2018 tarihinde belediye
spor şube müdürlüğünce gezdirilmiş ve grup bilgilendirilmiştir.
BUNA GÖRE:
1. “OKULLAR HAYAT BULSUN” projesi kapsamında Güzeloba, Ermenek, Dilşad Refizade,
Namık Kemal İlköğretim Okulları ile 75.Yıl Cumhuriyet Lisesi bahçelerine beş adet spor salonu
yaptırmıştır.
2. Ata sporumuz Güreş sporunu desteklemek, yeni güreşçilerin yetişmesine imkan
sağlamak için Kızıltoprak Mahallesi’nde “Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi” yapılmıştır.
3. Antalya’mızın çocuk, genç, yetişkin ve engelli vatandaşlara yüzme eğitimi vermek
ve her mevsim yüzme sporunu yapmaları için “Süleyman Erol Yüzme Havuzu” yapımı
gerçekleştirilmiştir. Bu tesiste, ülkemizde yeni bir spor branşı olan “SQUASH” sporu iki kortta
milli oyuncu –antrenör nezaretinde oynatılmaktadır.
4. 1500 seyirci kapasiteli ‘Süleyman Evcilmen Kapalı Spor Salonu’nda jimnastik, bale, zumba, hentbol,
masa tenisi, halk oyunları, pilates, tekvando vb. spor branşlarında spor faaliyetleri devam etmektedir.
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5. İki adet spor sahasına kapalı tribün yapılmış, ayrıca iki adet halı saha yaptırılmıştır. Çim
hokeyi ve bisiklet eğitimi verilmektedir.
6. İlkbahar, Yaz ve Sonbahar dönemlerinde açılan spor okullarında 55056 vatandaş,
31 branşta spor eğitimi çalışmasına aktif olarak katılmıştır.
7. Her yıl futbol branşında 45, voleybol branşında 11, basketbol branşında 12, hentbol
branşında 5 takım olmak üzere 73 amatör spor takımına spor malzemesi yardımı yapılmıştır.
ÖNERİLER: Gezilerek görülen tesisler temiz ve bakımlıdır. Çalışanlar branşlarında belgeli
spor antrenörleridir.
1. “Okullar Hayat Bulsun” projesi ile Antalya’mız okullarına yapılan tesisler en değerli spor
yatırımlarıdır. Diğer okullarımızda yaygınlaştırılmalıdır.
2. Süleyman Evcilmen Kapalı Spor Salonu’nda jimnastik salonu artistik ve yer jimnastiğine
uygun yapılmış, aletli jimnastik için yeterli yer ayrılmamıştır.
3. Engelli vatandaşların spor alanına giriş ve çıkışları için önlem alınmakla beraber yeterli
değildir.
4. Muratpaşa ilçesi içerisinde amatör spor kulüplerine 5393 sayılı Belediye kanunun 14/b
maddesi kapsamında yapılan malzeme yardımı devam etmelidir.

EMEKLİLER MECLİSİ

Başkan		

: Halil GÜL

Başkan Yrd.

: Doç.Dr. Türkan YILMAZ

Sekreter

: Sezer ÖZDEMİR YILMAZ

Emekliler Meclisi 2018 yılı içinde 7 toplantı yapmıştır. 104 üye kaydı olan grup;
toplantılarında, kamu ve özel hastaneler muayene katılım payları, Yaşlılık Okulu ve Tazelenme
Üniversitesi, Yerel seçim öncesi emekliler açısından kentin öncelikleri ve Alzheimer hastalığı
ile ilgili bilgilendirme konularını görüşmüştür.

