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Merhaba, 
Antalya Kent İzleme Platformu, yerel sorunlara duyarlı olan Antalya Ba-

rosu’na kayıtlı “Çağdaş Hukukçuların” girişimi ile 2014 yılı içinde faaliyetle-
rine başladı. 

“Bilmek yapabilmektir” başlıklı çağrısı ile yerel yönetimlerde görev yap-
mış ya da yapmakta olan Baromuza kayıtlı avukatları toplantı salonumuzda 
bir araya getirerek, bilgi ve deneyim aktarımı ile kente dair neler yapılabile-
ceği hakkında verimli bir görüşme yapmışlardı. 

Daha sonra kentimizin akademisyenleri, şehir plancıları, mimar, mü-
hendis, gazeteci, pek çok farklı uzmanlık alanında yer alan ve kent sorunla-
rına duyarlı kişi ve çevrelere çağrı yapılarak oluşturulan “Antalya Kent İzle-
me Platformu”, gönüllülük esasına dayalı olarak, kentimizin sorunlarını 
takip eden, objektif ve bilimsel yaklaşımlarıyla kendinden söz ettiren, sözü 
dinlenen önemli bir sivil toplum oluşumu olarak hayatımızda yer edindi. 

Son olarak 20/01/2019 tarihinde Baromuzda gerçekleştirilen “Antalya 
Kent Hakkı Forumu”nda kent yaşamı “hak” kavramı boyutunda ele alırken, 
yerel sorunlarımız, kent hakkı ihlalleri ve kente karşı işlenen suçlar irdele-
nerek, son derece anlamlı ve gerçekçi bir sonuç bildirgesi yayımlandı. 

Bilindiği gibi üstlendikleri görev gereği, “Hak”, “Hukuk”, “Adalet”, “İnsan 
Hakları” yolunda mücadele eden avukatların mesleki faaliyetleri gerekçe 
gösterilerek yargılandığı, cezaevlerine konulduğu, avukatlara eziyet edildiği 
günlerden geçiyoruz. 

“Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği” (AED), “Dünyada İnsan Hakları ve 
Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği” (ELDH) ile “Avrupa Barosu İn-
san Hakları Enstitüsü” (İDHAE), 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nü 
bu yıl Türkiye’deki avukatlara ithaf etti. 

Hiç kuşku yok ki karşılaşılan hukuksuzluklar ve keyfilikler aslında bü-
tün bir toplum hayatının geleceğini, barış içinde bir arada yaşama iradesini 
tehdit ediyor. 

Bütün bu nedenlerle, Antalya Kent İzleme Platformu’nun bu faaliyetine 
Baromuzun İnsan Hakları, Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 
Çocuk Hakları, Hayvan Hakları ve Çevre Hakları gibi çalışma gruplarının 
birikimleriyle katkıda bulunduk. Bu forumda sunulan bildirileri, açıklama-
ları, kentimizi rengarenk yansıtan ve haklarını talep eden çevrelerin sami-
mi seslerini kitaplaştırmayı üstlendik. 

Bu etkinlik için emek harcayan, katkı koyan kentimizin duyarlı hak sa-
vunucularını içtenlikle kutluyor, her zaman insan, doğa ve tarih bilinciyle 
hareket eden Antalya Barosu adına dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

ÖNSÖZ
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Antalya Kent İzleme Platformu (AKİP) tarafından düzenlenen Kent 
Hakkı Forumu’nun hikâyesini içeren bu metin birbirini tamamlayan 
üç soruya yanıt veren bir teşekkür notudur: Kent Hakkı Forumu’na 

neden ihtiyaç duyuldu, nasıl hazırlandı ve kimler emek koydu? Başka bir 
ifadeyle Balbey Mahallesi’nin ortasına kurulan sinema perdesi Antalya Ba-
rosu Konferans Salonu’nda bir serbest kürsüye nasıl dönüştü? 

BALBEY’DE SİNEMA PERDESİ
Balbey’de ev ve işyeri sahibi olan veya kiracı olarak yaşayanların Büyük-

şehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesine dair duygu ve düşüncelerini 
anlatan ‘Kentsel Suretler’ belgeselinin ilk gösterimi, 2018 yılı Haziran ayın-
da, mahallenin ortasındaki boş bir arsaya kurulan açık hava sinemasında 
yapıldı. Balbey sakinlerinin yanı sıra Balbey’in tarihini, kültürünü, sosyolo-
jik ve ekonomik yapısını inceleyen yirmi kadar tarihçi, mimar, şehir plancı-
sı, arkeolog, sosyolog ve fotoğrafçı izleyiciler arasında yer almaktaydı. Fil-
min ardından, “Kokteyl” niyetine, bir evin bahçesinde, çay kahve eşliğinde 
filmin içeriği konuşuldu: Kentsel Suretler belgeseli, -Büyükşehir Belediye-
si’nin “tarihe değer katıyoruz” tezine karşın- Balbeylilerin hak kaybına uğ-
rama ve mahalle dokusunu kaybetme konusundaki sahici endişelerini yan-
sıtmaktaydı.

KENT MAĞDURLARININ SÖZÜ
Belgeselde kendisine mikrofon uzatılan insanlar, Büyükşehir’in sorun 

çözmek isterken yeni sorunlar yaratacağına dikkati çekmekte ve Balbey’in 
tarihinin, kültürünün ve ev sahiplerinin hakkının daha iyi nasıl korunabile-
ceğini ifade etmekteydi. Balbey’deki “gala gecesi”ne katılan arkeolog Gök-

Balbey’den Baro’ya 
bir forum hikâyesi
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han Tiryaki, Eylül ayında Kentsel Suretler belgeselinin Balbey için ortaya 
çıkardığı sonuçları dikkate alarak “kent hakkı” kavramını Antalya’da dolaşı-
ma daha fazla sokabilmek için bir etkinlik yapma fikrini dile getirdi. Kentte 
mağduriyet yaşayan yurttaşların söz alacağı, ÇGD Gazeteci Evi’nde her ay 
tekrarlanacak forum niteliğinde bir “serbest kürsü” kurulmasını önerdi. 
Ancak sürekliliğinin sağlanamayacağı endişesiyle bu öneri; AKİP koordi-
nasyonuyla, yerel seçim öncesinde bir defaya mahsus yapılacak bir etkinliğe 
evrildi. 

KENT HAKKI ‘ÇALIŞTAY’I ÇAĞRISI 
Bu öneri önce AKİP sözcüsü Av. Mustafa Şahin’le, daha sonra da AKİP 

yürütmesindeki üyelerle ÇGD Gazeteci Evi’nde gerçekleştirilen bir toplantı-
da ele alındı ve bir ‘çalıştay’ yapma fikri benimsendi. Bu amaçla, AKİP sosyal 
medya hesabından üyelere yapılan bir çağrıda “Antalya’da nasıl bir yerel yö-
netim istiyoruz? Öncelikle çözülmesini istediğimiz yerel sorunlarımız ne-
lerdir?” sorularına yanıt istendi. Üyelerden gelen mesajlar ve yürütmedeki 
arkadaşların önerileri birleştirildi.

SINIRLILIKLAR VE İLKELER
Kasım ayının son haftalık toplantısında Kent Hakkı Etkinliği’nin amacı, 

tarihi, sınırlılıkları ve içerik konuları belirlendi: 1. Oturum: Kültürel, Sosyal 
ve Ekonomik Politikalar; 2. Oturum: Çevre, Şehircilik, Kentleşme ve Ulaşım 
Politikaları; 3. Oturum: Katılımcı Yerel Yönetim ve Kent/Kentli Hakkı. Çağ-
rılı konuşmacılar belirlenirken, süre sınırlılığı nedeniyle, daha önce “kent 
hakkı” ile ilgili çalışma yaptığı bilinen isimlere öncelik verildi. Katılımda ku-
rumsal değil, bireysel temsil ilkesi benimsendi. 31 Mart’ta oy isteyecek 
adaylarda ve oy kullanacak seçmenlerde “kent hakkı” konusunda farkında-
lık yaratabilmek için etkinliğin Ocak ayında yapılmasının uygun olacağı dü-
şünüldü.

“SERBEST KÜRSÜ” EKLENDİ
Çalışmaların hızlandırılması amacıyla Gökhan Tiryaki, Hasan Üstün, 

Mustafa Şahin, Özay Göztepe ve Süleyman Ulutürk’ten oluşan Kent Hakkı 
Forumu Yürütme Kurulu oluşturuldu ve iş bölümü yapıldı. Etkinliğin kav-
ramsal çerçevesi “kent hakkı” olduğu için Aralık ayının ilk toplantısında et-
kinliğin adının da “çalıştay” yerine “forum” olması görüşü benimsendi. Bu 
nedenle, çağrılı konuşmacıların yanı sıra Antalya’da “kent hakkı” mağduri-
yeti yaşayan çocuklar, yaşlılar, engelliler, ev işçisi kadınlar, evsizler, mülteci-
ler gibi farklı toplum kesimlerinden bireyler ve bu alanlarda farkındalık ça-
lışmaları yürüten hak savunucularının ve isteyen katılımcıların söz hakkı 
kullandığı “serbest kürsü” de bir oturum olarak forum programına eklendi. 

SOKAK RÖPORTAJLARI YAYINLANDI
Kent Hakkı Forumu’nun içeriğini duyurmak ve katılımcı ilgisini artır-

mak amacıyla sokak röportajları yapılıp yayınlandı. Meryem Tolu ve Şehris-
tan Kaya’nın gerçekleştirdiği sokak röportajlarında Antalyalı yurttaşlara 
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“Nasıl bir kentte yaşamak istersiniz ?”, “Hepimize ait beklentiler geliştiren 
bir kent yaşamı mümkün mü?”, “Sizce Antalya nasıl yönetiliyor?” ve “Ken-
tin yönetiminde siz de söz sahibi olmak ister misiniz?”soruları yöneltildi. 
Antalyalıların verdiği cevaplar, AKİP ve Antalya Sokakları’nın sosyal payla-
şım ağında yayınlandı.

FORUM AFİŞİ VE BÜLTENLER
Kent Hakkı Forumu’nun duyurusu için Nevzat Onur Bardakçı’nın hazır-

ladığı forum afişi sosyal medyadan paylaşıldı ve Körfez Gazetesi’nde ilan 
olarak yayınlandı. Forumun amacı, kapsamı, yapılacağı yer ve katılım ola-
naklarını duyurmak için hazırladığımız basın bülteni; görme engellilerin 
yaya geçitlerini kullanırken yaşadığı tehlikeye dikkat çekmek için forum 
katılımcısı arkadaşlarımız Hasan Puluç ve Remziye Darıcı’nın, Meltem Ma-
hallesi’ndeki gündelik yaşamından fotoğraflarla yayımlandı.

FORUM, BARO’DA TOPLANDI
Kent Hakkı Forumu hazırlık toplantıları Kasım ve Aralık ayları boyunca 

sürdü. Ocak ayının ilk haftasında AKİP sözcüsü Mustafa Şahin’in, Antalya 
Barosu Başkanı Polat Balkan’a ilettiği talebe Baro Yönetim Kurulu üyeleri-
nin de olumlu yanıt vermesi üzerine Forum toplantısının Antalya Barosu’n-
da düzenlenmesi mümkün oldu. Antalyalıların, kentin doğal, ekolojik, sos-
yal, ekonomik, kültürel ve politik gündemine dair karar alma süreçlerine 
aktif bir şekilde katılarak taleplerini dile getirme sorumluluğunu esas alan 
Forum, 20.01.2019’da Antalya Barosu Konferans Salonu’nda “Kent Hakkı” 
gündemi ile toplandı.

SERBEST KÜRSÜ VE PANO
Kent Hakkı Forum’u kapsamında, mesleklerini Antalya’da sürdürmekte 

olan avukat, şehir ve bölge planlamacısı, gıda mühendisi, mimar, inşaat 
mühendisi, arkeolog, rehber, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 18 
çağrılı uzman sözlü bildiride bulundu. Bununla birlikte, “Serbest Kürsü” bö-
lümünde 19 katılımcı söz hakkı talep ederek kentin yönetimine dair kişisel 
görüş, değerlendirme ve taleplerini paylaştı. Foruma katılan 35 yurttaş ise 
Kent Hakkı Forumu Mesaj Panosu’na yazarak kent hakkı suçlarını ve hak 
taleplerini dile getirdi. Her biri bir sunum içeriği olabilecek nitelikteki bu 
mesajların tamamı ekler bölümünde.

SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANDI
Forum sonunda yapılması planlanan “sonuç bildirgesi” çalışması ise 

süre sorunu nedeniyle daha sonra gerçekleştirildi. 2014-2019 yıllarında 
Antalya’da yaşanan yerel ve merkezi yönetim uygulamalarını kapsamak 
üzere sonuç bildirgesi metni hazırlandı. “Kent hakkı” kavramının ortaya 
çıkmasını ve gelişmesini sağlayan insan hakları mücadeleleri, fikri katkılar, 
uluslararası ve bölgesel bildirgelerde ifadesini bulan evrensel değerler ve ni-
hayet Türkiye Belediyeler Birliği tarafından mahalli idarelere ve kamuoyu-
na duyurulan referans niteliğindeki (C. Baş, Avrupa Kentsel Şartı, Türkiye 
Belediyeler Birliği (2017) 54s.http://www.tbb.gov.tr/online/kitaplar/avru-
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pa_kentsel_sarti_2017/html5forpc.html) yaklaşımları da göz önüne alına-
rak, beş üst başlık altında “ilkeler” belirlendi. Başlıklarda yer alan ilkelerin, 
diğer bir ifade ile kent hakkımızın hangi resmi uygulamalar ile nasıl ihlal 
edildiği AKİP sosyal medya hesabında paylaşılan ve bu kitapta da yer alan 
“sonuç bildirgesi”nde açıklandı. 

BALBEY’DE KAMULAŞTIRMA KARARI 
Kent Hakkı Forumu’na ilham veren Balbey Mahallesi’nde Forum yapıl-

dıktan bir ay kadar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de ya-
yımlanan bir kararname ile Balbey Mahallesi için acele kamulaştırma kararı 
alındığı açıklandı. “Kentsel Suretler” belgeselinde dile getirilen kaygılardan 
daha da fazlası ile karşılaşan mahalle sakinleri, Antalya’da yakın dönemde 
kent hakkı talebini en etkin şekilde hayata geçirdi. Hak kayıplarını dile ge-
tirmek için basın açıklamalarının yanı sıra Büyükşehir Meclis toplantılarına 
katıldılar. Bu tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak, karar 
düzeltmesi talep etti ve Balbey’in tümünü kapsayan kamulaştırma alanının 
yaklaşık bin m2 ile sınırlandığı açıklandı.

FORUMA EMEK KATKILARI
Antalya’nın en eski mahallesi Balbey’de filizlenen bir Kent Hakkı Forumu 

fikri bugün artık tüm Antalya’ya malolmuş durumda. Yine Antalya Baro-
su’nun maddi katkısıyla Kent Hakkı Forum içerikleri basılı olarak kent belle-
ğine kaydedilmiş olacak. “Antalya Kent Hakkı Forumu” başlıklı bu hikayenin 
yazılmasına gönüllü emek koyanlara teşekkür ederiz: Bünyamin Tokmak 
(basın bülteni), Ceren Deniz (haber), Devrim Dağ (program sunumu), Engin 
Korkmaz (haber), Erdem Duru (fotoğraf, redaksiyon, mesaj panosu), Gök-
tuğ Özgül (video kamera, ses kayıt), Hasan Demirbaş (haber), Kutay Merinç 
(forum programı, sokak röportajları, afiş tasarım), Mahir Doğan (haber, 
canlı yayın), Mehmet Alpsoy (fotoğraf), Meryem Tolu (sokak röportajları), 
Nazlı Sarıçoban (forum duyurusu), Nevzat Onur Bardakçı (afiş, ilan ve pan-
kart tasarımı, video kurgu, canlı yayın), Nihat Dipova (forum programı), An-
talya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin (pankart platformu), Oğuz Yiğit 
Pertev (fotoğraf), Pınar Merinç (redaksiyon), Rasim Gündüz (gazete ilanı), 
Gökhan Tiryaki (forum programı, forum kitabı yayına hazırlık), Şehristan 
Kaya (sokak röportajları), Seyhan Kurtman (tarhana ikramı, program sunu-
mu), Sefa Seyitoğlu (kitap tasarımı), Antalya Baro Yayınları Kurulu Başkanı 
Av. Soner Ustaoğlu (Baro kurumsal iletişim), Yakup Yavuz (ses düzeni ve vi-
deo kamera kayıt), Yasemin Aydemir (haber, fotoğraf), Yusuf Yavuz (haber), 
Zehra Dama (salon düzenleme, ikram) ve sunum yapan, mesaj paylaşan, 
dinleyici olarak katılan tüm Antalyalılar.

Bu deneyimi paylaşan yüzden fazla Antalyalı’nın da talebi olursa, yeni 
bir Kent Hakkı Forumu için en azından yılda bir kez buluşmayı umuyoruz…

Gökhan Tiryaki • Hasan Üstün
AKİP Kent Hakkı Forumu

Yürütme Kurulu adına
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Merhabalar. Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte “kent hakkı” konusu-
nu ele alma gerekçemiz, yaşamsal değerlerimize sahip çıkılması ve 
bu uğurda mücadele edilmesinin kaçınılmaz ve ertelenemez hale 

gelmiş olmasıdır. 
Bilindiği gibi kent hakkı, “kentte var olana ulaşabilme, onu kullanabilme ve 

edinebilmektir.” Bu hak, aynı zamanda var olanı değiştirebilme, mekanı biçim-
lendiren ilişkileri yeniden yapılandırabilme, kentsel süreçler üzerinde demokra-
tik denetim kurabilmeyi içeren hakların bütününü ifade etmektedir. Kent hakkı 
kolektif bir haktır. Yani, toplumsal ihtiyaçların, ayrıcalıksız karşılanmasını 
gerektirir. Bu nedenle yaşam alanlarımızın biçimlendirilmesinde söz sahibi 
olması gerekenler öncelikle kentte yaşayan bütün insanlar olmalıdır.

Ne var ki toplum hayatını düzenleyen “hukuk ve mekan kavramları yan-
sız değildir.”Kapitalist bir toplumda her ikisi de sermaye ve devlet tarafından bi-
çimlendirilmektedir. O nedenle, sahip olduğumuz haklarımız ve kamusal çıkarla-
rımız sermaye ve büyük mülk sahiplerinin beklentilerine göre devlet otoritesi 
kullanılarak hayata geçirilmek istenmektedir. Bu iktidar ilişkileri, varlığımızı 
değersizleştirmektedir. Sonucuna razı olmaya zorlandığımız göstermelik 
seçimler, işlevsiz danışma veya görüş alış veriş toplantıları,gönül alma veya 
terslenme seanslarına dönüşen şikayet mekanizmaları, toplumun çok bü-
yük bir kesimini, boşlukta yaşayan, köksüz, güvencesiz, geleceksiz varlıkla-
ra dönüştürmektedir. 

