
KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ PROJESİ 

UYGULAMA VE İŞLETME SORUNLARI RAPORU 
 

Gerek yarışma süreci, gerekse inşaat aşamasında Antalya kamuoyunun gündeminde kalan 

Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Projesi inşaatların tamamlanması ve hizmete 

açılmasıyla birlikte; mekânların amacı dışı kullanılması, sahil ve büfelerde yapılan kaçak 

inşaatlar, kamusal alanların büfe işletmecileri tarafından işgalleri, trafik, otopark ve vale 

sorunları, tretuvarların, yaya yollarının bisiklet, motosiklet vb. araçlar tarafından 

kullanılması, sakatlara yönelik önlemlerin alınmaması, proje aşamasında alınan önlemlerin 

işletmeci tarafından göz ardı edilmesi (Engelliler Meclisi görüşleri EK 2 de sunulmuştur.) vb 

konulardan dolayı gündemde kalmaya devam etmekte aşağıda değindiğimiz birçok konuda 

sürekli şikâyet ve eleştiri almaktayız.  

Konyaaltı sahili, kumsallar, sahille bağlantılı Boğaçayı ve yakın çevresi Antalya Kent Konseyi’nin 

kuruluşundan itibaren gündeminde yer almıştır. Geçen dönem sahil bandının yeniden 

düzenlenmesine karar verilmesi aşamasından itibaren de sürecin içinde “katılımcı anlayış” la 

bulunmuştur. Bu dönemde de aynı anlayışı sürdürme kararında olup, alanda saptadığı ve 

temmuz ayında belediye yetkilileri ile birlikte Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubunda 

tartışılan konular ve çözüm önerilerinden oluşan ve Yürütme Kurulunca uygun görülen raporu 

sizler ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.  

Şubat 2018’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen ve Antalya’nın 

incisi Konyaaltı plajlarının Antalya Müzesinden Boğaçay’a kadar olan yarışma projesinin 

kapsadığı alanın etkin, verimli ve hukuki kurallara uygun bir şekilde yönetilmesini amaçlayan  

“ Konyaaltı sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım Esas ve Usulleri ”ne Temmuz 2020’de 

Büyükşehir Şehir Belediyesince yapılan değişiklerle devam edileceği olumlu bir adımdır. 

Aşağıdaki saptama ve önerilerde Yönetim Planı Esasları doğrultusunda hazırlanmıştır. Alanın 

işletmeye açılmasıyla birlikte, yarışma projesinde de belirtilen ve önlemleri açıklanan, alanın 

yakın çevresinde de çok ciddi olumsuzlar yaşanmaktadır.  

1.Alana Yaklaşım, Erişilebilirlik, Dolaşım Sistemi, Otoparklar:  

Yarışma aşamasında ve sonrasında da eleştirdiğimiz gibi; Akdeniz Bulvarı’nın ağır vasıta trafiği 

dışında proje öncesinden farkı yoktur. Bunun bir önemli nedeni: Çift yol uygulamasının devam 

etmesi ve trafik yolların ihtiyaç ötesi gezi yolu olarak kullanılmasıdır. Akdeniz Bulvarına paralel 

ve dik yollarda alınması gerekli önlemlerin projeye uygun olmaması, tek yön uygulamasının 

geç başlatılması, yolların çift taraflı otopark olarak kullanılmasındandır. Resim 01-02 Ayrıca 

Beach-Park arkasında bulunan ağaçlık alan otopark olarak kullanılmaktadır. Kullanımın nedeni 

gölgelik olmasından kaynaklanmaktadır.  

Projenin cazibesi ve yaz aylarının trafik artışıyla, trafik yükü: özellikle tatil günlerinde Atatürk 

Bulvarına, Antalyaspor Kavşağına hatta Falez Kavşağı’na kadar ulaşır duruma gelmiştir. Bu 

yoğunluğa, proje alanının arkasındaki meskûn alanların yasa, yönetmelik, şehircilik kurallarına 

aykırı verilen ticari kullanımlar ve izinlerde etkili olmaktadır.  Antalyaspor Kavşağında geçen 

dönem yapılan garip uygulamanın, Atatürk Bulvarındaki refüj daraltmalarının uzun vadede 

çözüm olmayacağına inanıyoruz. Yine geçen dönem Dumlupınar Bulvarına yapılan yol 



daraltmalarının bu dönem başında düzeltilmesi olumludur.  Başta Akdeniz Bulvarı olmak 

üzere bölgenin tamamında trafik düzenlemesinin geçen üç yıllık süreçteki sorunlar göz 

önüne alınarak baştan ele alınması gerekmektedir.  