84

Antalya Kent Konseyi Çalışma Raporu

YAŞLILARA SAYGI
1982 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO ) tarafından 18 - 24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara
Saygı Haftası “olarak ilan etmiştir. TÜİK verilerine göre 2000 yılında 6 milyon olan 60 yaş üzeri
nüfusumuz 2015 de 9,5 Milyonu geçerken ve bu sayının 2023 yılında 13 milyonu bulacağı
tahmin edilmektedir. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 10’unundan fazlasını oluşturan
yaşlılara, sevgi ve saygıyı dile getirmek için bu tarihler arasında etkinlikler düzenlenmektedir.
Yaşlılığa Genel Bakış
Yaşlılıkla ilgili birçok kavram günlük hayatımızda kullanılmaktadır. Ancak bu kavramlar aynı
anlamları taşımakla birlikte bazen kesin olarak birbirinden ayrılamamaktadır. Yaşlılıkla ilgili
kavramlar;
Yaş; Biyolojik ve kronolojik yaş olarak 2’ye ayrılır. Kronolojik yaş tüm insanlarda aynı olduğu
halde biyolojik yaş bireylere göre değişir.
Kronolojik Yaş; Doğumdan başlayarak içinde bulunan zaman kadar geçen yılların
toplamıdır.
Biyolojik Yaş; İçinde bulunan biyolojik basamağın zaman birimi olarak gösterilmesidir.
Yaşlı: Dünya Sağlık Teşkilatı, 1963 yılında yaşlanmayı kronolojik olarak ele almış ve 3
safhaya ayırmıştır.
Orta Yaşlılar (45 – 49 yaş), Yaşlılar (60 – 74 yaş ), İleri Yaşlılar (75 + yaş ), Bu ayırıma göre
60 yaşın üstündekiler yaşlıdır.
Yaşlılık: Zaman faktörüne bağlı olarak kişinin değişen çevreye uyum sağlama kudreti ile
organizmanın iç ve dış etmenler arasında denge sağlama potansiyelinin azalması ve böylece
yaşlanma ile ölüm olasılığının yükselmesidir. Bir başka tanımla yaşlılık, noral fizyolojik bir olgu
olup, kişilerin fiziki ve ruhi güçlerini bir daha yerine gelmeyecek şekilde yavaş yavaş kaybetme
halidir.
Yaşlanma: Canlının oluşumundan yaşamın bitimine kadar devam eden bir süreçtir. Diğer
bir deyişle yaşlanma dört aşamada ele alınabilir; 1- Gelişme, 2- Büyüme, 3- Duraklama ve
gerileme başlangıcı, 4-gerileme. Yaşlanma, kişinin yalnız dış görünümünde değişiklik olarak
düşünülmemelidir. Kişiyi iç ve dış tüm varlığı ile bütün olarak düşünmek gerekmektedir.
Yaşlanma sıklıkla ağrılar, zihni durgunluklar, şaşkınlıklar olarak hissedilen değişiklikler
de meydana getirir. Topluma ait olamama ve izole edilme duyguları, içe dönme, vücut
fonksiyonları ile bu ciddi devamlı uğraşları ortaya çıkarır, birçoklarını intihara götürebilen bu
ciddi ve heyecansal karışımları ortadan kaldırmak için yaşlı kişiler bu duygularıyla gerekli
şekilde uğraşılmaya muhtaçtırlar. Yaşlılık, bireyin geçmişine dönük halen yaşamın bir takım
sorunlarını yaşadığı ve yaşam sürecinin tamamladığı bir devredir. Yaşlanma, çözülmenin,
çökmenin ilk davranış şekillerine dönüşün, bir gerilemenin başladığı zamandır
Cumhuriyet Sonrası
Cumhuriyet’in ilanından sonra 1930 tarihinde yürürlüğü giren 1580 sayılı yasa ile ilk defa
kamu kuruluşu olan Belediyelere bakıma muhtaç kişilerin (yaşlıların) korunması, yaşlı evleri
yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi üzerine, değişik illerde aceze evleri, güçsüzler
yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır. Aynı zamanda
çeşitli dernekler, azınlıklar ve gerçek kişiler de yaşlılara hizmet vermek amacıyla yatılı yaşlı
kuruluşları açmışlardır.
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Bağımsızlık: Yaşlı Bireyler; beslenme, barınma, giyim gibi temel gereksinimlerini karşılamak
ve sağlık bakımından yararlanmak için yeterli gelire sahip olmalıdır. Sayılan gereksinimlerini
karşılayabilmeleri için ailelerinden ve toplumun her kesiminden destek almalıdır.
Gereksinimlerini karşılama konusunda kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri yönünde destek
almalıdır. Gelir getirici bir işte çalışabilmeli ya da toplumdaki diğer gelir getirici faaliyetlerden
yararlanmalıdır. Emeklilik yaşının belirlenmesi ve emeklilik koşullarının tanımlanmasında
söz sahibi olmalıdır. Yaşlarına, yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim programlarına sahip
olmalıdır. Bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalıdır. Yaşadıkları çevre aynı
zamanda onlara kapasitelerini geliştirebilecek fırsatlar sunmalıdır. Mümkün olduğunca uzun
süre kendi evlerinde ya da aile ortamında yaşamalıdır.
Katılım: Yaşlı bireyler; Toplumla ilişkilerini sürdürmelidir. Refah düzeylerini doğrudan
etkileyecek politikaların hazırlanması ve uygulanması aşamalarına aktif bir biçimde katılımda
bulunmalıdır.
Bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalıdır. Topluma hizmet etmek için çeşitli
fırsatlar geliştirebilmelidir. Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklere gönüllü olarak
katılımda bulunmalı ve hizmet edebilmelidir.
Bakım: Yaşlı bireyler; Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun
bakım hizmetleri verilmelidir. Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde
korunmalı ve gözetilmelidir. Asgari düzeyde fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği kazandıracak ve
sürdürecek sağlık bakımına sahip olmalıdır. Yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri,
gereksinim duyduklarında korunabilecekleri ve bakılabilecekleri çeşitli sosyal hizmetlere ve
yasal düzenlemelere sahip olmalıdır.
İnsana yakışır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden desteklenecekleri,
kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmeti alabilecekleri, uygun kurumsal
bakım modellerinden yararlanmalıdır
Kendini Gerçekleştirme: Yaşlı Bireyler; Bireysel potansiyellerini (yetenek ve becerilerini)
tam olarak geliştirebilecek fırsatlar yaratmalı, var olan uygulamalardan yararlanmalıdır.