Antalya bu süreçlerden muaf değildir. Ülkemizin misafir odası, dünyaya 
açılan vitrinimiz denilen bu kentin sakinleri olarak, her geçen gün daha faz-
la daralıyor, bunalıyor ve çok daha fazla oldu/bittiler altında yaşamaya zor-
lanıyoruz. Zira bu kentin fiziki koşulları, ekolojik sistemi ve toplumsal 

ihtiyaçları artık tamamıyla piyasadabelirlenen değişim değerlerine göre 
ele alınmaktadır. Kentin cazip kılınması adına hesapsız, plansız, öngörü-
süz, kabul edilemez tahsisler ve yatırım planlamaları yapılmaktadır. Serma-
yenin küreselleşmesi, neo-liberalizm, emperyalist kuşatma, adına ne deni-

Antalya’da Kent Hakkı

AÇILIŞ KONUŞMASI

Mustafa ŞAHİN
Avukat
Antalya Kent İzleme Platformu Sözcüsü
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lirse denilsin, bütün bu gelişmeler, özellikle emeği ile geçinenlerin, dar ve 
sabit gelirlilerin, kentsel yaşamdan daha da dışlanmalarına, kent merkezle-
rinden sürgün edilmelerine neden olmaktadır. Yine bu gelişmelerle tarım 
arazilerimiz, sahillerimiz, ormanlarımız, su kaynaklarımız, hatta dere ya-
taklarımız bile kamu yararına aykırı kullanımlar sonucunda heba edilmek-
tedir. 

İşsizlik, hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği ile sonsuz yasaklamalar ve 
hak ihlalleri artarak devam ederken; zorla gözümüze sokulan, kulağımıza 
dayatılan tek taraflı ve bire bin katılarak açıklanan icraatlar; insanı iktidara 
bağımlı kılmayı hedefleyen sosyal yardım politikaları; övünme ile kötüle-
me, kayırma ile dışlama arasında seçenek üretemeyen egemen siyaset anla-
yışları ile bütün bir toplum teslim alınmak istenmektedir. Nihayet her ala-
na sirayet eden istismarcı, cinsiyetçi, tekçi ve hegemonikyaklaşımlarla, 
çoğulculuğumuza, özgürlükçü ve eşitlikçi koşullarda barış içinde bir arada 
yaşama irademize şans verilmek istenmemektedir. 

Elbette ki ülkesini, toplumunu ve geleceğini düşünen hiç kimse, küçük 
bir azınlığın çıkarları, rant düşkünlüğü ve çağın gerisinde kalmış yaşam an-
layışları uğruna kendi öz değerlerinin feda edilmesini kabullenmeyecektir. 
Hiç kuşku yok ki yaşanan bütün mağduriyetlerimizin ve hak ihlallerinin 
çözümünde iş başa düşmektedir. Artık kentin pazarlanmasını değil, kent 
hakkının yani kamusal çıkarların korunarak kentlerin toplumsal olandan 
yanadüzenlenmesi gerektiğini yüksek sesle ifade etmeliyiz. 

Ulaşım, su, elektrik, gıda, barınma, eğitim, sağlık, çalışma, yani insani 
yaşam koşulları içeren hayati konularda kamu yararına sosyo/ekonomik 
politikalar geliştirilebilmesi için demokratik/katılım kanallarının, göster-
melik seçimlerden seçimlere değil, her daim açık olmasınıve kent yönetimi-
ne müdahil olmayı mutlaka talep etmeliyiz. Ancak bu yolla siyaset tacirleri-
nin elinde oyuncak olmaktan kurtulabilir, yine ancak bu yolla kamusal 
hizmetlerde ve kamusal alanlarda birer müşteri olarak görülmemize engel 
olabiliriz. Daha bu yıla kadar özgürce yararlanabildiğimiz Konyaaltı kıyı şe-
ridinin resmen parsel parsel kiralanması ve paralı hale getirilmesi; ticari 
kaygılarla, kıyı kenar çizgisine aykırı olarak gerçekleştirilen, orta büyüklük-
teki dalga boylarının dahi altında kalarak zarar görmesine neden olunan 
“çakma ödüllü” Konyaaltı sahil düzenlemesi; Akdeniz Kent Parkı’nda, doğal 
ve kültürel değerler yıkılarak dikilmek istenen AVM ve diğer ticari üniteler; 
akıl ve iz’andan yoksun yollarla yıllarca savunulan, doğa ve bilim izin ver-
mediği için dere yatağında gerçekleştirilmek istenen yat limanı hayallerin-
den vazgeçip, taşkın önleme bahanesiyle, görsellik ve rant uğruna, her yıl 
kamu kaynaklarının fütursuzca harcanması pahasına, kum çakıl kaçakçılığı 
yaparak, Konyaaltı sahil şeridinde kıyı erozyonu riski yaratılarak, doğal ya-
pıya aykırı gerçekleştirilen BOĞAÇAYI kazıları ve Kaş’tan Gazipaşa’ya ka-
dar yaşanan benzeri pek çok örneğin ortaya koyduğu gibi korunması gere-
ken bütün tarihi, doğal, kültürel ve insani değerlerimiz piyasalaştırılarak, 
özelleştirilerek ve ticarileştirilerek tüketilmektedir. 



- 14 -

AN
TA

LY
A

KENT HAKKI FORUMU

Hepimiz farkındayız ki iktidar odaklarınca verilen sözler, hangi alanlar-
da olursa olsun, esas olarak onun kullanım değerini, kamu yararını değil, 
kendi çevrelerine ve özel beklentisi olanlara yaramaktadır. İfade ettikleri 
hizmetkarlık ise kamuya ait kaynakların sermaye dünyasına aktarılmasına 
ve bu çevrelerin zenginleşme aracı olarak kullanılmasına ayarlıdır. Düşünü-
nüz ki bu yolda yapılan yatırımlardan Konyaaltı sahil düzenlemesi de Boğa-
çayı düzenlemesi de hem yasal düzenlemelere, hem da doğal yapıya aykırı 
olduğu için yaklaşan yerel seçimlere olumsuz etkisi olmasın diye, aman çok 
yoğun yağmur yağmasın, aman dalgalar kabarmasın duaları yaptıracak ka-
dar korkulu rüyaları haline gelebilmektedir. Ama ne yazık ki sonuçta bütün 
yaptıkları kendilerine kar; zarar ziyanı da bu kentte yaşayanlara fatura edil-
mektedir. 

İktidar çevrelerince paraya tahvil edileceği düşünülen hemen her giri-
şimlerinin sonucunda, “suç mahalli” haline getirilen yaşam alanlarımızda, 
sürdürülmek istenen hak gasplarının en kısa zamanda geride kalması, bü-
tün bu sömürü öykülerinin sona ermesi için kentte yaşayanların farklılıkla-
rını bir kenara bırakarak hep birlikte haklarına sahip çıkmaları, bu amaçla 
birlikte mücadele vermeleri hayati öneme sahiptir. Kendimiz, toplum, doğa 
ve geleceğimiz için bu adımı atmak zorundayız. Bu forumun sonuç bildirge-
si olarak, burada ifade edilen Antalya’da son dönemde yaşanan “kent hakkı-
na karşı işlenen suçlar” listesini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacağız. Bu 
amaçla hazırlanan panomuza, kentte gerçekleştirilmesini istediğiniz veya 
derhal son verilmesini talep ettiğiniz uygulamaları ve düşüncelerinizi yaz-
manızı rica ediyoruz. 

Son olarak, Antalya Kent İzleme Platformu olarak bu etkinlikte emeği 
geçen arkadaşlarıma, katılımcılara, konuklarımıza ve sağladığı katkıdan 
dolayı başta Antalya Barosu olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara bir kez 
daha teşekkür ediyor ve forumun başarılı geçmesi dileklerimle hepinize hoş 
geldiniz diyorum. 
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KENT HAKKI VE KENTLİLİK BİLİNCİ
Konuşma boyunca başlık başlık açmaya çalışacağım, ama kent hakkı 

kavramına girdiğimizde ilk olan, kentlinin bilme hakkıdır; kentlinin neye 
sahip olduğunu ve neyi talep edebileceğini bilme hakkıdır. 

Bu anlamda Lefebvre, kent hakkını güç ilişkileri içerisinde okuyor. Sel 
Yayıncılık’tan “Şehir Hakkı” şeklinde tercüme edilerek çıkmış olan bir kitabı 
var, 1967 yılında kaleme aldığı. Sosyal bilimlerde yaşanan o aydınlanma dö-
neminde, Marksist yazında, özellikle Marksist coğrafyacılar içinde yaygın 
bir şekilde kent ve kent mücadelesi üzerinden bir söylem geliştiriliyor ve bu 
söylem içerisinde, güç ilişkilerinde Lefebvre, farklı bir açılım getirerek, ilk 
defa bir kavramı tartışıyor. Ne bu kavram? Kent hakkı. Ve bunu güç ilişkile-
ri içerisinde şöyle yorumluyor: Bir özne olarak kentleşmenin, o dönemki 
okumayla birlikte sanayileşmenin yarattığı yoğun bir yapılaşma... Fakat 
nesne olarak da kentlinin, yani şehrin üretilmesi meselesi içerisinde güç 
ilişkilerini kentliden yana bir tavır içerisinde okumalıyız. 

Yani kentli, bir kent toplumu olarak güçlenmelidir. Bunu size şu şekilde 
örnekleyebilirim. Bir kent içerisinde sanayi ile birlikte gelişmiş yerleşim 
alanları ve bu yerleşim üzerindeki dönüşüm baskılarının yarattığı yeni sü-
rece karşı toplumun bilme hakkı, toplumun bu süreci anlama hakkı ve özel-
likle bu yeni sektörlere karşı söz söyleme hakkıdır. Buna sadece yöneticiler 
ya da hükümetler karar veremez. Katılım süreçlerinde kentli de kent hakkı 
savunucuları da var olmalıdır. Hiçbir kentli bunun dışında bırakılamaz. Bu-
rada tabi esas olarak, kullanım değeri ve değişim değeri üzerinden tanımladı-
ğımız bir kent var. Kullanım değerine kimler sahip? Bizler, yani kentliler sa-
hibiz. Kullanım değeriyle kast ettiğim şey, kenti kullanma hakkımız. Peki 
değişim değerine kimler sahip? Rantiyeciler, daha doğrusu sermaye grupları 
sahip.

Siyasetin burada aldığı pozisyon, kullanım değeri ile değişim değeri arasın-
da almış olduğu pozisyon, kent hakkı mücadelesinde bizleri, bu meseleyi 

Kent Hakkı ve 
Kentlilik Bilinci

SUNUM

Tayfun KAHRAMAN
Akdemisyen
İstanbul Şehir Plancıları Odası Bşk.
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billurlaştıran bir tarafta tutuyor. Yani biz, kullanım hakkını talep ettiğimiz 
oranda, değişim hakkı üzerinden tanımlanan siyaseti de bir ölçüde değiştir-
meye malik oluyoruz. Bu çerçeveden baktığınızda kent toplumu ve kentlilik 
önemli. Lefebvre de bunun altını çiziyor, özellikle de kent toplumu kavra-
mının. Kent toplumunu yaratmadan bir kent hakkı savunusunun olamaya-
cağını söylüyor. Özellikle ve öncelikle, kentlilik bilincini yerleştiremediği-
miz, kentli olmanın ne anlama geldiğini anlatamadığımız sürece bir kent 
toplumu yaratma şansımız da yok. 

Biliyorsunuz, Türkiye gibi azgelişmiş ülke koşullarından gelen toplum-
lardaki kentleşme süreci, çok geç olmuştur. İngiltere ve Avrupa kentlerinin 
19. yüzyıl ortasında yaşadığı yoğun kentleşme ve sanayileşme sürecini biz, 
ancak 20. yüzyıl ortasında yaşadığımızdan, çok hızlı bir kentleşme ve bu 
kentleşmenin yarattığı büyük bir kitlesel göç hareketi ile karşı karşıya kal-
dık ve bir kentlilik bilinci yaratamadık. Yerel seçimlerin bugünkü gündemi-
ne bakarsanız, hâlâ öyle olduğunu görebilirsiniz. Kimse, kent hakkından ve 
kentlilik üzerinden tartışmıyor yerel seçimleri. Bugün bizim yerel seçimler-
de birincil olarak tartıştığımız meseleler, merkezi genel seçimlere ilişkin 
politikalar. Şöyle kafa karışıklıkları da yaşıyoruz bazen. Kent üzerindeki 
projeleri, yerel seçimlerde konuşmamız gerekenleri, genel seçim projelerin-
de tartışıyoruz. 2011 genel seçimlerini hatırlayın. Adeta İstanbul’a büyük-
şehir belediye başkanını seçiyorduk. Üçüncü Köprü’ler, Kanal İstanbul’lar, 
milyonluk şehirler…

Bu nedenle belki de bizim ilk inşa etmemiz gereken şey, Lefebvre’ün de 
dediği gibi kent toplumu ve kentte neyi talep etmesi gerektiğini bilen bir 
kentlilik bilinci. Ancak bu gerçekleştiğinde biz kent hakkı kavramından ve 
kentlilikten bahsedebileceğiz sağlıklı bir şekilde. Elbette bunları konuşan-
lar var. Biz de konuşuyoruz, kent hakkından dem vuruyoruz. Fakat bunun 
toplumsal karşılığına baktığımızda, ne yazık ki hâlâ tam anlamıyla bunu 
göremediğimizin altını çizmem gerekiyor. Ve bunu göremediğimiz oranda 
da kent hakkı mücadelesinde hep yenik düşeceğiz. 

Bugüne kadar Türkiye’deki, belki de bu coğrafyadaki, özellikleri nede-
niyle dünyadaki en büyük kent hakkı mücadelesi olarak görülmesi gereken 
şey, Gezi Parkı ve Gezi Parkı sonucunda oluşmuş olan bilinçtir. Ne kadar 
kent hakkıydı, ne kadar yaşam hakkıydı, ne kadar genel siyasete ilişkin söz 
söylüyordu; bu tartışmaların hiçbirine girmiyorum. Çünkü o dönemde, o 
kentteki meslek odaları yöneticileri olarak, kent hakkı savunusunda öne 
düşen isimler olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki Gezi, esasında siya-
sete karşı bir başkaldırıydı. Sadece bir kent hakkı söyleminden ibaret değil-
di. Bir taraftan da yaşam hakkı söylemiydi. Bu nedenle tam olarak bir kent 
hakkı savunusu olarak bunu söylemesek de dönüp baktığımızda. Gezi de 
dünyadaki tüm kent hakkı mücadeleleri de esasında kentlerdeki eşitsizlik-
lerin en dibinde yer alanların bir mücadelesidir. Ne demek bu? Değişim de-
ğeri üzerinden kurgulanan dünyadan pay alamayanların, yani bizlerin mü-
cadelesi.
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Lefebvre, kent hakkını bir devrimsel mücadele olarak tanımlıyor, ama 
arkasından da şunu ekliyor: Bu devrimi, kent hakkı üzerinden bilinçlenme-
yi, ancak eşitsiz koşulların mağdurları, yani işçi sınıfları yaratabilir. Kentte-
ki işçi sınıflarının bugünün koşullarında ne kadar belirgin olduğunu tartış-
maya gerek yok. Çünkü neo-liberalizmle birlikte bunlar da silikleşti. Fakat 
bugün esas kent sorunsalına ilişkin, gene Lefebvre üzerinden söyleyecek 
olursam, kullanım ve sahiplenme, yani kentlinin kenti sahiplenmesi üze-
rinden birincil olarak öne çıkan şey ne oldu? Kentlik bilinci ve bu kentlik 
bilinci üzerinden de kentlinin neyi talep edeceğini bilmesi. Yani biz talep 
ettiğimiz oranda kent hakkına sahibiz. Peki, nedir bu talepler?

Çok geniş alanda taleplerimiz olabilir. Bunlardan bir tanesi, eğitim ve 
kültür faaliyetlerine katılmak. Çok basit görünebilir ama bugün eğitim hak-
kımızı ne kadar alabildiğimizi sorguladığımız bir ortamda, kent içerisinde 
de bu hakkı ve kentlik bilincini, bu kentlik bilincindeki farkındalığı yarata-
cak bir zihinsel aşamayı kaydetmek üzere nasıl bir mücadele verilebilir? 
İkincisi, güvenli bir kent; güvenli bir kentte yaşama arzusu. Temiz su, temiz 
hava, hava kirliliğine karşı durmak, temiz suyu talep etmek, temiz ve ucuz 
gıdayı talep etmek bugün kentlerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Sa-
bah uçakla gelirken havalimanının etrafındaki seraları gördüm. Bu seralar-
da üreticinin ürettiği ürünleri, neredeyse maliyetinin 10 katına biz kentli-
ler, özellikle İstanbullular olarak satın alıyoruz. Sağlıklı bir gıdaya 
ulaşamadığımız gibi bu gıdalarında çok yüksek fiyatlarda olduğu bir kent 
içerisindeyiz. Belki Antalya’daki o seralarda üretilenleri siz de Antalya’da o 
fiyatlara satın alıyorsunuz. İşte bunu talep etmek, bir kent hakkıdır. Kentte 
yaşamanın, kentlilik bilincinin doğurduğu bir sonuç bunu talep etmek. 

Antalya’da olunca kıyı alanlarını da konuşmak gerek. Toplumun kıyı 
alanlarından eşit yararlanabilmesini sağlamak gerekir. Ancak Konyaaltı 
Plajı’ndan toplumun eşit yararlandığını söylemem çok güç. Herkes, ancak 
değerini ödeyebildiği kadarıyla bu alanlardan yararlanabiliyor. Bu sadece 
plajlar için geçerli değil; değişim değeri üzerinden, yani bu alanların satın 
alınması, bu alanların kamusallığı üzerinden de bu tartışmayı uzatabiliriz. 
Toplumun teşviki, bu teşvikle birlikte kalkınma ve bununla beraber kentsel 
refaha ulaşma. Bunlar da bizim kent hakkı olarak talep edebileceklerimiz-
den. Kalkınma, size genel merkezi hükümet politikası çerçevesinde görü-
nüyor olabilir. Ancak bizler, kentliler olarak, kent hakkı çerçevesinde kal-
kınmayı da kentsel refah artışını da talep edebiliriz. 

Başlıklandırmaya şöyle devam edeceğim. Az önce sizin de söylediğiniz 
ulaşım hakkı. Kentte konforlu, ucuz, güvenli ve hızlı toplu taşıma hakkı, 
bütün kentlilerin hakkıdır. Size İstanbul’dan rakam vereceğim, kusura bak-
mayın, Antalya’nın rakamlarına hâkim değilim. İstanbul’da günlük toplam 
21 milyon yolculuk yapılıyor. İstanbul’un nüfusu 15 milyon. 21 milyon yol-
culuğun içinde her türlü vasıta var; metroda var, deniz taşıtları da var, özel 
araçlarda var, servis araçları da var. 15 milyonluk bir kenti düşündüğünüz-
de, 21 milyonluk günlük seyahat sayısı çok az. Bu gelişmiş ülke örneklerin-
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de 3,5-4 civarında. Tokyo’dan örnek vereyim, çünkü bugün en yüksek oran 
orada. Tokyo’da kişi başına günlük ulaşım 4, İstanbul’da ise 1,5. Niye böyle? 
Çünkü biz hızlı, konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi sunamıyoruz. Ve 
insanlar hareket etmiyorlar. İstanbulluların pek çoğu, kentteki birincil hak-
larından, ulaşım haklarından yararlanamıyor. İstanbul’un sadece yüzde 
20’si hareket ediyor, yüzde 80’i ya yaya olarak ulaşıyor ya da hiç ulaşmıyor. 
Evinden çıkmıyor ya da alışverişini ve diğer tüm faaliyetlerini çevresindeki, 
mahallesindeki birimlerde gerçekleştirdiği için ulaşıma, toplu taşımaya ihti-
yaç duymuyor.

