
ANTALYA KENT KONSEYİ 

EXPO 2016 ANTALYA‘YA DOĞRU SON 365 GÜN ÇALIŞTAYI  

SONUÇ RAPORU 

 

Antalya Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Neslihan Yalçın, Recep Esengil ve Dr. Ebru 

Manavoğlu tarafından önerilen ve yürütme kurulu kararıyla kabul edilen “Expo 2016 

Antalya’ya doğru Son 365 Gün Çalıştayı” 17.04.2015 tarihinde Antalya Kent Konseyi 

Toplantı Salonunda başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda Expo 2016 Antalya’ya 

doğru son 365 gün için tespitler yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Çalıştay Expo’da 

Neredeyiz, Bugünden Geleceğe Antalya’ ya Katkısı, Expo ve Çocuk, 2016 Sonrası Expo 

Alanı ve Çevresi olmak üzere dört ana başlık altında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin 

görüşlerinin alınması şeklinde yürütülmüştür. Çalıştayda değerlendirdiği şekliyle çalışma 

sonucu; 

1. Expo Süreci ve Kent Konseyi 

2. Expo Proje Alanına ilişkin Tespit ve Öneriler 

3. Expo 2016’ya doğru 365 Gün Kala Yapılacaklarla ilgili Tespit ve Öneriler 

4. 2016 Sonrası Expo Alanı ve Çevresi ile ilgili Tespit ve Öneriler şeklinde aşağıda 

detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. 

EXPO SÜRECİ VE KENT KONSEYİ 

EXPO 2016 Antalya süreci içerisinde Antalya Kent Konseyi Expo Konseyi içerisinde yer 

almış ve bu konseyde Mobilizasyon grubu ve Kreatif grubu içerisinde çeşitli kurumlarla 

(Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Aile Sağlığı ve Politikaları İl Müdürlüğü v.s) 

işbirliği içerisinde çalışmalar yapmış ve önerilerini ajansa çeşitli toplantılarda Kent Konseyi 

Başkanı Sema Nur Kurt vasıtasıyla iletmiştir. 

Çalıştayda Antalya Kent Konseyi tarafından sunumu yapılan öneriler; 

1. Expo Antalya için bir fırsat olarak görülmelidir. Kentin altyapı ve üstyapı 

olanaklarının geliştirilmesi anlamında da bir fırsattır. 

2. Eğitim, aidiyet olgusunun geliştirilmesi, haber alma ve iletişim olanaklarının 

geliştirilmesi, Expo’nun kent yaşamına entagrasyonunun sağlanması, bölge turizminin 

Expo’ya entagrasyonunun sağlanması, kenti geliştirmek ana hedefleri oluşturmaktadır. 

3. Eğitim ayağına baktığımızda okullarda Expo’nun kente katkısını anlatan seminerler, 

çalıştaylar, konferanslar düzenlenmesi. İlköğretim ve lise öğrencilerinin eğitimi, 

uygulamalı olarak ev kadınlarına ve ilgili kişilere çiçek bakım ve düzenlenmesi ile 

ilgili kursların düzenlenmesi, Expo alanında çocuk ve gençlerin buluşturulması, proje 

alanı için yarışma yoluyla çeşitli projelerin geliştirilmesi.  

4. Expo turizm ve kültür sanat gruplarının oluşturulması. Kültür-sanat ve turizm 

faaliyetleri ile Expo’nun ilişkilendirilmesi yönünde bir eksiklik görülmüştür. Ülkenin 



ve kentin kültürel çeşitliliğini vurgulayan konferanslar, sergi, doğa yürüyüşü gibi 

etkinliklerin düzenlenmesi. 

5. Çocuklar ve gençlere yönelik etkinliklerin çeşitlendirilmesi, Expo’ya katılan ülkelere 

yönelik haftalık veya aylık programlar düzenlemek –ülke günleri veya haftaları gibi-, 

Antalya çıkışlı turlar için durak merkezlerinden birinin Expo alanı olması olması ve 

turistlerin bu alan hakkında bilgi almaları. Ülke genelinde kültür turları programlarına 

Expo alanının dahil edilmesi, ulaşım olanaklarının geliştirilmesi, binaların dış 

yüzeylerinin iyileştirilmesi, özellikle yoğun trafik güzergahlarının düzenlenmesi, 

tanıtım kitap ve broşürlerin düzenlenmesi, Expo 2016 web sayfasının farklı dillerde 

tasarlanması, -5 ana dil önerilmişti- özellikle Çince’nin kullanılması. Antalya kurum 

ve kuruluşlarının web sayfalarının açılışında saniyelik Expo tanıtımının yapılması, 

AVM’lerde tanıtım masalarının açılması. Gezici mobil ekiplerin kurulması, kent 

içinde hareketli alanların tespitinin yapılması önerilmiştir. 

