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                 Antalya ili, her yıl elli bin nüfus artışı ile iki milyonu geçen insanımızın yaşadığı, Türkiye’nin 

beşinci büyük şehri olmuştur. Türkiye’nin değişik yörelerinden göç eden insanların yoğunluğu 

nedeniyle toplumsal sorunlarda da hızlı bir artış oluşmuştur, adi suçlar yanında uyuşturucu ve madde 

bağımlılığı, başta çocuklarımız olmak üzere her kesimdeki insanımızı tehdit eder hale gelmiştir. 

                  Hızlı kentleşme sonuçu kentin spor alt yapısındaki eksiklikler çocuklarımız ve gençlerimizin 

boş zamanlarını değerlendirmelerinde büyük eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle 

kentimiz insanının spor etkinliği yapma ve sürekliliği için spor tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

                   Belediyelerimiz mahallelerinde yaşayan insanlarımız için, İMAR PLANLAMASINDA YAPILMIŞ 

MEVCUT ALANLARDA SPOR YAPMALARINI SAĞLAMAK ve ALT YAPISINI OLUŞTURARAK İMAR 

PLANINDA SPOR ALANI OLARAK AYRILMIŞ YERLERE SEMT SPOR SAHALARI YAPMA SORUMLULUĞU 

VARDIR.  

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

a) Semt spor alanları, her kesimde spor yapan insanlarımızın yeteneklerinin açığa 

çıkartılmasına ve spor kulüplerine kazandırılmasına yardımcı olmaktadır. 

b) Genç, çocuk ve yaşlı insanlarımız, yaptıkları spor çalışmaları sonucunda bedenen ve 

ruhen gelişmelerine katkı sağlanmaktadır. 

c) Kötü alışkanlıkların önlenmesi ve önüne geçilmesi hedeflenmelidir. 

d) İnsanlarımızın boş zamanlarının spor yaparak değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

e) İnsanlarımız arasında dostluğun, kardeşliğin ve dayanışma duygularının gelişmesine 

yardımcı olmaktadır. 

f) Değişik spor branşlarında turnuvalar düzenlenmelidir. Yaptığı spor dalında yeteğini öne 

çıkartan başarılı gençlerimizin ödüllendirilerek teşvik edilmesi sağlanmalıdır.  

g) Açılması planlanan semt spor alanları standartlara uygun olmalıdır. 

h) Semt spor alanlarında spor yapanlar için duş, WC, soyunma, giyinme, dinlenme vb. alt 

yapı hizmeti olmalıdır. Yeşil alan ve ağaçlandırma yapılmalıdır. 

i) İlçe halkının ilgisine uygun futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. branşlarında semt spor 

alanları yapılmalıdır. Gece spor yapanlar için spor alanı, belirlenen saatlerde 

ışıklandırılmalıdır. 

j) Semt spor alanlarına, ilçede yetişen spora katkısı olan başarılı spor insanının ismi 

verilmelidir. 

k) Semt spor alanlarında, spor yapanların ücretsiz faydalanmaları sağlanmalıdır. 

l) Semt spor alanlarının bakımı ve sürdürülebilir olması için insan kaynağı 

kullanılmalıdır.(güvenlik-temizlik v.b) 

m) Spor alanlarının, tesislerinin kullanım kapasitelerinin artırılması alanın, tesisin kendisi 

kadar önemlidir. Bu tesislerde yaygın halk sporlarına (yürüyüş, kültürfizik, koşu, atletizm 



vb) öncelik verilmeli, az bilinen ve az yapılan yerel sporlar teşvik edilmelidir. Spor 

alanlarında spor ve sağlık danışmanları bulundurulmalıdır. 

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

önlenmesi gerekmektedir 

o) Semt spor alanlarında çalıştırıcı bulunduğu takdirde “YAZ SPOR OKULLARI” 

açılmalıdır. 

p) İmar planında semt spor alanı olarak ayrılan ama mülkiyet sorunu bulunan alanlara 

”SEMT SPOR ALANI” yazılı tabela konmalıdır.  

 