Biliyorsunuz İstanbul, şu anda çözülemeyen problem yumağı halinde. 
İstanbul’un Tokyo gibi bir metropol haline geldiğini düşünün, yani günlük 
talebin 60 milyon civarına çıktığını düşünün, biz İstanbul’da hiçbir yere gi-
demeyiz. Bir taraftan bu talep etmeme durumu, yöneticilerin de işine geli-
yor. Çünkü talep ettikleri anda içinden çıkılamaz bir kriz haline gelecek. 
Size şöyle bir örnek de vereyim. İstanbul nasıl Kocaeli ve Tekirdağ ile bütün-
leşmiş kentsel metropol alanı ise Tokyo da Yokohama ile birlikte bir metro-
pol alan. Bu alanda 20 milyon insan yaşıyor ve bu sorun çözülebiliyor, çün-
kü toplu taşımanın yüzde 96’sı raylı sistemlerle, metroyla çözülmüş. Bu 
anlamda kentliye kent hakkını teslim ettiğinizde, bu problemlerin pek ço-
ğunu çözebiliyorsunuz. 

Bir diğeri çevre ve doğa. Sağlıklı bir doğal çevrede yaşamak ve sağlıklı 
kentsel çevre sunulan bir alanda yaşamak, her kentlinin hakkı. Bu da bizim 
talep edeceğimiz bir kent hakkı. Diğer taraftan kentteki yapıların fiziki du-
rumları. Biliyorsunuz, buna ilişkin pek çok yasa yapıyoruz, her gün yeni 
kentsel dönüşüm yasaları icat ediyoruz, bu fiziki çevreyi onarmak için. Fa-
kat dönüp baktığınızda, bu yasaların pek çoğunun, son 6306 sayılı Afet Ris-
ki Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte tartıştığı-
nızda, öyle olmadığı görülüyor. Yine size İstanbul’dan bir örnek verebilirim. 
İstanbul’da şuanda 1.5 milyon yapı var, çünkü kaçak yapılaştık. Bunun ar-
kasından gelen sonuca baktığınızda, 2014 yılında kabul edilen yasa, 4 yıl 
içerisinde ancak 30 bin binaya erişmiş durumda. Fakat biz biliyoruz ki 1999 
yılındaki Marmara Depremi’nden sonra açıklanan rakamlara göre İstan-
bul’daki yapıların yüzde 20’si, bir deprem ya da afet karşısında ağır hasar 
alabilecek yapılar. 

Çünkü yine burada kentteki yapıların fiziki durumlarını iyileştirmek ya 
da sağlıklı bir yaşam çevresi sunmak gayesiyle hareket etmiyoruz. Hareket 
noktamız ne? Değişim değeri üzerinden rant beklentisi yüksek alanlarda bu 
projeleri gerçekleştirmek. İstanbul’un merkezindeki bölgeler, çok rahatlıkla 
riskli alan ilan edilip dönüştürülebiliyor. Hepinizin bildiği Fikirtepe örneği. 
İstanbul’un gündemi, Türkiye’nin gündemi olduğu için rahatlıkla size ifade 
ediyorum bunları. İstanbul’daki mevcut yapılaşma düzeninin kat kat üze-
rinde verilmiş yapılaşma haklarıyla birlikte esasında kentsel dönüşümle fi-
ziki çevreyi yenilemiyoruz. Kentsel dönüşümle birlikte yatırımcı için yeni 
kentsel arsalar yaratıyoruz. Amacımız fiziki çevreyi iyileştirmek ya da fiziki 



- 19 -

ANTALYA KEN
T H

AKKI FO
RU

M
U

çevreden sağlıklı bir kentsel doku çıkartmak değil. Amacımız yatırımcı için 
kentsel arsa bulunmayan alanlarda yeni kentsel arsalar yaratmak ve bunun 
üzerine projelerin gerçekleşmesini sağlamak. 

Bir diğeri, tarihi ve kültürel miras. Antalya’daki Kaleiçi bölgesi açısından 
da geçerli bu. Kültürel mirasımıza ve tarihimize sahip çıkmak, esasında 
kentlerin bireysel değil toplumsal olarak hakkı. Toplumsal olarak hakkımız, 
çünkü biz, o yapıları ya da o kentsel dokuyu korumak üzere bireyler olarak 
değil toplum olarak sorumluyuz. Bunu bir toplumsal hak olarak talep etme-
liyiz. Bir diğeri konut. Zamanım azaldığı için kısaca geçeceğim. Sağlıklı, gü-
venli ve konforlu konutlar hepimizin hakkı. Kentteki özürlüler ve ekono-
mik anlamdaki engelliler, yani kentin düşkünleri. Kentte birlikte 
yaşadığımız, hayatı paylaştığımız kentin düşkünlerinin de kentte yaşama 
hakkını savunmamız, kentsel coğrafyada var olmalarını sağlamamız, bizim 
görevimiz ve kent hakkı olarak talebimiz.

Tabii ki bu liste devam ediyor. Kültür, kültürler arası kaynaşma, kent 
sağlığı, katılım, kent yönetimi, kent planlama ve kent planlama içerisinde 
yapılanlar. Tüm bunlar, sağlıklı bir kent için neleri talep edebileceğimize 
ilişkin başlıklar. Bu başlıkların hepsi, Avrupa Kentsel Şartı’nın ana omurga-
sını oluştururlar. Avrupa Kentsel Şartı’nda sayılmış olan 13 ilke bunlar. Av-
rupa Kentsel Şartı diyor ki “bir kent yöneticisi, öncelikli olarak her hakkı 
çerçevesinde kentlilere bunları sağlamalı.” Kentlilere de bir görev veriyor: 
“Kentliler de bunları talep etmeli.” “Yerel yönetimler, ancak bu çerçeve içe-
risinde Avrupa Kentsel Şartı’nı yerine getirmiş olabilir” diyor. Bizim de Tür-
kiye Cumhuriyeti olarak kentsel şart altında imzamız var. Bunları yerine 
getireceğimizi taahhüt etmiş durumdayız. 

Ben size uzun uzun kullanım değeri ve değişim değeri üzerinden yeni yasal 
düzenlemeleri anlatacaktım ama buna vaktim kalmadı. O yüzden şöyle to-
parlamak istiyorum. Bugün kent hakkı içerisinde Lefebvre’ün tanımladığı, 
odaklandığı tek bir nokta var. Nedir bu? Kullanım değeri ve değişim değeri. 
Siyasetin yapmış olduğu yasal düzenlemelere baktığınızda, tamamen deği-
şim değeri üzerinden tasavvur edilen bir kent çıkıyor karşınıza. Ne demek 
bu? Her geçen gün yenisi ortaya çıkan imar planı yapma yetkisine sahip 
idareler ve bu idarelerle birlikte ortaya çıkan yeni projeler. Yine size İstan-
bul’dan örnek verirsem, İstanbul’da bugün, maliyetleriyle birlikte hesaplan-
dığında, yaklaşık 750 milyar lira gibi bir değer ortaya çıkartıldığı düşünülü-
yor bu projelerle birlikte. Yani şu anda Türkiye’de bütün kontakları 
kapatsanız, bütün işletmelere kilit vursanız, hep beraber 1 yıl boyunca par-
ti yapabiliriz; bu değere sahipsek. Bu durum, kent üzerinden değişim değeri-
nin ön plana çıkarıldığını, kent hakkında tek savunulanın değişim değeri ol-
duğunu gösteriyor.

Fakat kentliye dönüp baktığınızda kentli de burada çok masum değil. Az 
önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi kentli de sadece rant değerinden ne 
kadar pay alacağı üzerinden kuruyor kent hakkını. Fikirtepe örneğine ba-
kın. Fikirtepe’deki proje ilk açıklandığında, 2009 yılında, gazetelere demeç-
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ler verdiler ve dediler ki “bugün bizim başımıza talih kuşu kondu, değersiz 
olan mülkümüzü vereceğiz ve bunun karşılığında müteahhitten iki daire 
alacağız, o daireleri de milyon liralara satacağız”. Kentlinin kentte varoluş 
koşullarına ve kent hakkına böyle baktığı, siyaseti de ne yazık ki sadece bu-
nun üzerinden okuduğu, kentliliği ve kent hakkı mücadelesini ranttan pay 
almak üzere kurguladığı bir ortamda kimsenin sesi çıkmaz, elbette imar 
barışı düzenlemesi de TBMM’deki tüm partilerin oybirliği ile geçer. 

Süremin sonuna geldiğim için burada bitiriyorum. Sizlere dinlediğiniz 
için, Antalya Kent İzleme Platformu’na da davetleri için çok teşekkür ediyo-
rum. Umarım zihin açıcı bir konuşma olmuştur. 
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GİRİŞ
Seksenli yıllarda tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de giderek yaygınla-

şan neo-liberal yaklaşım başta ekonomi olmak üzere, devleti tüm kurumla-
rıyla değiştirmeyi ve dönüştürmeyi amaçlamıştır. Sermaye birikim sürecini 
kapitalist ekonominin piyasa sistemine uygun biçimde yeniden tanımlayan 
bu yaklaşım ile ulusal ve uluslararası sermayeye yeni ve kârlı alanlar açmak 
için birçok düzenleme yapılmıştır.

Kamu yönetimi alanında merkezi yönetimin yanında yerel yönetimler 
de bu düzenlemelerden payını almıştır. 1924 tarihli Köy Yasası ve 1930 ta-
rihli Belediye Yasası ikibinli yıllara kadar yerel yönetimleri düzenleyen baş-
lıca yasalar olmuştur. Ancak, 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile üç ilde Büyük-
şehir Belediyesi (BŞB) kurulmuş, 2005 yılında İl Özel İdaresi Yasası ve 
Belediye Yasası yerel yönetimleri yeniden düzenlemiştir. 2012 yılında çı-
kartılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında görev, 
yetki ve sorumluluk paylaşımı, kentsel ve kırsal alan yönetimi, imar planı 
yapma ve uygulama, personel yönetimi ile ticari şirket ve ortaklıklar kurma 
konuları yeniden düzenlenmiş, belediye sınırı il sınırına kadar genişletil-
miştir.

Büyüyen yetki alanıyla birlikte büyükşehir belediyelerinde daha fazla 
kaynağa ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bunun için, ilçe belediyelerinin 
merkezi bütçe paylarından büyükşehir belediyesine pay aktarılmış, beledi-
ye sınırları içindeki genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılan pay artı-
rılmıştır. Ancak kaynakları artırmak için yapılan düzenlemeler, yetki ve 
sorumluluk alanlarındaki artış karşısında yetersiz kalmış ve büyükşehir 
belediyelerinde mali sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Mali sorunları aş-
mak için belediyeler borçlanma yoluna başvurmuş, yerel kamusal hizmet-
ler, yap-işlet-devret modeli gibi çeşitli imtiyaz sözleşmeleriyle yaptırılmaya 
başlanmıştır. Bunun sonucu olarak yerli ve yabancı sermayeye olan bağım-

Antalya B.Şehir Belediyesi 
Bütçe Uygulamaları

Süleyman ULUTÜRK
Akdemisyen

SUNUM
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lılık giderek artmıştır. Bu çalışmada konu, bütünşehir uygulama ve tartış-
maları ışığında Antalya Büyükşehir Belediyesi özelinde ele alınacak ve bele-
diye bütçesinin söyledikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

1980 SONRASI YEREL YÖNETİM DÜZENLEMELERİ
1982 Anayasası’nın, yerel yönetimlerle ilgili 127. maddesine eklenen 

“büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri kurulabilir.” düzen-
lemesine dayalı olarak 1984 yılında 195 sayılı KHK ve 3030 sayılı yasa ile ilk 
düzenleme yapılmış, İstanbul, Ankara ve İzmir il merkezinde büyükşehir 
belediyesi uygulamasına geçilmiştir. 1986-1999 yılları arasında on üç ilde 
daha büyükşehir belediyesi kurulmuş, böylece büyükşehir sayısı on altı ol-
muştur. 2012 yılında çıkartılan ve 2014 yerel yönetim seçimleriyle birlikte 
bütün maddeleri yürürlüğü giren 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Beledi-
yesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni büyükşehirlerin kurulma-
sının yanı sıra yerel yönetim sisteminde büyük değişiklikler yapılmıştır. Bu 
yasa ile BŞB sayısı otuz olmuştur. Ancak, asıl önemli değişiklikler, büyükşe-
hirlerin yönetsel yapılarında ve mali hükümlerde yapılmıştır. 

YASA İLE YAPILAN BAŞLICA YÖNETSEL DEĞİŞİKLİKLER;
• 14 il belediyesi daha büyükşehir belediyesi yapıldı, BŞB sayısı 30 oldu,
• BŞB sınırları, il mülki sınırlarıyla örtüştürüldü (bütünşehir uygulaması),
• Nüfusu 2.000’in altında olan 559 belediye, köye dönüştürüldü, 
• BŞB sınırları içinde kalan 1.076 belde belediyesi ile 16.500 köy tüzel ki-

şiliğini kaybetti, mahalleye dönüştü, 
• BŞB olmak için gerekli olan 750 bin belediye nüfusu koşulu il nüfusu 

olarak değiştirildi, 
• Yeni BŞB olan 14 ilde 25 yeni ilçe kuruldu,
• BŞB ilçe belediyesi olma nüfus ölçütü 50.000’den 20.000’e çekildi, 
• Otuz BŞB’de il özel idareleri kaldırıldı, 
• Kaldırılan il özel idarelerinin yerine bu illerde, bütçesi Başbakan (Cum-

hurbaşkanı), yönetimi o il valisine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı (YİKB) kuruldu. 

MALİ DÜZENLEMELER;
• Genel bütçe vergi gelirlerinden, 
• BŞB dışındaki belediyelere ayrılan pay %2,85’den %1,50’ye düşürüldü,
• BŞB payı %2,50’den %4,50’a çıkarıldı, 
• İl özel idarelerine ayrılan pay %1,15’ten %0,5’e düşürüldü, 
• İlçe belediyesi paylarının %40’ı bağlı olduğu BŞB devredildi, 
• BŞB sınırları içindeki genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından 

ayrılan pay %5’ten % 6’ya çıkartıldı. 
Yapılan bu değişiklikler yerel yönetim tarihinde yapılan en büyük deği-

şiklikleri içermektedir. Büyükşehir belediyeleri kurulmasına ilişkin yasal 
düzenlemeler kronolojik olarak aşağıda gösterilmektedir.
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YILI BELEDİYE YASAL DAYANAK
1984 Ankara, İstanbul, İzmir 3030 SY

1986 Adana 3306 SY

1987 Bursa 3391 SY

1987 Gaziantep 3398 SY

1987 Konya 3399 SY

1988 Kayseri 3508 SY

1993 Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 
İzmit, Mersin, Samsun 504 sayılı KHK

1999 Sakarya 593 sayılı KHK

2012
Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, 
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, 
Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van

6360 SY

2013 Ordu 6447 SY

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇESİ
Belediye bütçesi, 5393 Sayılı Belediye Kanun’unda, “Belediyenin strate-

jik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, bele-
diyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, 
gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.” olarak ta-
nımlanmıştır. Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Beledi-
ye Encümenine sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Ba-
kanlık belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısına 
eklenmek üzere Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek 
görüşüyle birlikte belediye meclisine sunar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşın-
dan önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Kabul edilen bütçe, malî yıl-
başından itibaren yürürlüğe girer ve uygulanmaya başlanır. 

Yasada belediye gelirleri; yasalarla gösterilen belediye vergi, resim, harç 
ve katılma payları, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, genel ve özel 
bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların kira, 
satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, belediye 
meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılı-
ğı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak ve faali-
yetler karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirler olarak sıralanmaktadır. 
Belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ama-
cıyla borçlanabileceği ve tahvil ihraç edebileceği de bu yasada düzenlenmiş-
tir.

Belediyenin harcamaları ise; belediye binaları, tesisleri ile araç ve malze-
melerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, belediye-
nin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, öde-
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nek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer 
giderler, her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri, vergi, resim, 
harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip 
ve tahsili için yapılacak giderler; belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile di-
ğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler, belediyenin 
kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı 
ve üyelik aidatı giderleri, mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına iliş-
kin giderler, faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri, 
dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hiz-
met ve yardımlar; dava takip ve icra giderleri; temsil, tören, ağırlama ve ta-
nıtım giderleri, avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapı-
lacak ödemeler, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum 
örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri, sosyo-kültü-
rel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler, belediye hizmetle-
riyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri, ka-
nunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler; 
şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar, imar düzenleme giderleri, her 
türlü proje giderlerinden oluşur.

Yasaya göre bütçeye ayrıntılı harcama ve finansman programlarının da 
eklenmesi gerekmektedir. Bütçenin uygulanmasından öncelikle belediye 
başkanı sorumludur. Aşağıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bütçe-
nin son on yıllık süreçte seyri toplam gelirler, toplam harcamalar ve borç-
lanma gereği başlıkları altında incelenmektedir.

TOPLAM GELİRLER
2009-2018 yıllarını kapsayan son on yıllık süreçte Antalya BŞB’sinin 

toplam gelirlerine bakıldığında ilk dikkati çeken konu, 2014 yılından sonra 
gelirlerde önemli ölçüde artışın olduğu ve bu artışın 2017 ve 2018 yılların-
da daha da belirginleştiğidir. Sayısal olarak ifade etmek gerekirse 2009 yı-
lında 207.746 bin TL olan gelirler, 2018 yılında 2.357.540 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. Gelirlerin ayrıntısına bakıldığında ise inceleme dönemi sü-
resince, merkezi bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın da yer aldığı diğer 
gelir kaleminin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Tablo-1 ve 
Grafik-1). 
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TOPLAM HARCAMALAR
Antalya BŞB’nin 2009-2018 yıllarını kapsayan dönemde harcamalarına 

bakıldığında da tıpkı gelirlerde olduğu gibi 2014 ve sonrasında hızla arttığı 
görülmektedir. Artış son iki yılda daha da belirgin hale gelmektedir. 2009 
yılında 427.718 bin TL olan toplam harcamalar 2018 yılında 3.210.000 bin 
TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamacı birimlerin 2018 yılı bütçe ödenekleri-
ne göre yapılan sıralamasında en yüksek pay Ulaşım Planlama ve Raylı Sis-
tem Daire başkanlığına aittir. Bunu sırasıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı, 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlı-
ğı izlemektedir (Tablo-2 ve Grafik-2).
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BORÇLANMA GEREĞİ
2012 yılında yasalaşan ve 2014 yerel yönetim seçimleri ile birlikte uygu-

lanmaya başlanan önemli bir değişiklik kamuoyunda “bütünşehir” olarak 
bilinen düzenlemedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 6360 sayılı yasa ile BŞB 
sınırları il sınırına çıkartılmış, yeni ilçeler kurulmuş, köylerin tüzel kişiliği 
sona erdirilerek mahalleye dönüştürülmüş, böylece büyükşehir belediyesi-
nin yetki ve sorumluluk alanı genişlemiştir. Genişleyen yetki ve sorumluluk 
yeni ve daha fazla harcamaların yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bü-
yükşehir Belediyeleri hizmetlerini en uzaktaki köylere kadar götürmek zo-
runda kalmıştır. Yetki ve sorumluluk alanının genişlemesi sonucu gerek 
duyulan ek gelir, mali hükümlerde yapılan düzenlemeler ile sağlanmıştır. 
Gelirlerde ve harcamalarda artışı bu düzenlemeyle açıklamak mümkündür. 
Nitekim bütçe hazırlanırken bu konunun da dikkate alındığı düşünülmek-
tedir. 