Toplumun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılabilmelidir.
İtibar: Yaşlı Bireyler; İtibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır. Sömürüden, fiziksel ya
da zihinsel istismardan uzak tutulmalıdır. Hizmetlerden yararlanırken; yaş, cinsiyet, ırk, etnik
köken, özür durumu ya da diğer konumları nedeniyle bir ayırım görmemelidir. Gelir durumları
belirleyici bir unsur olmamalı, gelir düzeyinden bağımsız olarak gereksinimleri karşılanacak
şekilde uygun hizmetlerden yararlanmalıdır.
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HOBİ BAHÇELERİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1)
Bu Yönetmeliğin amacı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyalıların doğada
zaman geçirmelerine, bitkisel ürünler yetiştirmelerine imkân sağlamak ve bitki yetiştirme
konusundaki hobilerini tatmin etmek amacıyla hizmete sunulan hobi bahçelerinin tahsis,
kullanım ve işletme usul ve esaslarını belirlemektir.
Tahsis müracaatı
MADDE 5- (1)
İdare tarafından hizmete sunulan ve herhangi bir kişiye tahsis edilmemiş Bahçeler için her
yıl Ocak ve Temmuz aylarında İdareye, internet üzerinden veya yazılı olarak müracaat ve Beyan
Formu (Ek-1) doldurulmak suretiyle tahsis müracaatı yapılır. İdare tarafından gerek görülmesi
halinde diğer tarihlerde de müracaat alınabilir. Bahçelerin müracaat ve tahsis takvimi İdarece
internet üzerinden ilan edilir.
(2) Müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.
b) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
Adres Kayıt Sistemine göre yerleşim yeri Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde
olmak.
c) Bulaşıcı hastalık taşımamak, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmamak.
Bahçe kullanıcılarının belirlenmesi
MADDE 6- (1)
Her tahsis döneminde tahsise konu edilecek parsel sayısı ve numaraları şube
müdürlüğünce belirlenir. Tahsisler emekli vatandaşlara; emeklinin yaşı baz alınarak ve yaşı
en büyük olandan başlanarak gerçekleştirilir. Tahsislerde birinci derece şehit yakını ile gazi
vatandaşlara öncelik tanınır.
Birinci derece şehit yakını ve gazi kontenjanı 20 (yirmi) kişidir. Belirlenen bu parsellerin
kullanıcıları; daha önce kendisine 3 yıl veya daha uzun süreyle bahçe tahsis edilmeyenler
arasından emeklinin yaşı baz alınarak ve yaşı en büyük olan müracaat sahibinden başlanarak
sırasıyla ve fazla müracaat varsa yedekli olarak kullanılacak bahçe numaraları ile geçerli
müracaatların eşleştirilmesi suretiyle Şube Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Tahsis edilmeyen Bahçe kalması halinde, kendisine 3 yıl veya daha uzun süreyle Bahçe
tahsis edilenler arasından en yaşlı geçerli müracaat sahibinden başlanarak sırasıyla ve
fazla müracaat varsa yedekli olarak kullanılacak Bahçe numaraları ile geçerli müracaatların
eşleştirilmesi suretiyle Şube Müdürlüğü tarafından belirlenir.
MADDE 7- (1)
6’ncı madde uyarınca tahsis hakkı kazanan kişiler bu durumun kendilerine tebliğ edildiği
tarihten itibaren 10 iş günü içinde aşağıdaki evrak ile Şube Müdürlüğüne başvurur:
a) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
b) 2 adet vesikalık fotoğraf.
c) Hobi Bahçesi Kullanma Taahhütnamesi.
ç) 100 Türk Lirası tutarında Kullanma Bedeli Teminatı.
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MADDE 8- (1)
Bahçe tahsis hakkı bu Yönetmelikte belirtilen şartların devamı halinde ve bu Yönetmelikte
belirtilen esaslar dâhilinde mevcuttur. Aksi halde kişilerin Bahçe kullanım hakkı ortadan kalkar
ve İdare tarafından bahçe tahliye ettirilir.
(2) Bahçe kullanım dönemi, her yılın 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.
(3) Bahçenin kullanıcılara tahsis süresi İdare tarafından belirlenen ve 3 yıla kadar olan
dönemdir. Tahsis süresinin bitiminden sonraki dönemde yeterli talep olmaması halinde
kullanıcıların tahsis süresi Genel Sekreterin onayı ile 3 yıla kadar uzatılabilir.
Hizmet ve kullanma bedeli
MADDE 10- (1)
Bahçenin yapılması ve işletilmesi İdarenin kâr amaçlı bir çalışması olmayıp sosyal bir
hizmetidir. Bu çerçevede İdare tarafından sunulan hizmetin karşılığı olarak 29/05/1981 tarihli
ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince kullanıcılar her yıl
Meclis tarafından belirlenecek tutarda Yıllık Hizmet Bedeli ödemek zorundadır. Meclisçe
belirlenmediği hallerde, bekâr bir işçinin Bahçe kullanım yılına ait yılbaşında geçerli brüt asgari
ücretinin %15’i oranında Yıllık Hizmet Bedelini ödemekle yükümlüdür. Hizmet Bedelinin asgari
ücret bedeli üzerinden belirlenmesi halinde her kullanım yılı için o yılın yılbaşındaki asgari
ücret esas alınır.
(2) Yıllık Hizmet Bedeli, defaten Ocak ayı içinde yahut kullanım yılı içinde Ocak, Nisan,
Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenebilir.
(3) Yıllık Hizmet Bedelini Ocak ayı içinde defaten ödemeyen veya üst üste üç taksitini
ödemeyenlerin kullanım hakkı ortadan kalkar.
Açıklama
Proje ile 348 adet hobi evi 76 dönüm üzerine inşa edilerek, emeklilere teslim edildi. 4.5
metrekare kapalı alanı ve 13.5 metrekarelik açık verandası bulunan hobi evi 63 Metrekare
ekilebilir ile toplam 81 metrekare alana sahiptir.
Yıllık 267,00 TL Kiralama Bedeli 100,00 TL Depozit alınmaktadır. Alanda 96 araçlık otopark
bulunmaktadır. Şebeke ve Bahçe sulama suyu vardır. Hobi Bahçelerine yoğun ilgi nedeniyle
418 adet daha yapılması planı yapılmış. İhale aşamasındadır.
Öneriler
1) Antalya Büyükşehir Belediyesinden örnek alınarak İlçe Belediyelerinde acilen hobi
bahçeleri oluşturulması.
2) Özel sektöründe hobi bahçesi konusunda ilgilenmesi, emekliler köyü oluşturması.
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ENGELLILER MECLISI