  

RESİM 01-02 Geçen dönem başlayan bu dönem devam eden refüj düzenlemeleri 

Daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi otopark sayısı oldukça azdır. Yarışma 

raporunda yapılan açıklamalar ile yaşanan gerçekler birbiriyle uyuşmamaktadır. Şu anda; 

özellikle Akdeniz Bulvarı’nda tüm yol kenarları, yaya geçitleri, tretuvarlar, beton dubalarla 

araçlara ve trafiğe kapatılmış alanlar, özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında 

arabalar ve motosikletler tarafından tamamen işgal edilmektedir. Vale sorunu olduğu gibi 

durmaktadır. Bu sorunların kaynağı yasal boşluklardan öte denetimsizlik ve sorumlu - 

işletme ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Alana ulaşımın toplu taşımla sağlanması ve bu 

konuda ciddi adımlar atılması şarttır.  Resim 03-04 

  

RESİM 03-04: 525 SOKAK KÖŞESİ 

 

2.KUMSAL ve SAHİL DÜZENLEMELERİ: 

Alan Kullanım, İşletme Esas ve Usullerinin Genel Esaslar bölümünde Olbia Meydanı ve çevresi 

bölümünde, Akdeniz bulvarı Bölümünde; 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.  Konya Bölge İdare Mahkemesinin alanla ilgili 



aldığı ve kıyının ticari amaçlı kullanılamayacağına ait kararı sadece Konyaaltı sahili değil tüm 

kıyı işgalleriyle ilgili örnek bir karardır. (EK 01) Buna rağmen, 

*Kent Konseyinde yapılan ve konseye sunulan Mimari Projede her büfenin önünde özel 

şezlong alanı yapılmayacağının söylenmesi, Alan Kullanım, İşletme Esas ve Usullerinin Genel 

Esaslar Bölümünde “söz konusu alanda; mimari ve uygulama projeleri ile oluşturulan ticari 

ve kamusal yapıların genişletilmesine ve projelerine aykırı kullanılmasına izin 

verilmeyeceği” belirtmesine rağmen şezlonglarla özel alana dönüşmüştür.  

*Büfelerin tamamında, 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 ve çardaklar oluşturulmuştur. Bu 

alandan halkın girişi, çıkışı ve geçişi engellenmektedir. Şezlong ve pergolaların denize kadar 

indirilmesi nedeniyle de, deniz kıyısından geçiş sağlanamamaktadır. Kıyıya iniş merdivenleri 

işletmeci tarafından çevrilmiş, üstlerine tabelalar asılmıştır. Bu uygulama sonunda hizmete 

açılmış büfe sayısı kadar, “özel ticari kıyı alanı”  oluşmuştur. Etrafı perde veya benzeri 

malzemelerle kapatılan çardakların geçmiş zamanlarda uyuşturucu, fuhuş vb. amaçlı 

kullanıldığı bilinmektedir. Kıyıların kullanımının ücretsiz olduğu yasal sorumluluk olduğu gibi 

benzeri yapılaşmalarda hukuki değildir.  

    

   

RESİM 05-06-07-08 Pergolalar-sınırlar-Kumsal büfeleri-yeni hizmet ve servis alanları 

*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 büfeler yapılmıştır. Yine bu alanlarda oldukça geniş, kumsal üzerinde 

oluşturulan sert zeminlerde “servis ve hizmet alanları, açık diskotek alanları vb.” 

oluşturulmaktadır. Alan Kullanım, İşletme Esas ve Usullerinin birkaç yerinde özellikle 

vurgulanan “Sahil Duvarları” bu yapılarla işgal edilmişlerdir.  Oluşturulan alanlarda yapılan 

müzik yayını tüm çevreyi olumsuz olarak etkilemektedir. Resim 05-06-07-08 

3.KIYI BÜFELERİ: 

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 kapatılmıştır. Ayrıca ve özellikle batı kuzey ve doğu cephelerde 

bulunan yeşil alanlar, oturma alanları, oyun alanları, güneyde seyir teraslar işgaller 

edilmiştir.  RESİM 09-10   

    

RESİM 09-10 Kamu alanlarının işgaline iki örnek               

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 

artmakta, hiçbir yetkili müdahale etmemektedir. Resim 11-12-13 Büfelerin sıcak yemek 

yapamayacağı, servis edemeyeceği açıkça belli olmasına, her büfenin işlevinin farlı olmasına 

rağmen tüm büfeler dilediğini yapmakta ve satmaktadır. 