Ancak, gelir ve giderler birlikte dikkate alındığında inceleme dönemi sü-
resince gelirlerin giderleri karşılamakta yetersiz kaldığı, bütçenin 2010 ve 
2015 yılları dışında daima açık verdiği ve 2016-2018 yıllarında borçlanma 
gereğinde hızlı bir artış olduğu görülmektedir (Tablo-3 ve Grafik-3).
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Belediye Yasası, gerek olması halinde belediyelerin borçlanmasına ve 
tahvil ihraç etmesine izin verdiği yukarıda belirtilmişti. Antalya BŞB’nin 
son iki yılda daha çok dış kaynaklardan borçlandığı görülmektedir. Beledi-
yenin birikimli borcunun ne kadar olduğuna ilişkin veri elde edilememiştir. 
Belediyenin resmi internet sayfasında yer alan son dört yıla ilişkin ayrıntılı 
finansman programı tablolarından İller Bankası ve yurt içi bankalardan 
borçlanmanın yanında yabancı bankalardan da borçlanma yapıldığı görül-
mektedir. Belediyenin yabancı bankalardan borçlanmayı daha çok tercih 
ettiği gözlenmektedir (Tablo-4 ve Grafik-4). 2104 yılında “bütünşehir” dü-
zenlemesinin uygulanmaya başlandığının ve yerel yönetim seçimleri so-
nunda iktidar partisinin adayının kazandığının göz önünde bulundurulma-
sı, harcamalardaki ve borçlanmadaki artışı değerlendirirken gerekli olduğu 
düşünülmektedir.
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SONUÇ
1980 askeri yönetimi ilk yıllarda çıkardığı kararnamelerle sınırlı düzen-

lemelerle yerel yönetim sisteminde değişiklikler yapmıştır. 1984 yılında çı-
kartılan 3030 sayılı yasa ile ilk defa büyükşehir belediyesi düzenlemesi ya-
pılmıştır. Daha sonra 2012 yılında çıkartılan 6360 sayılı yasa ile de yerel 
yönetim sisteminde köklü değişikliğe gidilmiştir. Yasanın gerekçesinde çok 
sayıda yerel yönetimin varlığının yerel kamusal hizmetlerin üretilmesinde 
yetki ve sorumluluk paylaşımında karmaşaya yol açacağı ve kaynak israfına 
neden olacağı belirtilmektedir. Optimal ölçekte hizmet sunabilmek için ye-
rel yönetim sayısının azaltılması, yetkilerin geniş ölçekte tek merkezde top-
lanmasıyla ölçek ekonomisinden yararlanılacağı böylece daha hızlı ve ve-
rimli hizmet sunumunun gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

 Bu düzenlemeyle büyükşehir belediyesi sayısı 30’a çıkartılmış büyükşe-
hir olan illerde İl Özel İdareleri kapatılarak yerine daha çok merkezi yöneti-
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me bağlı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur. Bir yan-
dan merkezi yönetime daha bağımlı hale gelen, diğer yandan yetki ve 
sorumluluk alanları il sınırlarına kadar genişletilen büyükşehir belediyele-
rinde yerel kamusal mal ve hizmet üretiminde yerel halkın ihtiyaç ve tercih-
lerinden çok merkezi yönetim ve büyükşehir yönetiminin kararları etkili 
olmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak büyükşehir belediyelerinin har-
camalarında önemli artışlar olmuştur. Artan harcamaları karşılamak için 
gelirlerde de önemli artışlar yapılmıştır. Ancak, uygulamada gelirler harca-
maları karşılamaya yetmemiş, belediyeler borçlanmaya daha çok başvurur 
hale gelmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bütçesi de incelenen yıllar içinde iki istis-
na yıl dışında daima açık vermiştir. Özellikle son iki yılda bütçe açığı hızla 
artmıştır. Belediye borçlanmak zorunda kalmıştır. Finansman tablolarının 
incelenmesinden, iç borçlanmanın yanında dış borçlanma daha çok başvu-
rulduğu gözlenmiştir. Belediyenin birikimli borçlarının ne kadar olduğuna 
ilişkin veri elde edilememesine karşın en çok borçlu belediyeler arasında ön 
sıralarda yer aldığı tahmin edilmektedir. Dış borçlanmanın daha çok tercih 
edilmesi, belediye hizmetlerini dış kaynağa ve yabancı yatırımcıya bağımlı 
hale getirmiştir.
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Merhabalar, hoş geldiniz. Aslında benim sunumum kent hakkının 
en fazla olduğu ve kentlinin hakkını talep edebildiği bir konu. Fa-
kat buna daha farklı bir yaklaşımda bulunarak doğal, kültürel ve 

tarihi alanlarla planlama ilişkisini hatırlatmak, daha sonra da bu alanlarda-
ki kentsel yenilemeyi ele almak istedim.

BU ALANLARIN PLANLAMA SÜRECİ İÇİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?
Doğa-insan ilişkisine bakıldığında doğanın etken, insanın edilgen var-

lıklar olduğu görülmektedir. 
İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki gerek biçimsel gerek sosyo-ekonomik 

ve kültürel olarak yerel kimliğin oluşum sürecindeki en önemli etkendir. 
Planlama sürecinin amaçlarından biri de zaten kimliklendirme olup, 

mevcut kimliği koruma geliştirme de bu sürecin bir parçasıdır. 
İnsan doğa ilişkisinin sonucu olarak ortaya doğanın bize öğrettiği bir 

imar mevzuatı çıkmaktadır. Doğanın imar mevzuatından uzaklaşmak ise 
kimliksizleşmeyi beraberinde getirmektedir. 

KİMLİKSİZ KENTLEŞMENİN NEDENİ NEDİR? 
Bütüncül planlama denilince ilk çağrışım alansal bir bütünlük olarak al-

gılansa da çok daha geniş kapsamlıdır.
Planlama çok boyutlu bir kavram olup, alansal bütünlük, bütüncül plan-

lamanın sadece bir parçasıdır. Bütüncül planlama ülke planlamasından baş-
lar. Ülke kaynakları üzerinde sürdürülebilir, verimli kullanım politikaları, 
eğitim ve kültür başta olmak üzere vatandaşlarına çağdaş kaliteli yaşam 
politikaları oluşturamayan, planlamayı yetki dağılımı ile parçalayan bir an-
layışla bütüncül planlama yapmak maalesef mümkün olamaz.

Bununla birlikte benimsenen özelleştirme politikaları kapitalist ekono-
mik sistem anlayışı ile mekânsal biçimlendirmenin yatırımcı vizyonuna bı-

Doğal Kültürel Tarihi Alanlarda 
Planlama ve Kentsel Yenileme

Haşim DİKENCİK
Şehir Plancısı

SUNUM



- 31 -

ANTALYA KEN
T H

AKKI FO
RU

M
U

rakılması kimliksiz kentleşmenin en önemli nedenleridir. 

DOĞAL KÜLTÜREL TARİHİ ALANLARDA PLANLAMA 
Burada bir tanım yapmak gerekirse insanın yaşamsal gereksinimlerini 

(fiziki, sosyo- kültürel, ekonomik) düzenleme ve biçimlendirilmesine plan-
lama denir.

Planlama kavramı içerisinde özel statülü alanlar dediğimiz bölgelerde, 
geçmişte oluşan mekânların günümüzde gereksinimlerin farklılaşmasın-
dan kaynaklanan mekân gereksinim bağının kopması ile yaşanan sorunla-
rın çözümü için mevcut yönetmelik kapsamında tanımlanan Koruma 
Amaçlı İmar ve Uzun Devreli Gelişim Planları uygulanmaktadır. 

Bu planlar mevzuat ile birden fazla mesleki disiplinin yer aldığı ve katılı-
mın zorunlu kılındığı planlardır ve kentlinin kent hakkını isteyebileceği 
planlardır.

Bu planlarda karşımıza belli başlı sorunlar çıkmaktadır. Bunların ortaya 
çıkmasını engellemek için kaynakların ve oluşum süreci içinde mekân insan 
ilişkisinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Böylelikle plan kararları ile 
kurulacak mekân gereksinim bağının sürdürülebilir olmasını sağlanabilir. 

Ancak planlamanın ülkemizde esas sorunu olan bütüncül planlama an-
layışının sağlanamamasının yarattığı sosyo-ekonomik kırılganlık, kent 
kimliğinin ana belirleyicisi olan bu özel statülü alanları tehdit etmektedir. 

Kent kimliğine sahip çıkmak isteyen idareciler öncelikle elini taşına altı-
na koymalı ve çağdaş planlamanın gereği olarak özel statülü alanlardaki her 
türlü planlama çalışması sonrasında korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen; 
Doğal Yapı ve Kültürel Miras Yönetim Planları oluşturulmasını sağlamalı ve 
hayata geçirmelidir. 

Planlama alanının sorun ve çözümsel farklılıkları olsa da ana başlıklar 
altında geliştirilebilecek program akışları oluşturulabilir.

DOĞAL YAPI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM PLANI 
‘’Yere özgü’’ kültürel miras, doğal değerlerinin sürdürülebilirlik ilkesi te-

melinde korunması- geliştirilmesi ekseninde, mekânsal, işlevsel -sektörel 
gelişme stratejilerini kapsayan, plan kararlarının uygulamasına yönelik, her 
aşamada geniş katılım, şeffaflık ve işbirliği- dayanışma ilkelerini temel edi-
nen, karar alma mekanizması işlevindeki kurumsal örgütlenme modelini 
ifade etmektedir.

AMAÇ: Yere özgü kültürel miras, sosyal, ekonomik, kültürel değerleri-
nin korunması geliştirilmesine yönelik Koruma Amaçlı İmar Plan kararları-
nın şeffaflık ilkesi doğrultusunda katılımcılığı da esas alarak ortak irade 
oluşturmayı amaçlar. 

HEDEFLER: Amaç doğrultusunda koruma amaçlı imar planın uygula-
masına yönelik hedefler yönetişim, mekânsal, sosyo kültürel, ekonomik ve 
finansal olarak değerlendirilmiştir. Her hedef, yere özgü kimliğin kurum-
sallaşmasını esas almıştır. 
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YÖNETİŞİM HEDEFLERİ:
1. Koruma Amaçlı İmar Planın Uygulaması ve sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması ile birlikte katılımcılığın ve koruma bilincinin oluşturulmasına yö-
nelik idari sorumlu ve ilgili kurumlar yanında sivil inisiyatifi de sürece dâhil 
eden yapılanmanın oluşturulması

MEKÂNSAL HEDEFLER:
1. Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde Plan Kararı ile Mekân-

sal Kullanım Kararlarının alan, parsel ve yapı ölçeğinde yöre kimliğinin ko-
runarak işletilmesini sağlamak ve denetlemek

2. Yerel kimliğin kurumsallaşmasını esas alan kentsel tasarım rehberi 
hazırlatılarak uygulanmasını sağlanması

SOSYO KÜLTÜREL HEDEFLER:
1. Sosyal yaşam alanlarının oluşturulması
2. Kültürel değerlerin korunması ve gelişimine yönelik etkinliklerin dü-

zenlenmesi ve yörenin ulusal uluslararası boyutta tanınırlığının arttırılma-
sı.
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Türkiye’de 1950 yılında kentsel nüfus oranı %25 iken bu oran günü-
müzde %90’lara yükselmiştir. Hızla artan nüfusa yeterli düzeyde yer-
leşim alanı sağlamaya, eğitim, içme ve kullanma suyu, altyapı, sağlık 

ve ulaşım hizmetleri vermeye yetecek kadar güç, kaynak ve eğitilmiş perso-
nel, gelişmekte olan kent yönetimlerinin çoğunda verilememektedir. Bu-
nun sonucunda da nüfus denetimsiz şekilde artmakta, sağlıksız koşullara 
sahip kaçak konutlar yapılmakta ve beraberinde ciddi mühendislik sorunla-
rı ortaya çıkmaktadır. 

Kontrolsüz, plansız kentleşme ve kentlerin mekansal ve nüfus olarak 
hızla büyümesi doğal olarak beraberinde teknik altyapı sorununu da gün-
deme getirmektedir. (Şekil-1) Hemen her kentimizde trafik ve ulaşım soru-
nu tam bir çileye dönüşmüş durumdadır. Büyük ölçüde düzensiz ve kaçak 
yapılaşmanın olduğu kentlerde altyapı planlaması ve koordinasyonundan 
bahsetmek mümkün değildir. Plansız ve düzensiz kentleşme, tarım arazile-
ri üzerine yerleşim planlarının uygulanması, orman alanlarının yok edilme-
si, dere yataklarımıza ve kıyılarımıza bilinçsizce yapılan müdahaleler sonu-
cunda, ülkemizde yağışlar maalesef can, mal ve toprak kayıplarına neden 
olan sel felaketlerine dönüşmektedir. Afetler can ve mal güvenliğimizi teh-
dit etmektedir.

Bilindiği üzere Antalya, ülke düzeyinde bir çekim merkezi haline gelmiş, 
turizmin getirdiği ek nüfus ve göçün etkisi altında hızlı nüfus artışı kentsel 
gelişmeyi olumsuz etkilemiştir. Antalya 1970’li yıllardan itibaren turizm 
olgusu ile birlikte yoğun bir göç almaya başlamıştır. Her on yılda bir nüfusu 
iki katına çıkan Antalya’nın 2018 sonu itibariyle nüfusu 2.426.356 kişidir. 
20.177 km2 yüzölçümüne sahip olan Antalya, nüfus bakımından Türki-
ye’nin beşinci, motorlu araç sayısı bakımından dördüncü büyük ilidir.

Antalya’nın Kentsel 
Altyapı-Ulaşım Sorunları

Cem OĞUZ
Akademisyen
TMMOB Genel Merkez Yön. Kur. Üyesi

SUNUM
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Şekil-1) Kentsel Altyapı Sorunları
Kente uyum, istihdam, sosyal hizmet sorunlarının yanında, kentsel fi-

ziksel planlama, altyapı ve çevre sorunlarının giderek ağırlaştığı da gözlen-
mektedir. Antalya çevre sorunlarının esas itibariyle hızlı ve çarpık yapılaş-
madan kaynaklandığı kabul edilirken, kent yolları, binalar ve yeşil alanlar 
yöre iklim özellikleri ve kültürel kimlik dikkate alınmadan tasarlanmış, kay-
nakların verimli kullanımına kentin stratejilerinin belirlenmesinde gerekli 
ağırlık verilmediğinden kent aşırı derecede tüketen ve kirleten bir kent 
olma sürecine girmiştir.

Bu durumda Antalya’nın en büyük sorunlarından biri kent içi ulaşım 
sorunu olmaktadır. Antalya’nın kent içi ulaşım çözümünü dört başlıkta 
toplayabiliriz: 1-Ulaşım planlaması, 2-Çevre yollarının açılması, 3-Toplu ta-
şım iyileştirilmesi, 4-Akıllı ulaşım sistemleri. Antalya’nın ilk ulaşım ana pla-
nı çalışması 1989 yılında yapılmıştır. Bundan sonra çeşitli yıllarda yedi adet 
daha ulaşım ana planı yapılmış, ancak hiçbiri tam olarak kullanılamamıştır. 
(Şekil-2) 

Otuz yılda sekiz adet plan yapılmasına rağmen hala bu kentin bir ulaşım 
ana planının olmaması gerçekten düşünülmesi gereken bir durumdur. Ula-
şımla ilgili yapılan çalışmaların bir plan dahilinde olmaması, ben yaptım 
oldu anlayışıyla ortaya konması kentin ulaşım problemlerinin çözümünde 
baştan kaybedilmektedir. Otuz yıldır Antalya gündeminde olan ancak bir 
türlü tamamlanamayan bir başka konuda çevre yollarıdır. Antalya’nın üç 
adet çevre yolundan, 15 km’lik Batı Çevre Yolu üç kavşağı (Kepez, Duraliler, 
Serbest Bölge) tamamlanamadı, 37 km’lik Kuzey Çevre Yolunun 12 km’lik 
kısmı bitirilerek ihale durduruldu, 13 km’lik Kuzey-batı çevre yolunun iha-
lesi bile yapılmadı. (Şekil-3)
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Şekil-2) Antalya Ulaşım Ana Planları Tarihçesi

Antalya toplu taşımanın iyileştirilmesi konusunda da yanlış projelendir-
me, hatalı güzergah seçimleri, yakın zamana kadar oldukça eski minibüs ve 
otobüslerin kullanılması ile insanların mecbur kalmadıkça toplu taşımaya 
yönlenmemesi konusunda da sınıfta kaldı. İnsanlar bundan dolayı özel 
araçları ile kent merkezine gidince trafikte araç sayısının fazlalığı nedeniyle 
özellikle kavşaklarda sıkışıklıklar yaşanmaktadır. Otopark sorunları yaşan-
maktadır.

Kent içi ulaşım-
da büyük bir rahat-
lama sağlaması bek-
lenen raylı sistemler, 
yanlış güzergah se-
çimleri, zaman plan-
lamasında yapılan 
hatalar, standart gö-
zetmeyen yanlış sis-
tem ve araç seçim 
kararları nedeniyle 
kent yaşamına gere-
ken katkıyı sağlaya-
mamış ve önemli kaynak kaybına sebep olmuştur. 2007 yılında yanlış bir 
güzergah olan 11.1 km’lik 1’inci etap raylı sistem hattı ile toplu taşım çözül-
mek istendi. Yolcu sayısı bakımından oldukça az bir güzergah seçilen raylı 
sistem projesi kent içindeki yolları daraltarak başka problemler de yarat-

Şekil-3) Antalya Çevre Yolları
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mıştır. Ayrıca 2016 yılında 19.1 km’lik 2’inci etap raylı sistem güzergahı 
tamamlandı. Birinci etapda olduğu gibi EXPO 2016 organizasyonu için ya-
pılan bu hat, yolcu sayısı bakımından da yetersizdir. 2018 yılında 22 km’lik 
3’üncü etap inşaatına başlandı. Aslında yolcu sayısı bakımından ilk önce 
yapılması gereken güzergah bu güzergahtı. (Şekil-4) 2017 yılında minibüs-
lerin ve eski ilkel otobüslerin kaldırılıp, yerine tek tip modern otobüslerin 
devreye girmesi olumlu bir gelişme olarak görülmüştür.

Katlı kavşakların topluma maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır ve esa-
sen iyi planlanmış bir kentte katlı kavşak uygulamasına gerek yoktur. An-
talya, 2005 yılında kent içinde battı çıktı denilen katlı kavşaklarla tanıştı. 
Çevre yollarında kullanılması cazip olan battı çıktı kavşaklar kent içine ya-
pılınca kenti ikiye böldü. Ayrıca güzergah boyunca her kavşağı bu şekilde 
çözemeyince battı çıktı kavşaktan bir sonraki kavşakta kuyruklanma olarak 
tıkanmaktadır. Başlangıçta iki kat yapılan kavşaklar zamanla ihtiyaca cevap 
vermeyince Mevlana ve Çallı’da 2015 yılında üç katlı olarak yapılmaya baş-
landı ancak hala sinyalizasyon mevcuttur.

 Son dönemlerde yapılan Antalyaspor kavşağı, İl Sağlık Müdürlüğü kav-
şağı, Sampi kavşağı gibi yayalara eziyet eden, araçlara zigzag çizdiren, ge-
reksiz benzin tükettiren, plansız, öngörüsüz yapılan kavşaklar, yeni bir 
kaza merkezi haline dönüştü. 2014 ve 2015 seçimlerinde adaylar, seçim 
vaadi olarak 2023 yılında Eskişehir-Afyon üzerinden ve Konya üzerinden 
olmak üzere iki güzergahtan hızlı tren geleceğini müjdelerken 2019 yılına 
girildiğinde bu konu ile ilgili hiçbir adım atılmadı. Ocak 2019 tarihinde An-

Şekil-4) Antalya Raylı Sistem Güzergahları
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talya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da bu iki hattın dışında İzmir-An-
talya Hızlı Tren ve Otoyol müjdesi verdi. Ancak bu zamana kadar hızlı tren 
ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. (Şekil-5)

Antalya’da kent içi trafik sıkışıklıklarının giderilmesi, trafik akışkanlığı-
nın sağlanması, yolcu ve trafik güvenliğine katkıları için akıllı ulaşım sis-
temleri uygulamaları yapılması gerekir. Ancak bu konuda yeterli bir uygula-
ma yapılmamıştır.

