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ANTALYA KENT KONSEYİ 

EXPO ALANININ SERGİ SONRASI KULLANIMI 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

(28 Eylül 2016) 
 

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 28.09.2016 tarihli toplantısında Expo 

Alanının Sergi Sonrası Kullanımı ile ilgili görüş ve önerileriaşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir.   

 

 Expo gibi önemli uluslararası organizasyonlarda yer seçiminin önemi kadar alanın etkinlik 

sonrası kullanımının ne olacağı etkinlik başlarken proje aşamasında karar verilmesi 

gereken unsurlardan birisidir.  Expo 2016 Antalya ne yer seçimi olarak ne de Expo 

bitimine bir ay kala hala Expo alanının etkinlik sonrasındaki kullanımındaki belirsizlikle 

bu yaşanan süreçte başarılı olamamıştır.  

  

 Expo Alanı çevresi zengin tarım alanlarıyla çevrili bir bölgedir. Bu bölgenin kontrolsüz 

bir şekilde gelişmesi ve kentsel alan haline gelmesi engellenmeli ve gerekli planlama 

kararları alınmalıdır. Expo alanına sergi sonrası verilecek kullanım kararı çevresi tarım 

alanlarıyla çevrili olan bölgenin tarım potansiyelini geliştirmeye ve yeşil alan sürekliliğini 

sağlamaya yönelik olmalıdır.   

  

 Expo Alanının mülkiyeti kamuya aittir. Expo sonrası bu alanın kullanımında da ilkesel 

olarak “Kamu Yararı” esas alınmalıdır.   

 

 Antalya’nın en önemli sektörlerinin başında tarım ve turizm gelmektedir. Son yıllarda tüm 

dünyada başlayan tarım sektörüne teşvik ve tarım endüstrisindeki yatırımlar göz önünde 

tutulduğunda geleceğin en önemli sektörlerden birisinin tarım olacağı açıktır. Coğrafi 

konumu göz önüne alındığında Türkiye ve Antalya geleceğin dünyanın sayılı “tarım 

teknolojileri üssü” olma şansı oldukça fazladır.  Bunun yanında turizm Antalya’nın 

diğerönemli sektörlerinden birisidir. Ancak, bu yıl yaşadığımız sorunlar göstermiştir ki bu 

denli büyüyen Antalya geleceğini sadece turizm sektörüne bağlayamayacağıdır. Turizm 

yatırımlarına herhangi bir çevre sorunu yaratmayacak sektörlerin başında tarım ve eğitim 

gelmektedir.  Kentin turizm politikalarının kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de 

desteklenmesi ve dünya ölçeğinde bir bakış açısıyla Expo sonrası kullanımının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan Expo sonrası kullanım Antalya’da hem 

TURİZMİ destekleyici  hem de TARIMI geliştirici olmalıdır.     

  

 Expo sonrası kullanım için verilecek karar ne olursa olsun bölgenin yeşil 

dokusu vebio çeşitliliğinin sürdürülmesi temel ilkelerden olmasını önermekteyiz. 
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 Expo sonrası alanın kullanımına yönelik gelecekte ülkedeki TARIM ve PEYZAJ ile ilgili 

teknolojik ARGE (Araştırma- Geliştirme) çalışmaların yapılacağı uluslararası boyutta 

“ULUSLARARASI UYGULAMALI AKADEMİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ” olması, bunun yanısıraExpo alanının Antalya’nın ''Kültür ve Sanat 

Kenti'' olma çabalarını da destekleyecek şekilde bir çekim alanı(cazibe merkezi) 

yaratılması uygun olacaktır.Expo Alanının bir Kültür ve Sanat fonksiyonu ile 

desteklenmesi, önümüzdeki yıllarda turizme katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda 

Expo sonrasında alandaki yeşil dokunun sürdürülebilirliği ve alandaki yatırımların ve 

rekreasyon olanaklarının sürekliliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Bu önerinin 

Büyükşehir Belediyesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığının sahipliğinde bir işletme planı 

ile hayata geçirilmesi uygun olacaktır.  

 

 Expo alanının tüm engellilerin de dikkate alınarak herkesin erişebilirliğine uygun engelli 

dostu bir alan olması.  

  

 Expo 2016 Antalya sürecinde alana birçok tesis ve yatırım yapılmıştır. Expo 2016 

sonrasındabu tesislerin sürdürülebilirliği ve yaşatılması önem taşımaktadır. Bu alanların 

atıl bir hale gelmesine izin verilmemeli gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu süreçte alanın 

geleceği Antalya ve Türkiye Kamuoyunda tartışılmaya açılmalıdır.  Bu bağlamda Expo 

sonrası alan kullanımına bir an önce kentteki tüm dinamikler ve aktörlerin katılımıyla 

karar verilmesi Antalya’ya kalıcı bir katkı sağlayacak ve gelecek nesillere bu alanı 

taşıyacak projenin ivedilikle hayata geçirilmesini ve kararlı adımların bir an önce 

atılmasını kent yöneticilerinden beklemekteyiz.   
 

 

YÜRÜTME KURULU  

  

  

 