Başkan		

: Mehmet KARAVURAL

Başkan Yrd.

:Yasemin YARAŞIR

Sekreter

: Güleser KESKİNKILIÇOY

Engelliler Meclisi 2018 yılı içinde 47 üye ile7 toplantı düzenlemiştir. Toplantılarda, Konyaaltı
Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Projesi, Muratpaşa Belediyesi Sivil Toplum Yerleşkesi,
Engelliler Haftası ve etkiliklerine katılım, engelliler açısından kentin öncelikleri konuları
görüşülmüştür.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ PROJESİ
ALAN YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASINA ESAS MİMARİ KENTSEL TASARIM PROJE İLKE
KARARLARI VE ESASLARI ALAN KULLANIM VE İŞLETME ESASLARI’NA AİT
KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ GÖRÜŞÜ (11.01.2018)
İlimizde yakın zamanda ve geçmişte yapılan birçok proje de, kamusal alanlarda yapılan
düzenlemelerde yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler yerine getirilmemiştir. Engelli bireylerin
bağımsız yaşamasını sağlayacak eşit, ayrımsız, sosyal yaşama katılımını sağlayacak engelli
erişimiyle ilgili düzenlemeler yeterince yapılmamıştır. Yapılmış olanlarda da projenin engelli
bireylerin farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilmediğinden ve TS standartlarına uyulmamış olması
sebebiyle engelli bireyleri toplumdan ayrıştırdığı gözlenmektedir.
Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturan engelli vatandaşlarımızın Anayasa’mız
Başta olmak üzere 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
ve uluslararası sözleşmelerle eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.
Engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümlenerek
üretken Bireyler olarak topluma tam katılımlarının sağlanması sosyal-hukuk devleti anlayışını
Bir gereğidir. Herkes için insan onuruna uygun bir hayat standardının sağlanmasının Temel
koşulu ise hizmet ve bilgi sunumunun ulaşılabilir ve erişilebilir olmasıdır.
Bilindiği gibi mevcut yapılı çevredeki fiziksel engeller hala pek çok özürlü bireyin, toplumsal
Hayata katılımını sınırlandırmaktadır. Ülkemizde, yapılı çevrenin herkes için erişilebilir Olmasını
sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler yapılmış, standartlar hazırlanmış ve bu düzenlemelerin
gerçekleştirilmesinde en büyük görev ve sorumluluk yerel yönetimlere verilmiştir.
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2005 yılında kabul edilen Engelliler Hakkındaki Kanun;
Amaç
Madde 1-(Değişik:6/2/2014-6518/62 md.)
Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve
temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata
diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici
tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.
Tanımlar
Madde 3-(Değişik:6/2/2014-6518/63 md.)
f) Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir
olmasını,
g) Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı
standartları,
j) Makul düzenleme: Engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer
bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir
durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve
tedbirleri,
l) Umuma açık hizmet veren yapı: Kamu hizmeti için kullanılan resmî binalar, ibadet yerleri,
özel eğitim ve özel sağlık tesisleri; sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu
gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları; otel, özel yurt, iş hanı, büro,
pasaj, çarşı gibi ticari yapılar; spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binaları,
Genel esaslar
Madde 4-(Değişik:6/2/2014-6518/64 md.)
Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde;
c) Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması
esastır.
d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için
erişilebilirliğin sağlanması esastır.
i) Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde
engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının
sağlanması esastır.
Ancak pek çok kentte gerçekleştirilen düzenlemelerin çoğunda Türk Standardları
Enstitüsü’nün ilgili standartlarının dikkate alınmaması nedeniyle uygulamaya yönelik çeşitli
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu konuda süresi ve kapsamı belli olan eylem
planlarının hazırlanmasına, teknik personelin engellilik, engellilerin ihtiyaçları ve yapılı çevrede
ulaşılabilirlik için gerekli ölçütlerin sağlanması hakkında yeterli bilgiye sahip olmasına ihtiyaç
vardır.