SONUÇ OLARAK;
2019 yılına gelindiğinde; Antalya’nın başta bütüncül bir “Ulaşım Ana 

Planı” yapılamamıştır. Üç adet çevre yolunun hiçbiri bitirilememiştir. Toplu 
taşım sistemi konforlu, güvenli, hızlı bir sisteme dönüştürülememiştir. 1. 
ve 2’nci etap gibi raylı sistemde yanlış güzergahlar seçilerek hatalar yapıl-
mıştır. Katlı kavşaklar kent içinde uygulanarak kenti ikiye bölmüştür. Hat 
boyunca tüm kavşaklarda uygulanamayınca tıkanıklıklar oluşmuştur. Başta 
iki kat yapılan kavşaklar ihtiyaca kısa sürede cevap veremeyince üçüncü 
katlar yapılmış ama hala üç katlı olmasına rağmen sinyalizasyon mevcut-
tur. Hızlı tren sadece seçim dönemlerinde vaatte kalmıştır. Plansız ve öngö-
rüsüz yapılan kavşak düzenlemeleri sürücülere çile çektirmekte, gereksiz 
akaryakıt israfı ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Akıllı ulaşım sistemle-
rine yeterli derecede girilmeden ekonomik olmayan çözümlere gidilmiştir.

    
Şekil-5) 2023 de Bitirileceği Söylene Hızlı Tren Güzergahları
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Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleketin güneybatısında-
ki Antalyamız, bir sular şelaleler kentidir. Bu büyük su varlığı yaşa-
dığımız coğrafyanın armağanıdır.

Fiziksel haritaya baktığımızda Antalya Körfezi’ni bir hilal gibi kuşatan 
dağlar ve bu hilalin karşısında yıldız gibi duran Antalya kenti görülür. Akde-
niz’in ılık, nemli yelleri, Batı Toroslar’ın, Beydağları’nın yamaçlarına, do-
ruklarına çarparak yağmur olur, dere olur, ırmak olur, yeniden Antalya ova-
larına Akdeniz’e doğru yönelir.

YAĞIŞLAR, AKARASULAR
Türkiye akarsu havzalarından 7 tanesi Antal-

ya il sınırları içerisinde ya da çok yakın çevresin-
de yer alır. Bunlar, Antalya, Batı Akdeniz, Doğu 
Akdeniz, Burdur, Büyük Menderes, Akarçay, 
Konya havzalarıdır. Isparta’nın suları Antalya 
havzasına akar.

Yer üstünden akamayan sular da yer altın-
dan Antalya’ya gelir. Toroslar’ın özgün jeolojik 
yapısındaki karstik boşluklardan, düdenlerden, 
mağaralardan süzülüp akan sular da Antalya kı-
yılarına ulaşır.

Torosların denize bakan yüzlerine yılda 1.0-
1.5 metre yağış düşerken arka yüzlerine bu mik-
tarın yarısı bile düşmez. Yandaki yağış tablosun-
da görüldüğü üzere Antalya yıllık toplam yağış 
ortalaması 1075 mm iken dağların ardında ka-
lan komşu iller, Isparta ve Burdur’da bu değer 
500 mm’nin altındadır.

Birincilik 2239 mm ile Rize’de, Antalya 6. sı-
rada görünüyor. Türkiye yıllık yağış ortalaması 
ise 643 mm.

Antalya Suları, Su Yapıları

Galip BÜYÜKYILDIRIM
İnşaat Yük. Müh.

SUNUM

Bazı illerdeki yıllık yağış 
değeri çizelgesi.
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Bir bölgedeki yağışların tanımlanmasında ikinci önemli bir kavram da 
yağış şiddetidir. Bu da birim zamanda düşen yağış miktarı demektir. Örne-
ğin, 1 saat ya da günde düşen mm ya da kg olarak yağış. Bu değerler dikkate 
alındığında Antalya, Türkiye’de en şiddetli yağış alan bölgelerin başında ge-
lir. Böyle şiddetli yağmurların ardından dereler, ırmaklar taşar, ovalar, kıyı-
lar göl olur, gelen seller önünde ne bulursa alır, sürükler götürür.

Antalya’nın bu sürekli ve şiddetli yağmurları, “kadı kaçıran yağmurları” 
olarak ünlenmiştir. Akarsular gibi deniz de böyle havalarda coşar, yüksekli-
ği 4-5 metreyi aşan dalgalarda tekneler denize çıkamaz, kıyılarda yollar, ya-
pılar yıkıma uğrar, kabaran deniz akarsuların boşalımını zorlaştırır, ırmak 
kıyılarında taşkınlara yol açar. Bu durum en belirgin olarak başta Manavgat 
Irmağı olmak üzere, Boğaçay ve birçok akarsuda kendini gösterir.

Antalya Bölgesi’nin başlıca akarsuları ve bunların yılda akıttıkları top-
lam su miktarı ile su toplama alanı (havza) büyüklükleri aşağıdaki çizelgede 
verilmiştir. Burada görüleceği üzere bölge akarsuları denize yılda toplam 
yaklaşık 15 milyar metreküp su taşımaktadırlar. Yeraltı suyu varlığı da yıllık 
790 milyon metreküptür. En büyük iki akarsuyumuz, 4 milyar metreküpü 
aşan yıllık verimi ile Manavgat Irmağı ve 3 milyar metreküpe yaklaşan veri-
mi ile Köprüçay’dır.

Antalya Akarsuları, Havza Alanları ve Yıllık Verimleri Çizelgesi
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ANTALYA KENT İÇİ SULARI
Antalya kent sınırları içinde 2 büyük akarsu denize dökülür. Boğaçay 

(200 milyon m3/yıl), Düdençayı (670 milyon m3/yıl). Düdençayı’nın 10 km 
doğusundaki Aksu Irmağı da (913 milyon m3/yıl) hızla büyüyen kent sı-
nırları içinde kalmış sayılabilir.

Antalya kıyıları boyunca gerek kumsallardan, gerekse yalıyarların altın-
dan denize doğru çok büyük yeraltı suyu akımı vardır. Bu akım batı kumsal-
larında Birinci Arapsuyu, İkinci Arapsuyu, Sarısu; doğuda Kopak, Kundu 
çayları olarak açığa çıkar.

Bunlardan başka kent içerisinde akarsu olmamakla birlikte suların işlevi 
ile ortaya çıkmış, taşkın anında su akıtan Kadınyarı, Vasili Deresi, Kuğulu 
Dere gibi irili ufaklı kapızlar -kanyonlar- bulunur. Bunlara Konyaaltı ilçesin-
deki Arapsuyu, Olbiya kanyonlarını da ekleyebiliriz.

DÜDENÇAYI VE ANTALYA KENTİ
Yukarıda anılan kent içi sular arasında Düdençayı’nın Antalya kenti için 

çok özel bir değeri ve önemi vardır. Bu bakımdan Düdençayı üzerinde daha 
genişçe durulacaktır.

Varsak bölgesindeki Düdenbaşı ve Lara yakınlarındaki Düden Şelalesi, 
Düdençayı’nın çok iyi bilinen, doğa anıtı niteliğindeki iki noktasıdır. Dü-
denbaşı, Düdençayı’nın yer altından akıp gelip açığa çıktığı, Düden Şelalesi 
ise denize döküldüğü yerdir. Düdenbaşı’nda yukarıdan döküldüğü görülen 
sular, doğal olmayıp 1960’lı yılların başında yapılan DSİ Varsak Sulaması 
kanalının sonundaki suyun buraya dökülmesiyle oluşturulmuş yapay bir 
şelaledir. Düdenbaşı’nda açığa çıkan yeraltı ırmağı 14 km güneye doğru 
akarak, tarih boyunca çok değişken noktalardan denize dökülmüş içeriğin-
deki kirecin çökelmesiyle Antalya traverten platosunu ve Antalya’nın ünlü 
yalıyarlarını (falez) oluşturmuştur. Eski çağlarda Kataraktes adıyla bilinen 
Düden Çayı bol, temiz, pırıl pırıl sularıyla tarih boyunca Antalya çevresine 
yaşam vermiştir.

Eskil Perge kentinin iki su kaynağından biri de Düden Çayı’dır. Buradan 
alınan su 25 km’lik bir su yolu ile doğudaki Perge’ye iletilmiştir. Antalya Ma-
navgat yolu kuzey kenarında Soğucaksu Kemeri ve Havaalanı batısındaki 
Kapaklı Arık bu su yolunun günümüzde de görülebilen kalıntılarıdır. Daha 
sonraki yüzyıllarda ve yakın zamanlara değin Düden kıyılarından alınan su-
lar batı yakasında kalan Antalya kentine iletilmiş, bu sularla kent bahçeleri 
sulanmış, kentsel su gereksinmesi karşılanmıştır. Antalya’da su kanallarına 
“arık” denir. Düden Çayı’ndan da asıl olarak yedi koldan su alındığı için bu 
kanallar “Yediarıklar” olarak anılır. Bu sular kent içerisinde bütün sokaklara, 
evlerin bahçelerine bir ağ gibi örülmüş arıklarla dağıtılmıştır.

Yediarıklardan gelen sulardan enerji amaçlı olarak da yararlanılmıştır. 
Değirmenönü Mahallesi, adını burada kurulmuş olan çok sayıda değirmen-
den almaktadır. Yediarıkların 30-40 metre yükseklikteki yalıyarlar (falez-
ler) üzerinden denize döküldüğü kıyılar boyunca da çok sayıda değirmenler, 
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buz fabrikası ve elektrik santralı 1980’lere değin çalıştırılmıştır.
Düden Çayı’nın asıl kaynağı Kırkgöz’lerdir. Döşemealtı Platosu’nda 

Antalya kentinin 30 km kadar kuzeyinde denizden 300 metre yükseklikte, 
dağ etekleri boyunca sıralanmış su kaynakları Kırkgöz Kaynakları olarak 
adlandırılır. Buradan çıkan sular yeryüzünden ve yeraltından Antalya ken-
tine akar. Günümüzden 500 bin yıl öncesine uzanan yaşam izleri barındı-
ran Karain, Kırkgöz kaynaklarının hemen kıyısındaki yamaçtadır. Bu ko-
num, Kırkgöz sulak alanının tarih öncesi insanlık açısından da büyük 
önemini ortaya koyar.

Kırkgöz bölgesinde göllenen sular yine yer altına batarak 20 km yeral-
tından akıp Düdenbaşı’nda açığa çıkar, bundan sonrası bildiğimiz Düdença-
yı’dır. Kırkgöz’den kaynayan sulardan bir bölümü, kökeni eskil çağlara daya-
nan Gavur Arığı ya da Evkaf Kanalı olarak adlandırılan kanala alınarak 
Döşemealtı’nın sulamasında kullanılır. Bu suyun bir bölümü de 1958’de 
yapılmış bir kanala alınarak Kepez I ve Kepez II hidroelektrik santrallarını 
çevirdikten sonra DSİ Varsak sulamasında kullanılıp Düdenbaşı’nda yeni-
den, Düdençayı’na bırakılır. Düdenbaşı’na şelale denilmesinin nedeni de 
yukarıdan yapay olarak dökülen bu sudur.

Düdençay havzası yalnızca bu kadar da değildir. Kırkgöz’de kaynayan 
suların asıl havzası dağların ardında Korkuteli, Burdur’a değin uzanan, Bo-
zova, Kestel ovalarını da kapsayan büyük bir coğrafi bölgedir. Bu kapalı hav-
zadaki sular, her birinin belli adları olan düdenlere, yeraltı boşluklarına, 
galerilere batarak Kırkgöz’de açığa çıkar. Bu havzanın suyunu Döşemeal-
tı’na aktarmak, bölgede taşkınları önlemek amacıyla 1950’lerde Kovanlık 
tüneli açılmış, buradan da Kırkgözler’deki bıyıklı Düdeni’ne; dolayısıyla Dü-
dençayı’na bağlanmıştır. Kırkgöz-Düden su sistemi Antalya kentine yaşam 
veren, bu yöreye özgü bir yapı olup değerlendirilmesi, araştırılıp incelenme-
si, özenle korunması, gereken eşsiz bir doğal varlığımızdır.

GEÇMİŞ UYGARLIKLAR VE SULARIN KULLANIMI
Bölge ırmakları eski uygarlıkların kültür ve yaşamında da çok önemli yer 

tutmuş olup bunlardan bazılarının ve kıyılarında kurulmuş olan kentlerin 
eskil çağlardan günümüze aktarılan adları aşağıda verilmektedir. Görülece-
ği üzere, bazı ırmaklar ve kıyılarında kurulu kentler aynı ya da; çok yakın 
adlarla anılmaktadır; Ksantos, Miros, Limiros, Arikandos vb.

Ksantos: Eşen Çayı, kıyısında Ksantos eskil kenti kurulmuş.
Miros: Demre Çayı, kıyısında Mira kenti.
Arikandos: Başgöz Çayı-Akçay, yukarı kıyısında Arikanda kenti.
Limiros: Göksu Çayı, kıyısında Limira kenti.
Kataraktes: Düdençayı, yakınında Attaleia (Antalya) ve Perge kentleri
Kestros: Aksu Çayı, yakınında Perge kenti.
Eurimedon: Köprüçay, kıyısında Aspendos kenti.
Melas: Manavgat Irmağı, kıyısında Side kenti.
Naras: Kargıçay, Manavgat Irmağı’na sağdan katılan kol.
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Geçmişin büyük uygarlık merkezleri olan bu kentler yörenin zengin su 
kaynakları ile yaşam bulmuştur. Uygarlığın da, yaşamın da baş koşulu su-
dur. Evrende su yalnız bizim gezegenimizde bulunuyor, o nedenle biyolojik 
yaşam da yalnızca dünyamızda vardır. Su varlığı, uygarlığın gerek koşulu-
dur ama yeter koşulu değildir. Su uygarlıkları bilinçli insan emeği ve çabası 
ile kurulmuştur. Tarih boyunca insan toplulukları sulardan en geniş biçim-
de yararlanmak, zararlarından korunmak için teknikler geliştirmişlerdir. 
İnsanların öncelikle içme suyuna gereksinimi vardır. Sonra temizlik, kent-
sel kullanım, tarımsal sulama, suyun enerjisinden yararlanma, değirmen-
ler, bıçkı işlikleri, akar sular üzerinde ulaşım ve taşımacılık...

Antalya yöresi de geçmiş uygarlıkların yarattığı, günümüzde de hayran-
lıkla izlenebilen görkemli su yapıları kalıntıları doludur. Bir örnek olmak 
üzere Perge’ye eskil çağlarda 15-20 km uzaklıktaki Gelindüşen kaynakların-
dan daha sonraki yüzyıllarda da Düdenbaşı’ndan su yolları, köprüler yapıla-
rak su iletilmiştir. Kentin ana caddeleri ortasından bu sular akıtılmış, anıt-
sal çeşmelerden (nimfeum) düşürülerek, görsel güzelliğinden, serinliğinden 
yararlanılmıştır. Bu sular kent içerisine dağıtılarak kullanılmış, insanlar 
görkemli hamamlarda yıkanmışlardır. Sonra da kirlenen sular, yukarıdaki 
çizimde görüldüğü gibi ana cadde kanallarının altındaki atık su -kanalizas-
yon- sistemleri ile kentten uzaklaştırmıştır. Bu işlerin başarılması ancak 
bilim, bilgi, ustalık ve sanatla olabilir. Bütün bunlar da o çağ uygarlıklarında 
vardı. Örneğin ünlü matematikçi Apolonyüs, Perge doğumludur.

Bu ve benzeri su yapıları Perge’de olduğu gibi Likya ve Pamfilya’nın Pa-
tara, Ksantos, Side, Aspendos gibi kentlerinde de tüm görkemiyle yer al-
maktadır. Örneğin Patara eskil kenti su yolunda büyük taş kütlelerin deli-
nip yan yana dizilmesiyle oluşturulan boru sitemleri kullanılmış, böylelikle 
suyun basınçlı olarak iletilebilmesi sağlanmıştır. Bu tür basınçlı borunun 
bir örneği de Aspendos su kemerlerindedir. Kuzeydeki dağlık Psidya bölge-
sinin daha küçük ölçekli kentlerinde de sarp yamaçlarda, sık orman içlerin-
de taşlara oyulmuş su yolu, su kemeri, oluk, künk borular ya da anıtsal çeş-
meler gibi yapı kalıntılarına bu gün de adım başı rastlanır.

Zengin akarsu kaynakları bulunamayan yerlerde su sorunu sarnıç ve ku-
yularla çözülmüştür. Bu amaçla suyu zemine sızdırmayacak, üstü açık ya da 
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kapalı taş yapılar -su depoları- inşa edilmiş, çatılardan ya da çevre araziden 
derlenen yağmur suları bu sarnıçlarda biriktirilmiştir. Açık arazilerde, yol 
geçkilerinde bulunan bu sarnıçlardan kimileri günümüzde bile yolcuların, 
çobanların, sürülerinin içme suyu gereksinmelerini karşılamaktadır. Yeraltı 
sularını derleyen kuyular da eskil kentlerde su sağlamanın önemli araçları-
dır.

TÜRKİYE CUMHURİYET DÖNEMİ SU İŞLERİ ÇALIŞMALARI 
En gelişmiş örnekleri MS 2. Yüzyıl’a tarihlenen su yapıları, bu uygarlık-

ların tarih sahnesinden silinmesi sürecinde bakımsız kalmış, işlevlerini yi-
tirmiş, yerlerine yenisi yapılmamış ve 20. Yüzyıl’a gelinceye değin çoğu yıkı-
lıp yok olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti dönemi, özellikle 1930’lardan 
sonrası, 2000 yıla yakın süre ara verilmiş büyük su işleri çalışmalarının çağ-
daş bilim ve teknolojinin ışığında yeniden ele alınıp başladığı bir dönemdir.

1925 yılında çıkarılan, altında Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Ke-
mal imzası da bulunan Sular Talimatnamesi’nin yayınlanmasıyla başlayan 
süreçte, Türkiye genelinde su işlerini yürütmek üzere 1929 yılında Sular 
Umum Müdürlüğü kurulmuş, bu kurum 1939 yılında Su İşleri Reisliği adını 
almış, 1954 yılında ise günümüzde de çalışmalarını sürdürmekte olan Dev-
let Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) kurulmuştur. Bu çok güçlü kamu kuru-
luşları eliyle Türkiye akarsu varlıklarının değerlendirilmesi yolunda çok 
büyük işler başarılmıştır.

Antalya bölgesinde 1931 yılında Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü ku-
rulmuştur. Bu dönemde en yakıcı sorun, bataklıklardan kaynaklanan sıtma 
hastalığı ve taşkınlarıdır. Halkı kırıp geçiren sıtma hastalığı nedeniyle özel-
likle kıyı bölgelerinde nüfus erimektedir. Bu bakımdan su işleri örgütü ilk 
olarak bataklıkların kurutulması yolunda çabalar harcamıştır. Devlet ku-
rumlarının birlikte uyumlu çalışmaları ile bu alanda büyük başarı kazanıl-
mış Antalya’da ve Türkiye’de sıtma hastalığının kökü kazınmıştır.

Bu arada sulama çalışmalarına da başlanılmış ilk olarak Döşemealtı’nda 
yüzyıllarca toprak altında gömülü kalmış Gavur Arığı adıyla bilinen bir eskil 
sulama sistemi yeniden ortaya çıkarılıp onarılarak 1934 yılında çiftçinin 
yararlanmasına sunulmuştur.