6. Expo 2016’nın ülke çapında tanıtımı amacıyla kurum-kuruluş- yerel yönetim ve 

üniversitelerin bilgilendirilmesi. Bunun sadece Antalya için değil, tüm ülke çapında 

yapılması ve buna yönelik programlar düzenlenmesi önerilmiştir. Üniversite 

öğrencilerinden katkı alınması, Erasmus gibi programlar aracılığı ile tanıtım 

yapılması, otellerde odalara Expo broşürü konulması, otellerde elektronik tanıtımların 

yapılması, sosyal paylaşım hesaplarının konulması. Expo 2016 ile ilgili masal 

kitaplarının oluşturulması, bu materyallerin çocuklara ulaşacak şekilde kullanılması 

önerilmiştir. 

7. Expo alanında oluşturulacak bitkisel sergilerin yanı sıra heykel sergilerinin 

oluşturulması.  Geri dönüşüm merkezi eğitim alanı oluşturulması, sürdürülebilir bir 

dünya için bilinç ve bilgi düzeyinin arttırılması, doğal hayatı koruma yollarının 

araştırıldığı, çevre teknolojilerinin anlatıldığı bir alan düşünülmiştür. Bu alana güneş 

enerjisinin kullanılması ve gelecek için öneminin anlatıldığı örneklere yer verilmesi 

önerilmiştir. 

8. Expo anıtsal simgesinin ne olması ile ilgili Antalya Kent Konseyi’nin önerisi Akdeniz 

heykeli idi 

9. Antalya Expo 2016 bir Botanik Expo olduğundan, endemik ve diğer bitkilerin 

sergilendiği bir alanda kurulması önerilmişti. Expo alanında bir kongre salonu 

önerilmişti.  

10. Çocuk hakları anıt projesi önerilmiştir. Güneş, rüzgar ve katı atıklardan 

dönüştürülecek alternatif enerji üretilmesi, toplumun her kesiminin bilinçlendirileceği 

çalışmalar yapılması önerilmiştir. 

11. Expo kavramının anlaşılır Türkçe karşılığının da kullanılması önerilmiştir. 

12. Expo alanında neler yapılacağı ve açılacak stantlarda nelerin sergileneceği kamuoyu 

ile paylaşılması gerekmektedir. 

13. Büyükşehir Belediyesiyle koordinasyon içerisinde çalışılmalıdır. Çocuk önemli bir alt 

tema olarak zenginleştirilmelidir. Çocuk hakları evrensel beyannamesine göre 18 

yaşına kadar herkes çocuktur. Okullarda çocuk hakları meclisi kurulmalı, Bu konuya 

yönelik öneriler, çocuk tiyatrosu, çocuk resim heykel atölyesi, çocuk korosu, çocuk 

bilim atölyeleri, çocuk ve edebiyat günleri, öğrenmeyi geliştirecek faaliyetler, bitki 

yetiştirme konularını öğrenmelerine yönelik faaliyetler başlıklarında geliştirilmiştir. 



Eğitimde çocuğun önemi, dünya çocuk edebiyatı, koruyucu-önleyici hizmetler, çocuk 

istismarı, savaş çocukları, işçi çocuklar, çocuk anneler, çocuk bakımı ve çocuk 

hastalıkları, çocuklara yönelik sosyal donatılar, kreşler, yetiştirme yurtları, 

yoksulluğun çocuk üzerindeki etkileri, geleneksel çocuk oyunları, çocuk hakları, 

konunun bir diğer ayağını oluşturmaktadır. 

14. Konu ile ilgili üniversitelerin, Aile ve Çocuk Sağlığı İl Müdürlüğünün, TRT, 

belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Baro, Kent Konseyi ve diğer sivil toplum 

örgütlerinden oluşan bir çalışma grubunun oluşturulması önerilmiştir. 

15. Expo Ajansına çalışma gruplarının önerilerinin değerlendirilip değerlendirilmediği 

konusunda geri bildirim yapılmalı, halkın katılımı teşvik edilmelidir. 