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“Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Projesi Alan
Yönetim Planı Hazırlanmasına Esas Mimari Kentsel Tasarım Proje İlke Kararları ve Esasları Alan
Kullanım ve İşletme Esasları” ile ilgili engelli stö çatı kuruluşu olan engelliler meclisinden de
görüş istenmesini olumlu bulmaktayız.
Mevcut Konyaaltı plajlarında geçen yıl hazırlanan ve dezavantajlıların ve engellilerin
kullanımına sunulan stö işbirliği içerinde yapılan düzenlemeden alınan olumlu sonuç
uygulanacak projede de örnek olarak ele alınması gerekmektedir.
Kent Konseyinde yapılan sunumlar ve bu sunumlar sonucu oluşan görüşlerinde incelenerek
aşağıdaki görüş ve önerilerimizi oluşturduk;
• Alana ulaşımı sağlayacak toplu taşıtların durak ve duraklardan işletme, kültürel alan
ve plaj ve tüm alanlara geçişlerin engellilerin kullanımı ve güvenliğinin sağlanacak şekilde
tasarlanması ve bunun değişikliğe uğramadan korunabilmesi,
• Alan yönetimi yapılacak tüm ortak alanlar, sosyal, ticari, oyun. Kültürel vb. kullanım
alanları engellilerin kullanımına uygun tasarlanmalı, (farklı engel grupları göz önünde
bulundurularak) kot farklılıklarından doğacak geçişler %6 eğimle giderilmelidir. Kullanılacak
olan lif ve asansörler farklı engel gruplarının da kullanımına uygun olmalıdır.
• Otopark kullanımı engelli için ücretsiz olmalıdır. En az % 5 gibi bir oranı engelli için
ayrılarak 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.)
• Engelli bireylerin alan içerisine girişleri kontrollü verilmeli acil durumlarda çıkışları
planlanmalı, denize girmeleri için yapılacak düzenlemeler otopark veya araçlarını
koyabilecekleri bir alana yakın olmalıdır.
• Alanın tamamında farklı engel gruplarının kullanımına uygun işaretleme ve
yönlendirmeler mutlaka yapılmalı, kendi araçları ve toplu taşıma araçlarıyla alana gelen
engelliler için bu bilgilendirme ve işaretlemeler durak ve park yerlerinden başlamalıdır.
• işaretlendirmeler ve bilgilendirme yapılırken kullanılan ifade ve levhalar engellileri
ötekileştirmeden ayrıştırmadan yapılmalıdır.
a- Wc. Farklı engel gruplarının ve tüm bireylerin ortak kullanıma uygun tasarlanmalı,
b- 10 wc de 2 adetinin engellilerin öz bakımları için kullanacağı şekilde yapılmalıdır.
• Soyunma kabinleri duşlar wc sosyal alanlar kent mobilyaları ticari, kültürel ve spor
alanlarında engellilerin kullanımını kolaylaştıracak düzenlemelerle desteklenmeli,
• Engelli kullanımına uygun kullanım güvenliği sağlanmış; Şemsiye-şezlonglar-plaj ve
kumsal düzenlenmeli
• Projenin tamamında Engelliler yasası tanımlarda mevcut olan Erişilebilirlik standartları:
Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı standartlara uygunluğu
denetlenmeli,
• Tüm bu çalışmalar yapılırken evrensel tasarım gereği ihtiyaca göre revize edilebilir
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olmalı, Engelli Kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit etmek için engelli yöneticileri olan stö iletişime
geçilerek planlama aşamasında ihtiyaçları doğru belirlenmelidir.
* Taslağın 5. maddesinde belirtilen şekliyle veya kent Konseyi önerisinde bulunan Alan
Yönetimi Planı Denetleme Kurulu Oluşturulurken;
“Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde
engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının
sağlanması esastır” düşüncesinden hareketle kurula şu ekleme yapılmalıdır.
…………Kurula engellilerle ilgili, en az ilimizde 6 yıldır faaliyet gösteren STK’ dan farklı engel
gruplarını temsil eden, ilimizde mukim tercihen engelli bireylerden asil ve yedek üyeden ve
Kent Konseyi Engelliler temsilcisinden teşekkül eder.
Alan Yönetim Planına son şekli Yönetim ve Denetleme Kurulları birlikte vermelidir.
*Kesinleşen ve hukuki zemine oturan Alan Yönetim Planı ihale şartnamesinin ve
sözleşmesinin değiştirilemez eki olmalıdır.
Sonuç olarak, 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.
Konyaaltı kıyı alan için hazırlanacak olan Alan Yönetim Planı son derece önem taşımaktadır.
Alan Yönetim Planı Engelli Bireyleri de Unutmadan Hak ve Kullanımlarını doğru ve açık bir
şekilde tanımlayarak güvence altına da almalıdır.
Alan Yönetim Planının Amacı; Konyaaltı Sahilinin gerek Antalya halkı gerekse kentimize
gelen ziyaretçiler tarafından sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kültürel ve çevresel
değerlerin korunmasını, toplumun her kesimi yaşlı, çocuk, kadın, engelli