Yapımına 1932 yılında başlanan Alanya Dim Sulaması, Türkiye’nin ilk 
projeli, çağdaş sulama işlerindendir. Bu sulama ile sebze meyve üretimi ola-
ğanüstü artmış, Alanya ilçesi portakalı, muzu ile ünlenmiş, turizm öncesi 
dönemde büyük ve hızlı bir ekonomik gelişme sağlanmıştır.

 2. Dünya Savaşı öncesi dönemde akarsularımızın araştırılıp incelenme-
si, ölçülmesi, haritalarının çıkarılması, geleceğe yönelik planlamalarının 
yapılması çalışmalarına ağırlık verilmiş -akarsu istikşaf seferberliği- ve ta-
rihte ilk kez olarak bu işler başarılmıştır.

Savaş sonrası, özellikle DSİ’nin kurulduğu 1954’ten sonraki yıllarda, 
geçmişin büyük birikimlerinden de yararlanılarak barajlar, sulamalar gibi 
büyük inşaat faaliyetlerine girişilmiş, 2000’lere değin süren bir dönemde 
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her yıl devlet yatırım bütçesinin üçte birine yakın bölümü bu kurum eliyle 
yönetilmiştir. Antalya Bölgesi de bu yatırımlardan payını almıştır.

• Başta Aksu, Serik, Manavgat ovaları olmak üzere 150 bin hektar tarım 
alanı sulamaya açılmıştır. Çok büyük oranda gelişen, artan tarımsal üre-
tim yalnız Antalya’yı değil, Türkiye’yi, dünyayı besler duruma gelmiş, 
yöre ekonomisi canlanmıştır.

• Baraj ve koruma yapılarıyla ırmak taşkınları büyük oranda kontrol altı-
na alınmış suların enerjisinden yararlanılmıştır.

• Antalya kent, ilçe ve köylerinin içme suyu sorunu büyük ölçüde çözül-
müştür.
Görüldüğü üzere Antalya bölgesinde önemli su işleri büyük ölçüde ta-

mamlanmış durumdadır. Bundan sonra, geçmişte yapılmış büyük sulama 
projelerinde son gelişen teknolojilerden yararlanarak iyileştirme, eksiklerin, 
giderilmesi, daha verimli duruma getirilmesi çalışmaları ön plana çıkmakta-
dır. Bunlar yeni barajlar gibi çok büyük yatırım ve inşaat faaliyetleri gerektir-
meyen küçük ölçekli düzenleme, geliştirme işleridir.

BAZI YANLIŞ UYGULAMALAR, YAPILMASI GEREKENLER
Antalya bölgesi su kaynakları ve yapılarıyla ilgili olarak ne yazık ki özel-

likle yakın geçmişte yapılan ve halen sürdürülmekte olan bazı yanlış uygu-
lamalar, bunların sonuçları ve yapılması gerekenlerle ilgili saptamalarımız 
aşağıda sıralanmıştır.

• Kentleşme, turizm ve sanayileşmenin, rant ekonomisinin yoğun baskısı 
altında verimli tarım toprakları yapılaşmaya açılmakta, büyük emek ve 
masraflarla kurulmuş sulama sistemleri sökülerek yerlerinde apartman-
lar, oteller yükseltilmektedir. Ülkenin, halkın uzun vadeli çıkarlarına 
uygun olmadığı gibi, yasalara da açıkça aykırı olan bu gelişme Antalya, 
Alanya, Manavgat, Kemer bölgelerinde çarpıcı olarak görülmekte, tarım 
giderek gerilemektedir.

• Yediarıklar sulama sistemi ve değirmenler 1990’larda bütünüyle yıkılıp 
yok edilmişler, değirmenler gitmiş, Değirmenönü adı yadigar kalmıştır.

• Yediarıklar sisteminin bir paçası olarak Atatürk Caddesi ortasında 
1940’lı yıllarda yapılan, içinde küçük düşülerle sular akan, kente güzel-
likler katan kanal da 1980’lerin sonunda pislik yapıyor gerekçesi ile ka-
patılmıştır.

• Kentin simgesel bir doğal varlığı olan Kadınyarı son 20 yılda beton gale-
ri içerisine alınmış, kanyon yok edilmiş, kalan son 100 metrelik kesimi 
de çelik yapılarla doğal güzelliğinden uzaklaştırılmıştır.

• Birinci ve İkinci Arapsuyu, Vasili Deresi, Kuğuludere gibi bir çok dere ve 
kanyonlar da daraltılmış, kapatılmış, bu doğa harikalarından geriye çok 
az şey kalmıştır.

• Lara plajları doğusundaki Kopak Çayı, Yamansaz ve Kundu, batıda Sarı-
su sulak alanları kentleşme, yapılaşma baskısı altında büyük ölçüde yok 
edilmiş, işlevsiz kılınmıştır.
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• Tüm bunlar uygarlığın, çağın gereği değil, bilinçsiz, bilimsiz, plansız, 
yalnızca rantı öne alan kentsel gelişme anlayışının sonuçlarıdır. İstenir-
se Yediarıklar da, yok edilen sulak alanlar da eskisi gibi olmasa da yeni-
den canlandırılabilir.

• Aynı anlayışla pek çok köy ve kasabalarda da, arsa kazanmak amacıyla 
dere yatakları daraltılmakta, taşkın suları kapalı galeriler içerisine alın-
maya çalışılmaktadır. Bu çabalar daha büyük taşkınlara yol açtığı gibi 
akarsuların doğal güzelliklerini de yok etmektedir. Doğru olan akarsula-
rın kent içlerinde bile kendi doğal yataklarından çevreye zarar verme-
den akmasını sağlayacak mühendislik çözümlerini uygulamaktır.

• Yaygın kötü örneklere karşın Manavgat Irmağı ve Finike’de Akçay, Kara-
çay kıyılarının taşkından olabildiğince korunması, halka açık, doğal gü-
zelliklere saygılı düzenlemeler ise, güzel örneklerdendir.
Yörede bazı akarsular üzerinde çevreye verdikleri zarar enerji üretimine 

katkısından çok daha büyük olan HES’ler kurulmuştur. Bunlar, hidrolojik, 
teknik, ekonomik ve çevresel yönden yeniden incelenip değerlendirilmeli, 
yöre halkının istemediği, işletme koşullarına uymayan, doğaya, çevreye za-
rar vermeyi sürdüren HES’lerin çalışmasına ve yenilerinin yapılmasına izin 
verilmemelidir.

BOĞAÇAY PROJESİ
Antalya kenti içerisinde Konyaaltı’nda denize kavuşan Boğaçay, büyük 

taşkın potansiyeli ve çevre için tehlikelerinin bilinmesine karşın, yıllardır 
kıyılarındaki çok değerli arazilerden rant elde edilmesine yönelik olarak bi-
lim teknik dışı “çılgın projeler”in hedefi olmaktadır.

Boğaçay taşkın önleme projeleri uzun yıllar süren gözlem ve ölçümlere 
bağlı olarak 2000’lerin başında Devlet Su İşleri’nce (DSİ) tamamlanmıştır. 
Bu projeye göre Q500= 2560 m3/s debiyi geçirecek biçimde ve 300 metre ge-
nişliğinde bir yatak ve ucunda da deniz dalgalarının boşalmayı engelleyici 
etkisine karşı bir dalgakıran öngörülmüştür. Daha sonra çevredeki yapılaş-
manın ve dönemin güncel siyasetinin baskısı nedeniyle ırmak yatak geniş-
liği sol yakada 40 metre daraltılarak 260 metreye düşürülmüş, yatak düzen-
lemesi ve yukarıdaki 2. Köprü de bu uzunlukta yapılmıştır. Dalgakıran 
yapılmamıştır.

Günümüzde ise Boğaçay içerisine denizi almak, ırmak içinde tekneler 
yüzdürmek, kıyılarında yatlar barındırmak gibi amaçlara yönelik projeler 
ortaya atılıp uluslararası piyasalarda pazarlanmaya çalışılmaktadır.

• Böyle bir projenin fiziksel olarak başarı şansının bulunmadığı,
• Yakın çevrede büyük taşkınlara yol açacağı,
• Denizin içeri alınmasıyla yeraltı sularının, Hurma içme suyu kaynakları-

nın tuzlanacağı,
• Yukarı havzadan gelen çakılın, temizlenen alanı her yıl yeniden doldura-

cağı,
• Denize doğru çakıl sürüklenmesi durdurulursa kıyı erozyonu olacağı, 
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Konyaaltı plajlarının eriyip denizin karaya doğru girmeye başlayacağı,
• Projenin başarılı olması durumunda bile, kıyıların halka kapanıp yat ve 

emlak sahiplerinin yararına kullanılması sonucunu doğuracağı gibi sa-
kıncalar, uzman kişi ve kurumlarca sürekli olarak ortaya konmakta Bü-
yükşehir Belediyesi’nin projesi de bunlara ve doğanın tepkilerine bağlı 
olarak sürekli değişmektedir.
Son olarak, yapılan işin tabelasında “Boğaçay Taşkın Önleme ve Rüsubat 

Kontrolü Projesi”nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluş ASAT 
(Antalya Atık Su ve Atıksu İdaresi) eliyle 21 milyon TL’ye ihale edildiği ve 
03.10.2017-08.10.2018 tarihleri arasında tamamlanmış olduğu yazılmak-
tadır. Denizin içeri alınmasından vazgeçildiği Büyükşehir Belediye Başka-
nı’nca ifade edilmektedir ama bu panodaki düzenleme resimde Boğaçay 
yatağında tekneler görünmektedir!?

Boğaçay taşkınları için DSİ’nin 260 m genişliğinin bile yetmediği bilin-
mekte, görülmekte iken her iki kıyıda yapılan yürüyüş yolu ve peyzaj dü-
zenlemeleri ile kesit en az 60 metre daha daraltılmış, yatak genişliği 200 
metreye düşürülmüştür. Böyle bir projenin adı “taşkın önleme projesi” de-
ğil, ancak “su bastırma projesi” olabilir.

Boğaçay’da yapılması gereken, 
kamu ve doğal kaynakların boşuna 
harcanmasından, halkın can ve mal 
güvenliğini tehdit eden çılgın proje-
lerden bir an önce vaz geçilip DSİ’nin 
300 metre yatak genişliği öngören ilk 
projesine dönülmesi, işin asıl sorum-
lusuna; DSİ’ne devredilmesidir.

KENT İÇERİSİNDE YAĞMUR 
SULARI

Son yıllarda kent içerisinde ASAT 
eliyle yapılan yağmur suyu uzaklaştır-
ma projeleri de ciddi bir ön çalışma ve 
incelemeye dayanmayan, sonuç ola-
rak da başarısız örneklerdir.

Çok büyük paralar harcanarak 
kentin ana caddeleri kazılıp kilomet-
relerce uzunlukta çok büyük kesitli 
betonarme yağmur suyu galerileri ya-
pılmış, ancak bu galerilere yağmur su-
yunun girişini sağlayacak yan topla-
ma kanalları, mazgallar yapılmamıştır. 
Hemen her yıl ve her yağmurda ken-
tin cadde sokaklarında sular ırmak 
gibi akmakta, yaşam felç olmakta; alt-

Boğaçay Projesi inşaat tabelası.
Aralık 2018
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taki galeriler ise boş durmakta, hiçbir işe yaramamaktadır. Yeni büyük yatı-
rımlara girişmeden önce bu durumların düzeltilmesi çabalarına girilmesi 
gerekir.

ANTALYA İÇME SUYU
Antalya kenti içme suyu günümüzde bütünüyle yeraltı kaynaklarından 

sağlanmakta, en önemlileri Hurma, Duraliler ve Termesos olan yeraltı kay-
naklarından çekilen sular depolara, kent içme suyu ağına dağıtılmakta, iş-
letme ASAT eliyle yapılmaktadır. Günümüzde kente verilen suyun debisi 4 
m3/s (saniyede 4 metreküp) civarında olup ilerideki yıllarda bunun yetme-
yeceği, gereksinme duyulacak debinin 2030 yılına değin 9 m3/s değerine 
ulaşacağı hesaplanarak gelecekte yeterli su sağlanması için projeler gelişti-
rilmiştir. Bu güne değin uygulamaya koyduğu projelerle Antalya içme suyu 
gereksinmesinin büyük bölümünü sağlayan DSİ, gelecekteki su gereksin-
mesinin Aksu Çayı üzerinde Karacaören 2 Barajı’ndan alınacak su ile karşı-
lanmasını öngören bir proje hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.

ASAT ise Aksu Çayı’nın Isparta kenti atık sularıyla kirlendiği gerekçesi 
ile bu suyun Antalya’da kullanılmasını benimsememekte, kent içme suyu-
nun Manavgat Irmağı’ndan sağlanması yolunda çalışmalar yapmaktadır. 
Öte yandan DSİ projesi kapsamında kente 8 m3/s su iletecek boruların dö-
şenmesi işi tamamlanma aşamasına gelmiştir. İki kamu kurumu arasında 
ülke kaynaklarının yanlış ve boşuna harcanmasına yol açacak yaman bir 
çelişki söz konusudur.

Buna benzer ölü bir su yatırımı 1990-2000 yılları arasında gerçekleştiril-
miş, Manavgat Irmağı’ndan su alınarak gemilerle Ortadoğu’ya satmayı 
amaçlayan, maliyeti 160 milyon doları aşan tesisler inşa edilmiştir. Bu suya 
alıcı çıkmaması nedeniyle, bütün sistem yaklaşık 20 yıldır boş, işlevsiz dur-
maktadır.

Bu yazı genelinde anlatılmaya çalışıldığı üzere Antalya bir sular kentidir. 
Yıllık verimleri dikkatle incelendiğinde kent içerisindeki Düdençay, Boğa-
çay ve yeraltı su kaynaklarının Antalya kentine her zaman yeteceği görüle-
cektir. Gerçek bu iken, yakın geçmişteki Manavgat Projesi bir ölü yatırım 
olarak işlevsiz dururken; Düdençay, Aksu, Köprüçay gibi üç büyük ırmağı 
atlayıp 80 km doğudan Antalya kentine su getirmeyi öngören projeler, eko-
nomi ve mühendislik ilkeleriyle bağdaşmayan, doğal kaynakların boşa isra-
fı anlamına gelen çabalardır. Kente yakın suların kirlendiği, kirleneceği sav-
ları da geçersizdir. Su kaynaklarımızı korumak, kirletmemek bizim 
elimizdedir; kaldı ki Aksu’dan getirilecek suyun da kirlendiği ve Antalya’ya 
verilmeden önce arıtılması için çok büyük masraflar yapılacağı bilinmekte-
dir. Antalya ve Kırkgöz sularının çok kireçli, sert olduğu gerekçesiyle değer-
lendirme dışı tutulduğu öne sürülmektedir. 30-40 Fransız sertlik derece-
sindeki sular da içilebilir. Gerekirse arıtma tesislerinde bu suların sertliği 
azaltılabilir. Kaldı ki; şu anda kente verilen suların sertliği de 20’yi aşmakta, 
yumuşatmak için apartmanların, sitelerin çoğunda kimyasal maddeler, ay-
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gıtlar kullanılmaktadır. Böylece sular daha da içilemez duruma gelmekte; 
içilir hale getirmek için de ayrıca ev içi arıtma aygıtları satılmaktadır. 

Bu nedenlerle halkın çoğunluğu içme suyunu damacana ve şişelerde sa-
tın almaktadır. İçme suyu alanında bir özel sektör işkolu oluşmuştur. Oysa 
kente su sağlayan kamu kurumunun görevi musluklardan içilebilir nitelikte 
su akıtmaktır. Bu projeler içme suyu projesi olarak anılır, dünyanın en bü-
yük kentlerinde, lüks lokantalarında bile musluklardan doldurulmuş sürahi 
ya da bardak ile içme suyu isteyebilirsiniz.

Antalya içme suyu konusunda da da pahalı, çılgın projelerden vazgeçile-
rek, yerel kaynakların bilimsel, teknik değerlendirilmesiyle temel yaşam 
maddesi olan suyun bir ticari meta olmaktan çıkarılıp kent halkına sağlıklı, 
bol, ucuz, içilebilir nitelikte su verilmesi önde gelen hedef olmalıdır.

SONUÇ OLARAK
Antalya kenti çok zengin yeraltı ve yerüstü su kaynakları üzerine kurul-

muştur. Su işleri yatırımlarına, projelerine karar verilip, planlanıp uygula-
nırken şu noktalar öncelikle göz önünde tutulmalıdır:

1- Yapılacak iş bölgenin, geniş halk kesimlerinin gerçek ve yaşamsal ge-
reksinmelerini karşılamaya yönelik olmalıdır.

2- Yeterli hidrolojik gözlem ve ciddi mühendislik, ekonomi araştırma ve 
çalışmalarına dayanan, bilim, teknik, planlama ilkelerine ve ülke ekonomi-
sine en uygun projeler, güçlü, deneyimli, yeterliliği kanıtlanmış kurumlarca 
hazırlanıp uygulanmalıdır.

3- Proje ve uygulama sürecinde çevrenin, doğal varlıkların korunması-
na, daha da güzelleştirilmesine öncelikle özen gösterilmelidir.

KAYNAKÇA
Büyükyıldırım G., Antalya Bölgesi Tarihi Su Yapıları, Ankara, DSİ, 1994, 212 sayfa

Büyükyıldırım G., 20. Yüzyılda Su İşleri ve Antalya, Ankara, DSİ, 2017, 430 sayfa



- 49 -

ANTALYA KEN
T H

AKKI FO
RU

M
U

Bir gezegende su yoksa bilebildiğimiz şekli ile hayatın gelişmesi müm-
kün değil. Yeryüzündeki hayatın ortaya çıkışı ve devamlılığı da su ol-
masa mümkün olmayacaktı. İklim krizi, doğal ortamlardaki kimyasal 

kirlenme, nüfus artışı, orman ekosistemlerinin tahribi gibi günümüz uygar-
lığının güncel sorunları bir kez daha ciddi bir su krizine neden olacak gibi 
görünüyor. Bu önemli meselelerin tamamının odak noktasında su yer alı-
yor. Ancak bu kez durum farklıdır. Geçmişte bölgesel ölçekte yaşanan su 
krizleri günümüzde gezegen ölçeğinde yaşanabilir ve bu kez geçmişte oldu-
ğu gibi yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan medeniyetlerin değil, yer-
yüzündeki hayatın bütünüyle çökmesi sonucuna yol açabilir.1

İklim krizi önümüzdeki yıllarda pek çok ülkede su kıtlığına yol açacaktır. 
Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 3. tahmin raporunda, dün-
ya genelinde iklim değişikliğinden etkilenmeyecek ülke veya coğrafi bölge-
nin bulunmadığı belirtilmiştir.2 IPCC’nin raporuna göre Türkiye’nin güneyi 
önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacağı, Ege, 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan bölgelerde kış mevsimindeki 
yağışların %20-50 arasında azalacağı,nüfus artışı ve iklim krizinin olumsuz 
etkileri nedeniyle önümüzdeki yıllarda kişi başına düşen kullanılabilir su 
miktarında şimdiki duruma kıyasla %40 ile %50 oranında azalma olacağı 
tahmin edilmektedir.3 Türkiye su fakiri bir ülke olmaya doğru hızla yol al-
maktadır. Ancak bu meseleye daha geniş bir çerçeveden bakabilmek için 
önce Türkiye’nin su bütçesinin ne olduğuna bakmak gerekmektedir. 