Sonuç olarak; Antalya Kent Konseyinin EXPO Süreci boyunca yukarıda çalıştay notlarına 

geçen ve çalıştayda ifade edilmeyip kent konseyi raporlarında yer alan gerek İmar Planlama 

Çalışma Grubunun hazırladığı Kent Konseyi Expo Raporunda yer seçimi, planlama ve ulaşım 

konusunda, gerekse İmar-Planlama, Çevre, Kültür-Sanat, Toplum ve Turizm Gruplarının 

Expo yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiği Expo toplantılarında, Expo yetkililerinin 

katıldığı yürütme kurulu toplantılarında, genel kurulunda yürütme kurulu üyelerimizce dile 

getirilen öneriler Expo ajansıyla paylaşılmıştır. Expo 2016 hazırlık süreci boyunca Kent 

Konseyi Çalışma Grupları Expo’ya katkı koyma konusunda istekli ve azimli bir şekilde 

çalışmış, öneriler sunmuştur. Fakat bugüne kadar bu öneriler hakkında geri dönüş 

olmamış, işbirliği yeterince gerçekleştirilememiş, alınan kararların ne kadarının 

uygulamaya yansıdığı konusunda hiçbir bilgi sahibi olunamamıştır. Bunda Expo ajansı 

üst düzey yetkililerinin görev sürekliliğinin olmaması da bir etkendir.  

SONUÇ 1: ANTALYA KENT KONSEYİ - EXPO AJANSI ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN 

EXPO SÜRECİ BOYUNCA DEVAM ETTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR. 

Expo 2016 Etkinliği sürecinde yapılacak çalışmalarda, programlarda, sergi ve seminerlerde 

Antalya kenti bilgi birikimi ve fikir paylaşımı konusunda en etkin kuruluşlardan biri olan 

Antalya Kent Konseyinin çalışmalarından ve birikimlerinden yararlanılması gerekmekte, 

programlarda kent konseyi etkinliklerine de yer verilmesi bu program oluşturulurken karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunulması büyük önem taşımaktadır.   

 EXPO PROJE ALANI İLE İLGİLİ TESPİT VE ÖNERİLER 

Expo Proje Alanı inşaat çalışmaları devam etmekle birlikte henüz tamamlanmamıştır. Bugüne 

kadar Antalya Kent Konseyi olarak yer seçimi konusunda uygun görmediğimiz Expo alanında 

altyapı çalışmaları devam etmektedir. Expo Ajansı yetkililerinden alınan bilgilere göre dolgu 

alanları, otopark ve ülke bahçelerine ait altyapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Üst 

yapı inşaatları devam etmektedir. Sulama yağmur suyu hattını, içme suyu hattı bağlanmıştır. 

Yalnızca üst yapı ile bağlantı elemanları kalmıştır. Alanın ihtiyacı olan enerji hattının imalatı 

tamamlanmıştır. Lara atık su arıtma tesisi ile alanın kanalizasyon projektör hattı 

bulunmaktadır. Yalnızca Expo sergi alanı  için değil, Aksu’nun yükünü de taşıyacak bir 

çalışma olduğu ifade edilmiştir. Şu anda %40 seviyesinde tamamlanmış durumdadır. 

Çalışmalar devam etmektedir. Üst yapı çalışmalarının Nisan ayı itibariyle kongre merkezi, 

indoor bahçesi, satış üniteleri, wc ler, sanat sergi binası, basın binası, lojistik bina, çocuk 



adası-köprüleri ve kıyı yapıları inşaatları yoğun bir biçimde devam etmektedir. Kongre 

merkezinde toplam 33 bin metre karelik bir inşaat alanı bulunmaktadır. Temel imalatı devam 

etmektedir. Ana kongre merkezi  5000 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Farklı kapasitelerde 11 

adet daha salon mevcuttur. Toplamda 6540 kişilik bir toplantı merkezi planlanlanmıştır.  4000 

metre kare bir yönetim ofisi planlanmıştır. Operasyonel birimlerin hepsi bu bina içinde yer 

alacaktır. Ayrıca ülkeler, dış bahçede yer almak istemezse burada da kendi bahçelerini 

kurgulayabilecektir. Lojistik bina, katılımcı ülkelerin bahçe depolarının bulunduğu bir alandır. 

VIP ve basın merkezi, Burada VIP konuklarına hizmet edecek katılımcı olan ulusal ve uluslar 

arası basın için de ayrı bir bölüm olacaktır. Brifing salonları, dinlenme odaları, basın 

koordinasyon merkezi, VIP salonları hepsi bu yapı içinde bulunmaktadır. Ağustos 2015’te 

bunların tamamlanması beklenmektedir. 

Expo süresince alan, bir çok aktiviteye ev sahipliği yapması beklenmektedir. Bunların bir 

çoğu büyük ve küçük amfide gerçekleşecektir.  Küçük amfi 800; büyük amfi ise 5000 

kişiliktir. Her ikisi için de çalışmalarımız temel ve subasman seviyesinde devam etmektedir. 