vb. 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 yetkilerinin net
olarak belirlenmesi böylece alanın sürdürülebilir kullanımının yanında gelişiminin izlenerek,
denetlenmesi olmaktadır.
Konyaaltı Sahili Alan Yönetim Planı doğrultusunda oluşturulacak stratejiler sadece
Konyaaltı Sahili için değil çevresiyle ilişkileri doğrultusunda, Antalya kentinin gelişimine ve
imajına, halkın gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek yaşam kalitesinin arttırılmasına, kentin
tanıtımına ve turizmin gelişmesine, kentlilik kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına
katkı sağlayacak, çok boyutlu bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan kent
için böylesine önemli bir alan; yönetim, koruma ve planlama, sosyal-ekonomik çevresel yaşam
kalitesinin geliştirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme, erişilebilirlik ve ulaşım, çevresel atıkların
geri dönüşümü, turizm, tanıtım, ziyaretçi yönetimi, acil durum ve afet yönetim stratejileri de
sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.
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KADIN MECLİSİ

Başkan		

: Eylem HAS

Başkan Yrd.

: Fatma SÖYLER

Sekreter

: Evrim AKTAŞLI- Özlem SADAY

Kadın Meclisi 2018 yılı içinde 130 üye ve katılımcı ile 6 toplantı ve etkinlik düzenlemiştir.
Toplantılarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve etkinlik hazırlıkları, 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması, çocuk istismarı, yerleşik yabancı kadınlar, yerel
seçimlere doğru kadın, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi ve Şiddet ve İstismar
konuları görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.
ŞİDDET VE İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ! BASIN AÇIKLAMASI (19.01.2018)
Batman ‘da bir köyün muhtarının kendisinden 49 yaş küçük bir kadınla 5. Evliliğini yaptığı,
ancak bu durumun yadırganması nedeniyle törene az sayıda kişinin katıldığı yönünde haberler.
Van ilinde yanında bebeği bulunan kadın yavaş yürüdüğü için kocası tarafından tekmelenirken
kamera ile görüntülenmesi üzerine yeni yılın ilk günlerinde bir şiddet olayına ilişkin haber ve yine
Diyanet İşleri Başkanlığı Web sitesinde yapılan nikâh tanımında, bulûğ çağına girmiş olanların
da dinen nikâhlanabileceği, bulûğ yaşının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olduğu, kızların
9 yaşında gebe kalabilecekleri, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerinin
belirtildiği yönünde haberler…
Kadınların insan onur ve haysiyetine yakışmayacak tutum ve davranışların muhatabı
olmasına ilişkin basına yansıyan bu ve bunun gibi pek çok olay vesilesiyle bir kez tüm toplum
olarak beraberce şiddete karşı durma gerekliliğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.
Her türlü şiddet yasalarımıza, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve temel
insan haklarına aykırı olmakla birlikte şiddetin yasal mevzuatımızda dezavantajlı grup olarak
tanımlanmış kadına ve çocuğa yöneltilmesi kabul edilemez.
Yasal mevzuatımız çerçevesinde tek eşlilik ve resmi nikâh esas olup, haber iletilirken
kullanılan dil bakımından basına da önemli görevler düşmekte; haberin beşinci evlilik olarak
duyurulması mevzuata uygun düşmemektedir.
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Çocukların korunmasına, resmi nikâha ilişkin her türlü yasal düzenlemelere, taraf
olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olan tutumlar, tanımlama ve davranışlar; ülkemizde
büyük sorun olan çocuk yaşta evlendirilme olgusunu adeta meşrulaştırma sonucuna yol
açması bakımından tehlikelidir. (Çocuk!) Kadının insanca yaşam hakkının, kendini geliştirme ve
gerçekleştirme hakkının elinden alınmasına yönelik her türlü tutum ve davranışın karşısında
çocukların ve kadınların gelişimi, bilinçlendirilmesi ve eğitimi için gerekli her türlü çalışma ve
adımların atılması gerekliliğini bir kez daha vurgulamaktayız.
ANTALYA’DA YERLEŞİK YABANCI KADINLAR SORUNU KÜLTÜREL BAKIŞ
Psikolog Necla Ayhan Kayır
• Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü (Türk Dil Kurumu)
• Bir başka kültür tanımı: İnsanın bir toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat,
hukuk, ahlak, töre ve tüm diğer yetenek ve alışkanlıklarıdır.
• Kültür şoku: genel olarak bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin, yeni kültüre
uyum sağlamakta karşılaştıkları güçlükler, sıkıntı ve bunalımlar, gösterdikleri tepkilerdir.
• Farklı bir kültürün içinde yaşanılan stres her zaman olumsuz yönde olmaz. Kültür şoku,
kişisel gelişimi daha yüksek farkındalık düzeyine doğru yönlendiren bir kültürlerarası öğrenme
sürecidir.