TÜRKİYE’NİN SU BÜTÇESİ
Türkiye’nin yağışlarla elde ettiği su miktarı ortalama 501 milyar metre-

küp suya karşılık gelmektedir. Bu miktarın 158 milyar metreküpü yüzey 
suyu olarak akarsulara ve göllere gitmekte, kullanılabilir su miktarı ise yıllık 
112 milyar metreküp olarak hesaplanmaktadır. Türkiye’de suyun %11’i sa-
nayi, %15’i evsel ve %74’ü ise tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Su 
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tüketimi 46 milyar metreküp olarak hesaplanmakta ve bu rakam Türki-
ye’nin toplam su potansiyelinin %41,1’ine karşılık gelmektedir. Şu an kişi 
başına yıllık 1652 metreküp olan su potansiyelinin 2030 yılında 100 milyo-
na ulaşacak nüfus dikkate alındığında 1120 metreküpe düşeceği tahmin 
edilmektedir.4

Ancak bu tahminlere iklim değişikliği nedeniyle yaşanacak su kıtlığına 
yol açacak sorunlar dâhil değildir. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri de 
hesaba katıldığında 2030-2040’lardan itibaren kişi başına düşen su potan-
siyeli 700 metreküpe kadar gerileyebilir. Kişi başına su potansiyeli 2 bin 
metreküpün altındaki ülkeler için “su azlığı”, bin metreküpün altındaki ül-
keler için ise “su fakirliği” çeken ülke tanımı kullanılmaktadır.3 Dolayısıyla 
yakın gelecekte su temini ile ilgili ciddi sorunlarla yüz yüze kalınacağını söy-
lemek yanlış olmaz. Ancak su bütçesi ile ilgili bu tahminlerde yer almayan 
çok daha ciddi bir başka sorun bulunmaktadır: Sulardaki kimyasal kirlilik 
sorunu. 

Antalya bir turizm ve tarım kenti olarak nitelenmektedir. Ancak turizm 
ve tarım aynı zamanda su varlıklarındaki kimyasal kirlenme sorununa yol 
açan sektörlerdendir. Tarımda kullanılan zehirli kimyasal maddeler olan 
pestisitler ve suni gübre kullanımının sularda yol açtığı kirlenme uzun za-
mandır bilinmektedir. Bununla birlikte son yıllarda gündemde olan bazı 
yeni kimyasal kirlilik etkenleri eklenmiştir. Bu etkenlerden en önemlisi 
“mikroplastik ve mikrofiber kirliliği”dir. Dünya Sağlık Örgütü sularda-
ki mikroplastik ve mikrofiber kirliliğini çok önemli bir halk sağlığı sorunu 
olarak nitelemektedir. Antalya ilinin turizm potansiyeli mikroplastik ve 
mikrofiber kirliliğine dikkatle bakmayı gerektiriyor. 

Buna ek olarak bu yazıda taş ve mermer ocaklarının yol açacağı sorunla-
ra da kısaca değineceğim. Yukarıda içinde olduğumuz iklim krizi nedeniyle 
yakın bir gelecekte yaşanacak su kıtlığı sorununa değinmiş, iklim krizinin 
sular üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin mutlaka sulardaki kimyasal kir-
lenme sorunuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştım. 
Kimyasal kirlenme su varlıklarını içilemez kılabilir. Kimyasal maddelerle 
kirlendiği için içilebilir olma özelliğini yitirmiş bir su varlığını tükenmiş bir 
kaynak olarak görmek gerekir. Suları kirleten en önemli kimyasal kaynakla-
rı kentsel kanalizasyon atıklar ile tarım ve sanayi faaliyetleri sonucu açığa 
çıkan atıklar oluşturmaktadır. Ülkemizde kanalizasyon şebekesinden de-
şarj edilen atık suyun yüzde 18’i herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulma-
dan doğrudan çevreye bırakılmaktadır. Geriye kalan yüzde 82’si arıtılmakta 
ancak bu kirli suyun da sadece yüzde 41,6’sına gelişmiş bir arıtma yapılabil-
mektedir. 

Özetle ülkemizde kanalizasyon şebekesi sularının üçte ikisine doğru 
düzgün bir arıtma işlemi yapılmamaktadır. Yetersiz yapılan arıtma işlemle-
rinin zamanla sularda ciddi bir zehirli kirlenmeye yol açması kaçınılmazdır. 
Tarım ve sanayi atıklarının sularda ne ölçüde kirlilik yarattığını belirlemeye 
yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları ise çok yetersizdir. Endüstriyel 
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tesislerden açığa çıkan yüzlerce zehirli kimyasal maddenin sularımızı ne öl-
çüde kirlettiğine ilişkin ülke genelinde yürütülmüş tek bir çalışma yoktur. 
Çeşitli kimyasal maddelerin suları ne ölçüde kirlettiğini tespite yönelik 
kontrol ve izleme çalışmaları yapılmaktadır elbette ama burada kastettiğim 
suları kirletme potansiyeli olan kimyasal maddelerin tamamını kontrol et-
meye yönelik bir çalışmanın yapılmıyor olmasıdır. Bu önemli konuya kısaca 
değinmeye çalışacağım. 

SULARDA KİMYASAL KİRLİLİK KAYNAKLARI
Suyun elde edildiği coğrafi bölgenin yapısı, kentsel kanalizasyon atıkla-

rı, tarım vesanayi faaliyetleri sonucu açığa çıkan çeşitli atıklar sularda kim-
yasal kirlenmeye yol açan en önemli kaynaklardır. Geniş bir çerçeveden ba-
kıldığında suyun çıktığı ya da temin edildiği noktadan başlayan ve içilmek 
için ulaştığı son noktada biten bir yol haritası vardır. Bu harita üzerinde yer 
alan çeşitli unsurlar bir kirlilik kaynağı olarak görülebilir. Dolayısıyla içme 
suyunu arıtmak için yapılan işlemler esnasında suya karışan ya da suyun bir 
yerden bir başka yere nakledilmesi esnasında nakil şebekesinden ve bina-
lardaki tesisattan suya bulaşan bütün kimyasal maddeler de bir kirlilik et-
keni olarak görülmektedir.5

Meseleye böyle geniş bir çerçeveden bakıldığında sularda kimyasal kir-
lenme sorununa yol açan binlerce etken madde olabileceği açıktır. Ancak bu 
kimyasalların tamamı suya bulaşmaz. Bir bölgedeki coğrafi yapıya, kentleş-
meye, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin doğasına bağlı olarak sulara bu-
laşması muhtemel kimyasal maddelerin sayısı ve niteliği farklılık göstere-
cektir. Başka bir deyişle suların kimyasal kirlenmesi bölgeden bölgeye, 
ülkeden ülkeye farklılık arz eder. Kentsel atıklarla, madencilik, tarım ve 
endüstri faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıklar dışında radyoaktif maddeler, 
kozmetik ürünler, tıbbi ilaç ve ecza ürünleri, deterjanlar gibi pek çok kirlilik 
kaynağı sayılabilir. Dünya genelinde üretilen kentsel atıkların %80’i ve en-
düstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan milyonlarca ton tehlikeli atık her-
hangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan, doğrudan bir su kaynağına bo-
şaltılmaktadır. Yapılan tahminlere göre dünya genelinde kullanılan suyun 
%70’i tarımsal faaliyetlere ayrılmaktadır. Sadece modern tarımda kullanı-
lan pestisitler ve yapay gübreler bile suların kirlenmesine neden olan bin-
lerce toksik kimyasalı doğaya saçmaktadır.6,7

Sulara bulaşması muhtemel kimyasalların sınıflandırıldığı listeye her yıl 
yeni kimyasallar ekleniyor. Bu kimyasalların çoğu insan ve doğadaki diğer 
canlılar için zehirli etkiler gösteriyor. Bazıları ise kanserojen (kanser yapıcı), 
mutajen (genetik yapıda mutasyonlara yol açan) ve teratojen (embriyon ge-
lişimini olumsuz etkileyen) etkiler gösteren çok tehlikeli kimyasallardır.8 

Kimyasal kirlenme kapsamı çok geniş, bir ülkede mevcut teknolojik üretim 
deseninin ne olduğu, tarımsal teknikler, kentleşme, ithalat ve ihracat reji-
mi, arıtma ve geri dönüşüm prosesleri gibi dikkate alınması gereken çeşitli 
parametreleri içeren bir konu. Bunların tamamına değinmek bu yazının 
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çerçevesini çok aşacağı için bu yazıda ülkemizde kimyasal kirliliğe yol açan 
etmenlerin kontrol, denetim ve izleme çalışmalarının ne durumda olduğu 
ve yapılan çalışmaların yeterliliği meselesine değineceğim. 

TÜRKİYE SULARINDA NOKTASAL VE YAYILI KİRLİLİK ETMENLERİ
Su İşleri Genel Müdürlüğü 2014 yılı sonunda tamamladığı bir çalışma ile 

Türkiye genelinde yeraltı ve yerüstü sularına bulaşması muhtemel bütün 
noktasal ve yayılı kaynaklı kirlilik etmenlerini belirlediğini açıklamıştır.9 

Kirletici kaynakların niteliğine göre su kirliliği noktasal kirlilik ve yayılı kir-
lilik olmak üzere iki farklı sınıfta inceleniyor. Noktasal kirlilik bir arıtım te-
sisi veya fabrika gibi belirli bir noktadan kaynaklanan kirliliği; yayılı kirlilik 
ise bir tarım havzası gibi belirli ve tek bir kaynağı olmayan, geniş bir saha-
dan ya da çeşitli noktalardan açığa çıkan kirlilik etmenlerinin zamanla belli 
bir yerde birikmesi sonucu açığa çıkan kirliliği ifade etmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen yukarıda andığımız çalışma ile Türkiye’ye özgü 116 
noktasal kaynaklı ve 133 adet yayılı kaynaklı kirletici tespit edilmiştir. 
Uluslararası alandaki uygulamaların taranması ile bu kirleticilerden nokta-
sal kaynaklı olan 116 kirleticiden 33’ü ve 133 yayılı kaynaklı kirleticinin 
52’si için içme suyu standardı tespit edildiği açıklanmıştır.9 Bütün bu teknik 
veriler ne anlama geliyor biraz açıklamak gerekiyor; meselenin düğüm nok-
tası burada çünkü.

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ülkemizdeki endüstriyel, tarım-
sal, evsel çeşitli kaynaklardan sulara karışması muhtemel toplam 259 
(116+133) adet noktasal ve yayılı kimyasal kirleticinin 85 (33+52) tanesi 
için uluslararası içme suyu standartlarında bir hüküm var. Bir etken madde 
içme suyu standardında yer alıyorsa o etken maddenin sularda bulunacağı 
maksimum miktar için bir değer var demektir. Yani o etken maddenin 1 
litre içme suyunda aşmaması gereken miktarın ne olduğu belirlenmiştir. 
Bir kimyasalın belirli bir eşik değeri aşması durumunda sağlık sorunlarına 
neden olduğu kabul edilir. Örneğin içme sularında bulunması muhtemel 
zehirli maddelerden biri olan arsenik için bu sınır değer 1 litre suda 10 mik-
rogram (gramın milyonda biri) olarak belirlenmiştir. İçinde 10 mikrogram-
dan fazla arsenik bulunduran sular içme suyu olarak kullanılamaz. 

Bu bilgiler ışığında ülkemizdeki Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün nok-
tasal ve yayılı kirlilik etkenleri olarak tespit ettiği 259 kirleticinin %34’üne 
denk gelen 85 tanesi için uluslararası mevzuatta bir hüküm olduğunu, do-
layısıyla hüküm bulunan standartların doğrudan alınıp kullanılabileceğini; 
yani ulusal mevzuata entegre edilebileceğini söyleyebiliriz. Bu işin kolay 
kısmıdır. Zor olan geriye kalan %66’lık kısımda yer alan 174 adet kirletici 
için mevzuatta yer alacak hükümleri tespit etmek, bir başka deyişle bu kir-
leticilerin sularda aşmaması gereken sınır değerlerin ne olduğunu belirle-
mek gerekiyor. Bunu yapmak için de bu kirleticilere yönelik çevresel kalite 
standartlarının çıkarılması gerekmektedir.
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ÇEVRESEL KALİTE STANDARTLARI
Avrupa Birliği’nce çıkarılan 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi 

(SÇD), su varlıklarının kalitesini ve sucul ekosistemlerin sağlığını korumak 
amacıyla çevre koruma ve yönetimi konusuna bütünleşik bir yaklaşım ge-
tirmiştir.10 Bu yaklaşım çerçevesinde yeraltı ve yerüstü suları için risk teşkil 
eden tehlikeli kimyasal maddeler için çevresel kalite standartlarının belir-
lenmesi gerekmektedir. Sulardaki kimyasal madde kalıntılarını izlemek için 
öncelikli olarak yapılması gereken budur.

Çevresel Kalite Standartları tarım ve endüstriyel faaliyetlerin homojen 
olmaması nedeniyle ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla ön-
celikli olarak bir ülkede mevcut noktasal ve yayılı kirletici kaynaklarının 
suları kirletme potansiyeline sahip hangi tehlikeli kimyasalları açığa çıkar-
dığı konusunda bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu çalışmanın yukarıda da 
değindiğim gibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve 2014 yılında tamamlandığı anlaşılıyor. 
Ancak tespit edilen 259 adet noktasal ve yayılı kimyasal kirlilik etmeni için 
çevresel kalite standartları oluşturulup oluşturulmadığına dair veriler bu-
lunmamaktadır. Bu standartların bir kısmı yine yukarıda değindiğimiz gibi 
uluslararası mevzuatta bulunuyor; ancak ülkemize özgü kirleticiler için 
standartların oluşturulup oluşturulmadığı da belli değildir.

Çevresel kalite standartları oluşturulmadan insan ve çevre sağlığının 
korunması için bir kimyasal maddenin belli bir ortamda maksimum ne 
miktarda bulunacağına ilişkin bir şey söylemek olanaksız. Ayrıca su kalite-
sinin kontrol ve izlenmesi amacıyla yapılacak analitik çalışma sonuçlarının 
değerlendirilmesi için de bu standartlara ihtiyaç vardır. Çevresel kalite 
standartlarını oluşturmaktan sorumlu kuruluş Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’dür. Kurumun internet sitesinde 
çevresel kalite standartlarının oluşturulduğuna dair bir bilgi ise yer alma-
maktadır. Su ile ilgili konularda düzenli kontrol ve izleme faaliyetleri yap-
makla sorumlu kurumlar Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yerel yönetimlerdir. Buraya kadar anlattık-
larım meselenin genel çerçevesidir. Şimdi bu bilgiler ışığında Antalya oda-
ğında sularda kimyasal kirlilik sorununu inceleyelim.

ANTALYA İLİ SU TEMİNİ
Antalya kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının %96’sı yeraltı sula-

rından %4’ü ise yerüstü sularından karşılanmaktadır. Şehir şebekesine ve-
rilen suyun %80’den fazlası Duraliler bölgesindeki kuyulardan karşılan-
maktadır. 

ANTALYA İLİ ODAĞINDA SULARDAKİ KİMYASAL KİRLENME
Tarım ve sanayi faaliyetleri ile gündelik yaşamda ortaya çıkan atıklar çe-

şitli zehirli kimyasal maddeleri içermektedir. Bu maddelerin toprağa ve 
suya bulaşmasını engellemek kritik önem taşımaktadır. Bazı zehirli madde-
ler doğal ortamlarda on yıllar boyunca zehirli özelliklerini koruyabilmekte-
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dirler. Dolayısıyla zehirli kimyasalları içeren bu atıkların toplanması, depo-
lanması ve arıtımı safhalarının titizlikle yapılması önemlidir. Toprakta 
bulunan zehirli kimyasal maddeler yağmur suları ile toprağın alt katmanla-
rına ve yeraltı sularına kadar taşınabilmektedir. Yeraltı suları bir su kıtlığı 
durumunda içme suyu temininde güvence olarak görülmelidir. Dolayısıyla 
aşırı kullanım sonucu miktarını azaltmak veya kimyasal maddelerle kirlete-
rek kullanılmaz hale getirmek büyük bir sorumsuzluktur. Antalya bir tarım 
ve turizm kentidir. Son yıllarda taş ve mermer ocaklarının sayısındaki bü-
yük artış dikkate alınırsa bir madencilik şehri olduğu da söylenebilir. Kenti-
miz için önem arz eden kimyasal kirletici maddelere aşağıda kısaca değin-
mek istiyorum.

TARIMSAL KİRLETİCİLER: PESTİSİTLER VE NİTRATLAR
Tarımsal faaliyetlerde kullanılan pestisitler ve suni gübreler sular için en 

önemli kimyasal kirleticilerdir. İlimizde kullanılan gübre miktarı Türkiye 
ortalamasının birkaç katıdır. Gübreler sularda nitrat kirlenmesine, arsenik 
ve kadmiyum gibi ağır metallerin suya bulaşmasına neden olmaktadır. Su-
larda nitrat kirliliği insanlarda çeşitli kanser türlerine ve mavi bebek hasta-
lığına, hayvanlarda ise, karaciğer bozukluklarına, canlı ağırlık ve süt verimi-
nin gerilemesine, döl veriminin düşmesine ve düşük doğumlara neden 
olmaktadır. Yeraltı ve yerüstü sulardaki nitrat miktarının 1 litre suda 50 
miligramı geçmemesi gerekmektedir. Bu eşik değeri aşan sular içme suyu 
olma özelliklerini kaybetmektedirler. Kumluca ilçesinin bazı bölgelerinde 
yeraltı sularındaki nitrat miktarı Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınır 
değerleri aşmıştır ve bu sular içilemez durumdadır.

İl genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde yüzey ve ye-
raltı sularında düzenli olarak nitrat ölçümleri yapılmalıdır. Sulardaki nitrat 
miktarını düzenli olarak ölçmek ile sorumlu kurum ilimizde Sağlık İl Mü-
dürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesidir. Bu ku-
rumlar bu konuda ne gibi çalışmalar yaptıklarını ve yaptıkları çalışmalar-
dan hangi sonuçları elde ettiklerini açıklamalıdır. Bu yasal bir zorunluluktur. 
İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğin 14’üncü maddesi kamu 
kurumlarına tüketicilere yeterli ve güncel bilgi verme ve her üç yılda bir 
sularda yaptıkları ölçüm sonuçlarını kamuoyuna açıklama zorunluluğunu 
getirmiştir.11 Antalya’daki yer altı ve yer üstü sularındaki nitrat kirlenmesi 
düzeyinin ne boyutta olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda şimdiye kadar elde 
edilen bilgiler kamuoyuna açıklanmalıdır. Örneğin “Antalya ilinde 20 yıl ön-
cesine göre sulardaki nitrat miktarı ne düzeyde değişmiştir” sorusuna yanıt 
verilmelidir. Nitrat kirlenmesine ek olarak suni gübre kullanımı sularda ar-
senik ve kadmiyum kirliliğine yol açmaktadır.

İlimizde tarımsal faaliyetlerde kullanılan pestisit miktarı binlerce ton 
seviyesinde. Glifosat gibi bazı pestisitler suya karıştıktan sonra zehirli etki-
sini aylarca muhafaza edebilmektedir. Bu suların içilmesi ciddi sağlık so-
runlarına neden olacaktır. Örneğin Arjantin’in bazı bölgelerinde aşırı glifo-
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sat kullanımına dayalı tarımsal faaliyetler Antalya ilindeki tarımsal 
faaliyetler ile benzerlik gösteriyor. Arjantin bugün içme suları pestisitlerle 
kirlendiği için ciddi halk sağlığı sorunları yaşayan bir ülkedir. Tarımsal üre-
timde pestisit kullanımını azaltacak önemler mutlaka alınmalıdır. Suda çö-
zünme özelliği olan pestisitlerin yeraltı ve yerüstü sularda periyodik izle-
melerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Sağlık İl Müdürlüğü ve yerel 
yönetimler bu konudan sorumludur. İlimizde bu konuda şimdiye kadar 
yapılmış bir çalışma ise ne yazık ki yoktur. 