100 m çapında bir çocuk adası bulunmaktadır. Üzerine bir kubbe ile tamamlayıp bir çocuk 

aktivite merkezi olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda yeşil köprü, cam köprü, Antalya Körfezi 

şeklinde 75 bin metre karelik bir göl bulunmaktadır. Bu alan kuzey ve güney hattında bağlantı 

sağlamak amacıyla iki önemli köprü bulunmaktadır. Ayrıca on adet diğer bağlantıları 

sağlayan köprüler planlanmıştır.VIP merkenin alt tarafında bir Şakayık terası bulunmaktadır. 

İnşaat devam etmektedir. Yardımcı üniteler bulunmaktadır. Bunların inşaatının onuncu ayın 

15’inde tamamlanması planlanmaktadır.  

Sonuç olarak; Expo Alanı Proje çalışmaları devam etmekte, belirlenen hedef tarihler 

içerisinde inşaat çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.  

SONUÇ 2: PROJE ALANINDA BİTKİLENDİRME AYRI BİR ÖNEM 

TAŞIMAKTADIR. ZAMANLAMA KONUSUNDA İYİ BİR PLANLAMA 

YAPILMALIDIR. Alanın bitkilendirilmesi, bitkilerin alanla uyumu ve adaptasyonu 

konusunda endişeler taşınmaktadır. Bitkilendirmeye ayrı bir önem verilmeli ve zaman 

konusunda planlamaya  titizlikle uyulmalıdır.  

SONUÇ 3: EXPO PROJE ALANI İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLEN PROJE EKOLOJİK 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNDEN TAVİZ VERİLMEDEN YAPILMALIDIR. 

Proje alanında enerji etkin peyzaj planlama kriterlerine uyulması gerekmektedir. Bunlara 

örnek olarak ısı emilimi düşük yüzey kaplaması kullanımı, ekolojik malzeme kaplanılması, 

atıkların ayrıştırılması, yüzey sularının sisteme kazandırılması, yerel bitki türlerinin peyzajda 

ağırlıklı kullanımı, rüzgar koridorlarının yaratılması, gece aydınlatmalarında güneş 

enerjisinden faydalanılması, enerji etkin planlama ilkelerinin proje alanında gerçekleştirilmesi 

ve buna benzer birçok ekolojik tasarım kriterlerinin uygulanması alanın sürdürülebilirliği 

açısından büyük önem taşımaktadır.   

SONUÇ 4: YERELİN ÇALIŞMALARINI EXPO DÜZEYİNDE PAYLAŞMAK, BİLGİ 

AKIŞINI SAĞLAMAK AÇISINDAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLGİLİ BİRİMLERİ 

İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALAR YAPILMALI, GÖRÜŞ VE FİKİRLER 

PAYLAŞILMALI ÖĞRENCİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARDAN EXPO ETKİNLİĞİ 

SIRASINDA KATKI SAĞLAMASI YÖNÜNDE GİRİŞİMLERDE 



BULUNULMALIDIR. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ilgili bölümleri, Güzel Sanatlar 

fakültesi ilgili bölümleri çalışmalarda yerelin projelere yansıması açısından önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

SONUÇ 5: EXPO PROJE ALANI İÇERİSİNDE YIKILAN TESCİLLİ BİNALAR 

ASLINA UYGUN OLARAK TEKRAR YAPILMALI VE 

PROJELENDİRİLMELİDİR.  

SONUÇ 6. PROJE ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

GELİŞTİRİLMELİDİR. 

ANTALYA EXPO 2016’YA 365 GÜN KALAYA YÖNELİK TESPİTLER VE 

ÖNERİLER 

SONUÇ 7: ANTALYA EXPO 2016 KENTİ GELİŞTİRİCİ BİR GÜÇ VE BİR FIRSAT 

OLARAK GÖRÜLMELİDİR. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri 

koordinasyon içerisinde çalışarak Expo 2016 Antalya etkinliğine 365 gün kala kendi 

sorumluluk alanlarındaki projeleri büyükşehir belediyesinin koordinasyonluğunda 

gerçekleştirilmelidir.  

SONUÇ 8: EXPO’NUN KENTLE ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI 

GEREKMEKTEDİR. BU BAĞLAMDA ULAŞIM YATIRIMLARI KENTE 

KAZANDIRILMALIDIR. Çevre yolları, raylı sistem bağlantıları hız kazanmalı,  hızlı tren 

projelerinin 2016 yatırım programlarına alınması konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.  