• Göçmenler, yeni yerleştikleri ülkelerdeki eski göçmenler ve göçmen olmayan kişiler ile
ortak köken, soydaşlık ve dostluk yollarını kullanarak kurdukları yeni bağlantılar ile yaşadıkları
kültür şokunu atlatabilir ve yeni kültürel ortam ile kaynaşabilmenin ilk adımlarını atabilirler. Bu
bağlantılara göçmen ağı denir.
• Sürdürülebilir kentler ve demokratik toplum (devlet için) yabancıların toplumun
uzağında kalmaması kamusal hayatın içinde tüm unsurları ile yer alması gerekmektedir.
• GÖÇ: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden
başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret
• Eskiden fetihler ve köleleştirmeler yaygınken şimdilerde göçler (hem gönüllü hem de
zorunlu olan) daha baskın olan deneyimlerdir.
• Bireyler ve topluluklar göçün politik, ekonomik, kültürel, sosyal ve psikolojik tüm alanları
ile ilgilenmek zorundadır
• Kişinin özgün psikososyal rolünün sürmesi özümseme ve benzeşme sürecini etkiler.
Kişinin mesleki kimliğin devamı “değişimin içinde bir içsel süreklilik” sağlar. (Lichtenstein)
• Mesleğini yeni ülkede sürdüremeyen göçmenlerde özsaygıda azlık ve insanların iyi
olduğuna inanmama hali daha yaygındır.
• Göç edilen ülkeye uygun bir yasal izin ve gerekli belgelerle giriş yapılırsa, göçün
psikolojik sonucu daha iyi olur.
• Yasadışı göçmenlerde düşük öz saygı, sömürülmeye yatkınlık, insanlara güvensizlik,
kaygı, paranoid düşünceler daha sık görülür Kadınlar göçe daha kolay uyum sağlıyorlar
•
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Kadınlar arasındaki duygusal alışveriş erkeklerden daha fazladır. İnsan ilişkilerinde “en
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uygun uzaklık” yerine “en uygun yakınlık” için çaba gösterirler.
• Annelik ırksal ve ulusal sınırları aşarak aniden kadınları bir araya getirir.
• Çocuklar, özellikle küçüklerken, annelerine yeni kültürü taşırlar
Antalya’da yaşayan ve Türk erkeklerle evli olan Rus kadınların eşlerinden şiddet görmeleri,
çalışma izni alabilmeleri için belli süre beklemek zorunda kalmaları ve bu nedenle ekonomik
bağımsızlığını elde edememeleri gibi sorunlar yaşayan kadınlara kurumlarca psikolojik destek
verilmesi,
Yerleşik yabancı kadınların yasal hakları konusunda bilgilendirilmeleri,
Yerleşik yabancı kadınların, ülkelerinde ve kültürlerinden ayrı kalmaları nedeniyle oluşacak
kente ve kültüre uyum sorununu en aza indirgemek adına yerel yönetimlerin bu kesime yönelik
programları gündeme alması,
Kentlinin, yerleşik yabancı kadınlara ilişkin önyargı içeren tutum ve davranışlarının
dönüştürülmesi adına, yabancıların kente uyumunun sağlanması
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ (25.11.2018)
Birleşmiş Milletler tarafından, 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması
İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsenmesine karar verilen bugünde insan olan
kadının haklarının temel insan hakları olduğu hatırlanmalıdır.
İnsan hakları doğmakla kazanılır ve beklemez;
Haklar, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir. İnsan hakları, düşünce ve ifade
özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır.
KADIN İNSANDIR… Doğmakla sahip olduğu haklar için, bugün mücadele etme noktasına
gelen kadının konumu toplum olarak hepimizin sorgulaması gereken bir sorun haline gelmiştir.
Kadına yönelik şiddet; bir insan hakları ihlalidir ve suçtur. Aynı şekilde gerek yasalarda gerekse
yasaların uygulanmasında kadınlara karşı ayrımcılığın da insan hakları ihlali olduğu bilinmelidir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizlik, kadınların güçlenmesini, barış içinde güvenli ve sağlıklı
yaşamalarını engellediği gibi toplumun psikolojisini, gelişimini ve huzurunu da derinden etkiler.
Cinsiyete dayalı şiddet; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da
üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında
gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi
olarak tanımlanmaktadır.
İnsanın, KADININ haklarının ihlalinin engellenmesi Ülkemizin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla da devletlerin öncelikli sorumluluklarından birisi
olarak tanımlanmaktadır
Bu bağlamda, Devletin, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek üzere yasa yapmak,
bu yasaların ayırım yapılmaksızın uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kadınların yaşam
hakkını korumak, caydırıcı önlemler almak zorunluluğu vardır. Kadın cinayeti davalarında ‘haksız
tahrik’ indirimi uygulamaları, aile birliğinin sağlanması adı altında kadınları ikinci plana iten,
kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlayan uzlaştırma girişimleriterk
edilmeli; ilkokul ve ortaöğrenim ders kitaplarındaki geleneksel cinsiyetçi ifadeler çıkarılmalı,