     

Resim 11-12-13 Kapatılan açık alanlar-Çevre ve tabela kirliliği 



4.TRETUVARLAR: 

Gerek yarışma projelerinde, gerekse Alan Kullanım, İşletme Esas ve Usullerinde “Çevre kentsel 

Dokuda Dönüşüm” başlığı altında ele alınan, kuzey tretuvarlarına komşu bloklarda dönüşüm 

hızla başlamıştır. 

  

RESİM 14-15  Erdem Otel önü için mimarların tasarımı ile proje sonrası hali 

Ancak dönüşümün planlanan alan kalitesinden uzak, alışılmış, vale işgalleri ile dükkân 

sahiplerinin tretuvarları neredeyse kapatacak ve kıyı bandının ihtiyacından çok, kıyı bandı ile 

rekabet edecek şekilde uygulama başlatmışlardır. Resim 14-15 

5.BİSİKLET VE YAYA 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. Bu araçların özellikle bisiklet yolunu kullanan çocuklar ve 

yaşlılar için ciddi tehlike olduğu açıktır. Aynı araçların bazı zamanlarda personel tarafından 

yaya alanında da kullanıldığı görülmektedir. Resim 16-17-18 

     

RESİM 16-17-18  hertürlü denetimden uzak bisiklet yolu ve yaya yolu işgali 

6-WC ve DUŞLAR: 

Ne yazık ki WC ler bakımsızlıktan dolayı kısa süre içinde alana yakışmayacak hale gelmiştir. 

Özellikle kış döneminde pisuvarların bir kısmı kullanılmamakta veya kaçırmakta, bazı musluklar 

çalışmamaktadır. Girişteki elle yazılmış WC yazıları ise hertürlü çağdaşlıktan yoksundur. Bazı 

büfeler ise projeye ve sözleşmelere aykırı olarak her türlü estetikten ve sağlık kurallarından  

uzak kendi kaçak WC ve duşlarını inşaa etmişlerdir. RESİM 18 



  

 

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 

bizlerinde 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 ve üçüncü yılında olumsuzlukların 

giderilmemesi hatta çok daha artması endişe vericidir. Endişemizin en önemli nedeni 

yıllardır gördüğümüz, en kötü örneklerini yine bu alanda yaşadığımız, geçici adı altında 

yapılan kalıcı ve yasal olmayan, estetikten uzak tesislerdir. Bu tesislerin yapıldıktan sonra 

kaldırılmasının çok zor hatta imkânsız 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.   

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 ve 13.07.2020 tarihinde Belediye Meclis kararı ile tadil 

edilen “ABB Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi, Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin ivedi olarak, 

kayıtsız, şartsız, tavizsiz ve bahanesiz uygulamaya başlanması: 

ABB Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi, Alan Kullanım İşletme Esas ve Usullerinin uygulanıp 

uygulanmadığının Belediye tarafından düzenli olarak denetlenmesi: 

Bu usul ve esaslara uymayan gerçek ve tüzel kişi ve işletmelerin tespiti ile gerekli yasal 

süreçlerin başlatılması; bu konuda kararlı ve tavizsiz olunması: 

Tüm bu denetimler ve yasal işlemlerin uygulanması sırasında her türlü politik kaygılardan 

uzak, sadece çevre ve kent menfaatlerinin ve kamu yararının öncelikli olarak düşünülmesi 

esas olmalıdır. 

Aynı zamanda kamunun ortak malı olan sahillerin kullanımında eşitlik ve genellik ilkesi 

dikkate alınarak eşit ve serbestçe yararlanabilmesi sağlanmalıdır.  

Belirlenen usul ve esaslara uyulmaması halinde en güzel proje bile zaman içerisinde 

değersizleşecektir.  