SONUÇ 9: TURİZME KATKI SAĞLAYACAK PROJELER GELİŞTİRİLMELİ, 

PROGRAMLAR OLUŞTURULMALIDIR.  Expo organizasyonu için kente gelen 

ziyaretçileri kentin sahip olduğu doğal, kültürel etkinliklerden faydanılmasına yönelik 

programlar oluşturulmalı kent turizmine katkı sağlanmalıdır.  

SONUÇ 10: EXPO 2016 ANTALYA’NIN GERCEKLEŞTIRİLMESİNE BİR 

SENEDEN AZ BİR SÜRE KALMASINA RAĞMEN KATILIMCI ÜLKELER 

BAZINDA İSTENİLEN SAYIYA ULAŞILAMAMIŞTIR. BU SAYININ NİTELİKLİ 

OLARAK ARTTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. Expo 2016 Antalya’ya katılım 

konusunda 100 ülke hedeflenmesine rağmen bu sayı günümüzde 25 tir ve artarak devam 

etmesi beklenilmektedir. Turizme ve Expo’ya en fazla katkıyı sağlayacak nitelikli bir 

katılımın sağlanması gerekmektedir.   

SONUÇ 11: EXPO AJANSI TARAFINDAN  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE 

EXPO ETKİNLİĞİ SÜRECİNDE NASIL BİR İŞBİRLİĞİ YAPILACAĞI 

KONUSUNDA BİR TAKVİM OLUŞTURULMALI, GÖREVLER 

TANIMLANMALIDIR. EXPO AJANSI BÜNYESİNDE YENİ KURULAN 

KÜLTÜREL PROGRAMLAR DİREKTÖRLÜĞÜ BU KONUDA SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARIYLA İLETİŞİME GEÇMELİ VE PROGRAMA KATKI 

SAĞLANMASI KONUSUNDA GEREKLİ ORGANİZASYONU  YAPMALIDIR. Expo 

etkinliği boyunca program ve etkinliklerin oluşturulmasında karşılıklı diyalog ortamı 

yaratılmalıdır.   



SONUÇ 12: EXPO 2016 PROJE ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER VE VİDEOLAR 

EXPO WEB ADRESİNDE DUYURULMALI ÇEŞİTLİ ÜLKE DİLLERİNDE 

TANITIMI YAPILMALIDIR. Günümüzde sadece Türkçe ve İngilizce dilinde tanıtımı 

yapılan web sayfası farklı dillerde revize edilmelidir. Özellikle en çok turist grubunun ziyaret 

ettiği Rusça ve Almanca öncelikli olarak sitede yerini alması sağlanmalıdır.  

SONUÇ 13. EXPO 2016 TANITIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLMELİ, HALKLA 

EXPO BULUŞTURULMALIDIR. Kent merkezinde ve okullarda çocuklara yönelik yapılan 

etkinlikler, çalışmalar, yarışmalar bu konuda önem taşımaktadır.  

2016 SONRASI EXPO ALANI VE ÇEVRESİ İLE İLGİLİ TESPİT VE ÖNERİLER  

SONUÇ 14: EXPO ALANI ÇEVRESİ ZENGİN TARIM ALANLARIYLA ÇEVRİLİ 

BİR BÖLGEDİR. BU BÖLGENİN KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE GELİŞMESİ VE 

KENTSEL ALANA DÖNÜŞMESİ ENGELLENMELİDİR. Antalya özellikle 

kentleşmenin etkisiyle çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Tarım alanları hızlı bir şekilde 

kentsel alana dönüşmektedir. Kontrolsüz oluşan bu dönüşüm kentlerin geleceği bakımından 

kaygı vericidir. Expo alanı çevresi zengin tarım alanlarına sahiptir. Bu alanların mutlaka 

korunması gerekmektedir.   

SONUÇ 15: 2016 SONRASI EXPO ALANININ HALKIN SERBEST KULLANIMINA 

OLANAK SAĞLAYACAK HALKIN REKREASYONEL İHTİYAÇLARINA CEVAP 

VERECEK, TURİZME KATKI SAĞLAYACAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KENT 

KİMLİĞİNİN İZLERİNİ YANSITACAK DOĞA VE KÜLTÜR PARKI OLMASI 

KONUSUNDA GEREKLİ DUYURULAR VE AÇIKLAMALAR YAPILMALIDIR. 

Antalya’nın nüfus artışı dikkate alındığında her geçen gün yeşil alana olan ihtiyaç 

artmaktadır. Özellikle Aksu ve çevresinde büyük yeşil alanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

alanın, kentlinin rekreasyon gereksinimini ve turizme katkı sağlayacak şekilde sürdürülebilir 

kullanımı sağlanmalıdır.    
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