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medyada kadına yönelik şiddeti olağanlaştıran program ve söylemlere; şiddeti yeniden üreten,
kadınları hedef gösteren haber diline son verilmelidir.
Kızgınlığın dahi kadın cinselliği üzerinden ifade edilmesi, Kadını aşağılayan, küçük düşüren
cinsiyetçi ve şiddet içerikli şaka ve sözlerin sarfedilmesi, fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal
şiddeti artırmakta adeta teşvik etmektedir. Şiddet uygulayıcısının ‘hasta’ olduğu yönündeki
yaygın inanç ve söylemler de şiddeti meşrulaştırmakta, benzer sonuçlar doğurmaktadır.
Diliniz bir silah haline gelebilir!
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi;
“Hürriyetten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsun, hiç bir zaman fazla baskının
sağladığı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir.”
5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ (05.12.2018)
Kayıtsız şartsız kadına oy verme hakkını birçok ülkeden önce tanıyan ülkemizde kadınların
seçme ve seçilme oranı ve kadının temsiliyetinin niteliği yetersizdir. Siyasi partilerde, mecliste,
bakanlık düzeyinde, şirket üst düzey yönetim kadrosunda görev yapan kadın sayısının nüfusa
oranla dikkat çekici derecede düşük olması düşündürücü olduğu kadar faydacı bir yaklaşımı
yansıtmaktan da uzaktır.
Ekonomik ve sosyal yaşama katılıma, karar verme süreçlerinde etkin rol alma, siyasal
alanda daha yüksek oranlarda temsil edilme, haklarımızı bilerek, içselleştirerek ve haklarımıza
sahip çıkarak mümkün olacaktır.
Var olma mücadelesi içinde olan kadının, en etkin varlık göstergesi ülkenin geleceğinin
belirlenmesinde ve gelişiminde söz sahibi olmaktır. Buna karşılık Nüfusun yarısını oluşturan
kadınların akıl ve deneyimlerinden, enerji ve potansiyellerinden yararlanmadan, ülkenin
sürdürülebilir şekilde kalkınması, toplumsal refahın artması, eğitim seviyesinin yükselmesinin
olanaklı olmadığı açıktır. Çalışmaya, üretmeye, başarı sağlamaya hazır olan kadınlarının
yetenek, sezgi ve iş gücünü atıl bırakmaya zorlamak akılcı bir yaklaşım değildir.
Kadının toplumun her alanında eşit koşullarda etkin şekilde var olması bir gerekliliktir. Kendini
ifade etme olanakları kısıtlanan, önüne türlü engel konulan, her atılımında cam tavana çarpan
kadına, bugünde uygulanan üstü kapalı, sessiz ve zımni ambargonun kaldırılması için kararlılık
ve cesaretle hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi hatırlatırız.
Engelleyen, baskı altında tutan, yok sayan, eksik ve yetersizlik yükleyen her türlü tutum,
davranış ve söylemi reddettiğimizi bildiririz.
Atatürk’ün söylediği gibi; “Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı
derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.”
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MAHALLE TOPLANTISI
28.02.2018 tarihinde Gençlik ve Spor, Sağlık ve Toplum Çalışma Gruplarının ortaklaşa
düzenlediği mahalle toplantısında “madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele” konusu
ele alınmıştır. Toplantı Büyükşehir Belediyesi’nin ve çevre mahalle muhtarlarının desteği
ile Çamlıbel Mahallesi Kültür çadırında gerçekleştirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü, il Sağlık
Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantı
da Sağlık Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Ozan Uzkut da uyuşturucu madde çeşitleri ve
sağlığımıza etkileri konulu sunum yapmıştır. Toplantıya Çamlıbel, Eren, Fatih, Kanal, Esentepe,
ve Göçerler mahalle sakinleri katılım göstermişlerdir.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Antalya Kent Konseyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çelenk Sunumu (Mart 2018)

7’den 77’ye Geleneksel Bisiklet Turu Beldibi Şenliği (Nisan 2018)
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ETKİNLİKLERİMİZ

2024 Avrupa Futbol Şampiyona’sının Türkiye’de Yapılmasını İstiyoruz (Temmuz 2018)

Çevre Çalışma Grubu Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ziyareti
(Mart 2018)
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Kadın Meclisi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması (Kasım 2018)

Saadet Partisi İl Teşkilatı’nın Kent Konseyine Ziyareti (Mayıs 2018)
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Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Afrodisias Antik Kenti ve Salda Gölü ve Müze Gezisi (Mayıs 2018)

Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Muratpaşa Belediyesi Spor Tesisleri İnceleme Gezisi (Kasım 2018)
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BASINDA BİZ
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