 



  EK 01 

 



 



 



 



EK 2 

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’na Ait  

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Görüşü  

 

İlimizde yakın zamanda ve geçmişte yapılan birçok projede, kamusal alanlarda yapılan 

düzenlemelerde yasa ve yönetmeliklerdeki açık hükümlere rağmen engelli bireylerin bağımsız 

yaşamasını sağlayacak eşit ayrımsız sosyal yaşama katılımını sağlayacak engelli erişimiyle 

ilgili düzenlemelerin yeterince yapılmadığı yapılmış olanlarda projenin engelli bireylerin 

farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilmediğinden ve ts standartlarına uyulmamış olması sebebiyle 

engelli bireyeleri toplumdan ayrıştırdığı gözlemlenmektedir.  

 

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. 

 

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 standardlarının 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.  

 
“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.(mevcut yasa uygulamasında oran 

20 araçta 1 araç).  

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 âdetinin engellilerin öz bakımları içinde kullanacağı şekilde 
yapılanmalıdır.  

 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 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 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. 

 

Kent Konseyi  
Engelliler Meclisi  

 
 
(Bu rapor kent konseyi engelli meclisi tarafından katılımcı stk tarafından hazırlanıp ABB görüş 
olarak kent konseyi tarafından gönderilmişti 2018 ocak ayında) 

 
2020 yılı gözlemlerimiz ve resimlerle sahilin durumu; 
 
2020 Temmuz Ayı İçerisinde Plajda (özellikle dezavantajlılar için düzenlenen aln 
Konyaaltı belediye karşısı 22 nolu işletme yanı)  
 

 Konyaaltı plaj alanının tamamında görmeyenler için uygulama zorunluluğu 
olan kılavuz çizgileri bulunmamakta.  

 Duraklar engelliler için tse standart ına göre düzenlenmemiş. Durak girişleri ve 
otobüsün yolcu aldığı perona yanaşmakta sıkıntı var.  

 Yanıltıcı tabela yönlendirme işaretleri var. “engelli plajı işareti ile yönlendirme 
yapılan girişte rampa çok dik. Tahtadan yapılan yürüyüş yolu yetersiz duş ve 
soyunma odalarına ulaşmıyor. Bu tabelalar ya kaldırılmalı ve standartlara uyan 
yerlerde kullanılması gerekir.  

 Engelli araç park alanı olarak ayrılmış olan park alanları nizami olçude değil. 
Rampa ve geçişler doğru yerde konumlandırılmamış. Yanlızca engelli park 
yeri işareti konularak yer ayrılmış.  

 İşletme wc girişleri geçişleri sıkıntılı engelli plajı yanındaki 22 nolu işletme wc 
yoluna büfenin etrafını kapatırken kendi alanına dahil etmiş yol yok. Wc 
girişine turnike konmuş.  
Bu yüzden tekerlekli sandalye ile wc giriş yok.  
Engelli wc kilitli ücretsiz olduğu söylenmesine rağmen ücretli.  
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyaaltı belediyesi yanı ve karşısında otobüs durakları girişinde sorun var. Kilimalı durağa 

girilemiyor ve önün dar otobüs binişi zor. Kılavuz çizgi olmadığından körlerde kullanamıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



                İLK DEĞİŞİM                                                              ŞİMDİKİ HALİ    

 

 

Büfenin menderes başkan döneminde cam               seçimden sonra gördüğümüzde saçak 

Eklemeler yapılmıştı. Wc girişi camlı taraftaydı.              altları yol olan tamamen yok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       İLK DEĞİŞİM                                                                        ŞİMDİKİ HALİ    

 

 

Büfenin arka tarafı yine menderes başkanın           seçim sonu yada seçim zamanı saçak altı               

son zamanlarında eklenen cam kapı vardı                 tamamen kapanmış wc yolu yok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önce giriş varken                    ve giriş yok oldu turnike geldi.        En son turnike yenilendi 
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Ve buna benzer engelli plajı yazan dik rampalı ve gereksiz dolaşan tahta yollar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve ulaşılamayan duş ve kabinler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görme engelliler için sahilde.                                                      Yanlış konulmuş rampa park                           

kılavuz çizgi uygulanmam                                                yerinde araç park edilince çıkılmıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park yeri ölçüleri yanlış geçişler yetersiz.   Park alanları standart değil araçlar çok yakın  

  

 