TARIMSAL VE TURİSTİK KİRLETİCİLER:   
MİKROPLASTİKLER VE MİKROFİBERLER

Çapı 5 milimetreden küçük plastik parçacıklarına mikroplastik adı veri-
liyor. Sularda bulunan mikroplastikler doğrudan kozmetik ürünlerden ya 
da sulara karışan plastik malzemelerin zamanla parçalanması sonucu açığa 
çıkıyor. Parçalanma süreci gözle görülmez büyüklüğe hatta atomik boyutla-
ra kadar sürmektedir. Mikroplastikler şampuan, duş jeli, traş köpüğü, diş 
macunu, güneş kremleri, deodorantlar, dudak parlatıcısı ve ojeler gibi pek 
çok kozmetik ürünün bileşiminde bulunur. Mikroplastikler son 20 yıldır bu 
ürünlere katılmaktadır.

Polyester ve poliamid gibi malzemelerden üretilen sentetik elyaflara-
mikrofiber adı verilmektedir. Mikrofiberler, giyim eşyaları, endüstriyel filt-
reler, mobilyalar ve temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır. Giysilerin yıkan-
ması sonucu açığa çıkan mikrofiberler su kirliliğinin kaynaklarından biridir. 
Giysileri yıkamaktan vazgeçemeyiz şüphesiz. Ancak giysilerde ve genel ola-
rak tekstil ürünlerinde mikrofiber kullanımından vazgeçilmesi bir gerekli-
liktir. 

Antalya her yıl 11 milyondan fazla yabancı turist ağırlıyor. Turistik te-
sislerde temizlik ve kozmetik malzeme kullanımı, çarşaf, örtü, perde, çama-
şır ve giysi yıkama sıklığı oldukça fazladır. Turizm sektörü Antalya ili suları 
için mikroplastik ve mikrofiber kirliliği yaratan çok önemli bir kaynak ola-
rak görülmelidir. Sorunun büyüklüğünü şu örnekle anlatmak mümkün: 
Mikrofiberle dokunmuş tek kişilik bir otel çarşafı çamaşır makinesinde tek 
bir yıkamada yaklaşık 10 milyon mikrofiber parçacığının sulara karışması-
na neden olmaktadır. Mikroplastik ve mikrofiberler atık sularla birlikte ye-
raltı ve yerüstü su varlılarına ve denize karışmaktadırlar.

Ülkemizde sulardaki mikroplastik ve mikrofiber kirliliği üzerine yapıl-
mış kapsamlı bir çalışma yoktur. Ancak mikroplastik ve mikrofiber kirliliği 
son yıllarda en kaygı verici çevre kirliliği sorunlarından biri olarak nitelen-
mektedir. Mikroplastik kirliliğine yol açan bir diğer etken tarımsal faaliyet-
lerdir. İlimizde sera tarımında plastik kullanımı çok fazladır. Kullanılan 
plastikler güneş ışığının etkisi ile zamanla kırılganlaşıp, dağılmaktadır. Yıp-
ranan plastiklerin çevreye saçılması toprakların mikroplastik parçacıkları 
ile kirlenmesine neden olmaktadır.
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MİKROPLASTİKLER VE MİKROFİBERLER NEDEN TEHLİKELİ? 
Mikroplastik parçacıkları deniz ve okyanuslarda bulunan çeşitli zehirli 

kimyasalları bir sünger gibi bünyelerine çekmektedir. Mikroplastiklere bağ-
lanan zehirli kimyasalların başında DDT, poliklorlubifeniller, organik klorlu 
bazı pestisitler, alevlenmeyi geciktirici bromlu bileşikler, fitalatlar, alkil fe-
nol bileşikleri ve bazı ağır metaller geliyor. Bu toksik kimyasallarla ilgili ya-
pılan bazı çalışmalar mikroplastiklerdeki zehirli kimyasal madde miktarı-
nın deniz suyundaki miktarın milyon katına kadar ulaşabileceğini 
gösteriyor. Pek çok tehlikeli kimyasalı absorbe eden plastik parçacıkları on-
ları solunum ya da beslenme yolu ile bünyelerine alan deniz canlılarına ve 
onları yemek suretiyle de biz insanların bedenine girmiş oluyor.

Yıkanan giysilerle sulara karışan polistiren esaslı “sentetik fiber” olarak 
adlandırılan maddeler sular için çok önem arz eden bir kirleticidir. Polisti-
ren parçacıkları atomik boyutlara kadar parçalanır ve bu özellikleri onların 
besin zincirine kolayca dâhil oldukları anlamına gelir. Sulardaki zehirli kim-
yasalları absorbe eden sentetik fiberler su ürünleri vasıtasıyla sofralarımıza 
kadar gelecektir. Bu konuda çeşitli ülkelerde yapılmış pek çok çalışma bu-
lunmaktadır. Antalya nüfus hareketliliğinin çok yoğun olduğu illerden biri-
dir. Turizm tesislerinde ve tarımsal faaliyetlerde su kullanımı çok fazladır. 
Kullanım sonrası deşarj edilen sularda mikroplastik ve sentetik fiber kalın-
tılarının bulunacağı kesindir. Araştırılması gereken mesele yeraltı ve yerüs-
tü suları ve Antalya körfezindeki deniz suyunda mikroplastik ve sentetik 
fiber kirliliğinin ne düzeyde olduğudur. Bu çalışmaları yapmak konusunda 
ilgili kamu kurumlarına ve belediyelere büyük bir sorumluluk düşmektedir.

BOĞAÇAYI PROJESİ MİKROPLASTİK VE MİKROFİBER 
KİRLİLİĞİNE YOL AÇABİLİR

Boğaçayı projesi ile deniz suyunun nehir yatağı boyunca içeriye alınma-
sının su kaynaklarında tuzlanma sorununa neden olacağı açıklandı. Ancak 
daha önemli bir sorun su kaynaklarının mikroplastik ve mikrofiber parça-
cıklarının taşıdığı zehirli kimyasallarla kirlenmesi sorunudur. Mikroplastik 
ve mikrofiberler atık sularla birlikte denize karışmaktadırlar. Mikroplastik 
ve sentetik fiber parçacıkları deniz suyundaki zehirli kimyasalları bir sün-
ger gibi bünyelerine çekmektedir. Bu parçacıklar zehirli kimyasalları taşıyan 
araçlar gibi görülmelidir. Ve deniz suyu ile tatlı su kaynaklarına taşınması 
da mümkündür. Çeşitli zehirli maddelerle dolu mikroplastik ve sentetik fi-
ber parçalarının su kaynaklarına bulaşması zamanla ciddi bir kimyasal kir-
lenmeye neden olacaktır. Böyle bir durumda tatlı su kaynaklarını temizle-
yecek ya da arıtacak bir teknolojik yöntem yoktur. Bu parçacıkların 
boyutlarının küçük olması herhangi bir arıtma ya da temizleme işlemini 
olanaksız kılmaktadır. Bu sular bütünüyle kullanılamaz duruma gelecektir.

Bu riskler dikkate alınarak Boğaçayı projesinde deniz suyunun nehir ya-
tağı boyunca içeri alınması kararı ve uygulamasından vazgeçilmeliydi ancak 
proje bütün bu kaygılara rağmen hızla hayata geçirildi ve inşaat çalışmaları 
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halen devam ediyor. Kozmetik ürünlerde mikroplastik kullanımını ülke ge-
nelinde derhal yasaklamak gerekiyor. Bu yasaklama ise ancak mevzuat de-
ğişikliği ile sağlanabilir. Mevzuat değişikliği yapılana kadar turizm tesisle-
rinde mikroplastik içermeyen kozmetik ürünlerinin kullanılması 
sağlanmalıdır. Bu konuda Turizm Bakanlığına, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği ile Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’ne büyük sorumluluk düş-
mektedir. Mikroplastik kalıntılarının sulardaki varlığının dikkatle izlenme-
si gerekiyor. Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediye-
si bu konudaki çalışmaları yapmakla sorumlu kurumlardır. 

ANTALYA’DAKİ MERMER VE TAŞ OCAKLARI
Son olarak Antalya’da sayısı son 10 yıl içinde oldukça artan mermer ve 

taş ocaklarının sularda yol açtığı bazı sorunlara değineceğim. Antalya’da 
bulunan mermer ve taş ocakları açığa çıkardıkları atıkların büyüklüğü ve 
yapılan faaliyetin yüksek miktarda su kullanımına dayanması nedeniyle su 
kirliliği yaratan önemli kaynaklar arasında görülmelidir. Yapılan kazı faali-
yetleri yeraltı ve yerüstü sularının akış doğrultularının değişmesine, yeraltı 
sularında azalmaya neden olmaktadır. Bu ocaklardan açığa çıkan atıklar 
civa, arsenik, kurşun, çinko ve kadmiyum gibi ağır metalleri içerebilmekte-
dir. Atıklarda bulunan bu ağır metaller yağan yağmur sularında çözünerek 
yeraltı ve yerüstü sularını kirlenmesine yol açmaktadırlar. Bu durumun kıt 
olan su kaynaklarının kimyasal kirlenme nedeniyle zamanla daha da kulla-
nılmaz hale gelmesine yol açacağı kesindir. Şehir şebeke suyunda tespit edi-
len ağır metal ve özellikle de arsenik yükünün ne miktarda olduğunu Bü-
yükşehir Belediyesi kamuoyuna açıklamalıdır.

NELER EKSİK, NELER YAPILABİLİR?
Su kalitesinin korunması için yapılması gereken kontrol ve izleme çalış-

malarındaki eksiklikleri bir an önce gidermek gerekmektedir. Bu çerçevede 
öncelikli olarak su varlıklarını sadece insan için değil doğadaki bütün canlı-
lar için güvence altına alan ve suyu bir meta olarak değil bir varlık olarak 
tanıyan bir su yasası çıkarılmalıdır. Böylece su kalitesinin korunması konu-
sunda faaliyet gösteren bütün kamu kurumlarını tek bir çatı altında topla-
mak; kirlilik önleme, kontrol ve izleme çalışmalarındaki dağınıklıkları ve 
eksiklikleri gidermek mümkün olabilecektir. 

Ülke genelindeki en önemli eksikliğin kontrol ve izleme faaliyetlerinin 
kapsamlı ve hassas bir şekilde yapılmasını sağlayacak analitik altyapıya sa-
hip laboratuvarların bulunmaması olduğu söylenebilir. Dahası bu altyapı 
var olsa bile izleme çalışmalarının ne ölçüde yapılacağı belirsizdir. Örneğin, 
gıdalarda toksik kimyasal kalıntılarını tespit etmek ve gereken önlemleri 
almakla sorumlu kurum olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünye-
sinde güçlü bir laboratuvar altyapısı olmasına rağmen gıda kontrol ve izle-
me faaliyetlerinin berbat yapıldığı da aşikâr çünkü. Dolayısıyla bir düzeltme 
yapıp en önemli eksikliğin bu çalışmaların yapılmasını sağlayacak siyasal 
iradenin yokluğu olduğunu söyleyebilirim.
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Bu konuları ciddiyetle ele alacak bir siyasal irade olsa sularda kontrol ve 
izleme çalışmalarına bir an önce başlamak için ne yapılması gerekirdi soru-
suna ise kısaca aşağıdaki yanıtları verebilirim. Öncelikle laboratuvar dona-
nımının ve kullanılan analiz yöntemlerinin sulara bulaşması muhtemel 259 
adet tehlikeli kimyasal maddenin tamamını tespit etme yeterliliğine sahip 
olması gerekli. Örneğin sadece 120 adet tehlikeli kimyasalın analizi yapıla-
biliyorsa geriye kalan 139 kimyasal maddenin sulara bulaşıp bulaşmadığı 
hakkında hiçbir fikrimiz yok demektir. Bu konuda faaliyet gösteren labora-
tuvarlar yeterli donanıma sahip olmadığı, kullanılan analiz yöntemleri aynı 
olmadığı sürece yapılan çalışmalar kısmi bilgi vermenin ötesinde hiç bir işe 
yaramayacaktır. Ne yazık ki şu an ülkemizde ki durum da budur.

Kontrol ve izleme çalışmaları iyi yapılamadığı sürece sağlıklı bir durum 
tespiti yapmak olanaksız. Ancak mevcut durumu tespit etmenin ötesinde, 
bu çalışmaları yapmayı zorunlu kılan başka nedenler de var: Sularda kimya-
sal kirlilik etmenlerinin varlığı ve ne düzeyde var oldukları periyodik olarak 
kontrol edilmediği sürece önümüzdeki yıllarda su varlıklarının ne oranda 
kirleneceğini ve hangi önlemlerle bu kirliliğin kontrol edilebileceğini anla-
mak da olanaksız. Burada ele aldığımız şekli ile kimyasal kirlenme dediği-
miz olgu doğal olarak gerçekleşen, kendiliğinden açığa çıkan bir şey de değil 
şüphesiz. Kirliliğe yol açılması durumu söz konusu daha çok. Dolayısıyla 
hangi iktisadi faaliyetlerin, işletmelerin ya da kurumların sularda ne ölçüde 
kirliliğe yol açtığını belirleyebilmek, kirliliğin toplumsal maliyetini faile 
ödetebilmek ve gereken kamusal önlemleri alabilmek için de ülke genelinde 
yürütülecek izleme çalışmalarına büyük ihtiyaç var.

Antalya odağında ise sularda kontrol ve izleme çalışmalarını yürütmek 
için il bazında örgütlenmiş, yeterli analitik donanıma ve personele sahip bir 
laboratuvarın bir an önce kurulması gerekiyor. Şu ana kadar belediyeler 
(ASAT), Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütü-
len çalışmaların kamusal erişme açık kılınması, ne yapıldı ve ne yapılmalı 
sorularına daha somut yanıtlar üretebilmeyi de sağlayacaktır. Ne yazık ki,-
tarım ve turizm gibi su tüketiminin aşırı olduğu sektörlerin yaklaşmakta 
olan su krizine karşı herhangi bir hazırlıkları yoktur. Turizm ve tarım sek-
törünün yeraltı su varlıklarını aşırı kullanması Antalya ilinin yakın gelece-
ğinde ciddi bir su kıtlığı sorununa neden olacaktır. Bu sorunu engellemek 
için hem turizm yatırımlarında ve hem de tarımsal faaliyetlerde su kullanı-
mını azaltacak ya da sınırlayacak önlem ve uygulamaların bir an önce haya-
ta geçirilmesi gerekmektedir. 

Antalya’daki turizm tesislerinden ve tarımsal faaliyetlerden açığa çıkan 
kimyasal madde miktarlarının benzer durumdaki başka illere kıyasla çok 
fazla olduğu söylenebilir. Bu konuda yapılacak ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Yeraltı ve yerüstü su havzalarında kimyasal kirlilik kontrollerinin 
kapsamının mutlaka genişletilmesi gerekmektedir. Gerek turizm ve gerek-
se tarım sektörlerinin yakın gelecekte yaşanacak su krizini dikkate alarak 
faaliyet alanlarını dönüştürmesi ise kaçınılmazdır; aksi takdirde her iki sek-
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törü de ve hiç kuşku yok ki Antalya’daki toplumsal hayatı da ciddi bir yıkım 
beklemektedir. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?
Esas itibariyle kentsel dönüşüm süreci, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

73. maddesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” başlığı altında düzen-
lenmektedir. Burada amaç, dört temel esasa dayanarak tarif edilmektedir: 
1)Konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu 
hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluş-
turmak, 2) Eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, 3) Ken-
tin tarihi ve kültürel dokusunu korumak, 4) Deprem riskine karşı tedbirler 
almak.

Ancak özellikle büyük kentsel dönüşüm projelerinde genelde dördüncü 
unsurdan yola çıkılarak geniş yaşam bölgeleri riskli alan ilan edilmekte ve 
buralardaki konutlar yıkılarak, yoğun bir inşaat faaliyetine girişilmektedir. 
Kepez Santral Mahallesi’nde olan da bunun bir tekrarıdır. Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapmış, 
132.7 hektarlık bir bölge 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak riskli alan ilan edilmiştir. Bölgedeki kentsel dönüşüm projesi 
süresince yapılacak/yaptırılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak da 
29.12.2014 tarihli bakanlık oluru ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki-
lendirilmiştir. 

Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre mülk sahiplerinin arsa pa-
yına göre konut sahibi olacağı proje alanında, 3.245 hak sahibi var ve bu-
nun çoğunluğu, 200-400 m² arasındaki parseller içerisinde yer almaktaydı. 
%97’sininbir ve iki katlı yapılardan oluştuğualanda 5 adet cami, 3 adet park 
ve 2 adet ilköğretim okulu bulunmaktaydı. Vakıf mülkiyetinde olan bu alan, 
775 sayılı Gecekondu Kanunu’na dayanarak 1993 yılında Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilmiştir. Şimdi orada -tanıtımlarında söylenen ifadey-
le- Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi uygulanmaktadır. 

Özay GÖZTEPE
Akademisyen

Kentsel Dönüşüm ve 
Kepez Santral Mahallesi

SUNUM
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Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygula-
ma yönetmeliğine göre bir bölgenin riskli alan olarak ilan edilebilmesi için 
zemindeki ya da yapıdaki risklerin teknik rapor ve yerbilimsel etüt raporu ile 
tespit edilmiş olması gerekmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu ra-
porların alındığını belirtmekte; ancak raporları kamuoyu ile paylaşmamak-
tadır. Bu keyfi tutum, sadece belediyenin uygulamasında değil, kanunda ve 
kanunun uygulama yönetmeliğinde de vardır. Çünkü mevzuata “imar mev-
zuatına aykırı yapılaşmanın bulunması” veya “üzerindeki toplam yapı sayı-
sının en az %65’inin imar mevzuatına aykırı olması” durumunda da riskli 
alan kararı vermek mümkündür. Ancak bu durumda da belli önkoşulların 
gerçekleşmiş olması lazımdır. Birinci durumda, “kamu düzeni veya güvenli-
ğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulma-
sı”; ikinci durumda ise “altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelmiş olma-
sı”gerekmektedir.

Sürece bir bütün olarak bakıldığında, belediyenin hangi kararı, neye da-
yanarak aldığı konusunda bilgi sahibi olunamadığından net bir şey söyle-
mek mümkün olmamaktadır. Ama şu gözlem yapılabilir: Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi dahil idarenin uygulamalarında mevzuatta yer alan yasal 
boşluklar – Anayasa Mahkemesi’nin zamanında bu durumlara dair çizdiği 
bir sınır olmasına rağmen- kamu yararına dönük kullanılmamaktadır. Mah-
keme, 1986’da verdiği bir kararda, yasa koyucuya verilen düzenleme yetki-
sinin kamu yararını ortadan kaldıracak veya engelleyecek biçimde kullana-
mayacağına hükmetmiştir. Ancak ne yasama organı ne de idare, bu norma 
bağlı davranma gereği duymamaktadır.

KEPEZ SANTRAL MAHALLESİ’NDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJESİ, KAMU YARARI TAŞIMAKTA MIDIR?

Bu soruya verilecek yanıt, kamu yararının nasıl görülmesi gerektiğiyle 
bağlantılı olabilir ancak. Menderes Türel, projeyle ilgili mesajında, kentsel 
dönüşüm faaliyetinin amacını, sağlıksız yapılaşmanın önüne geçmek,mül-
kiyet sorunlarını çözmek, afet riski taşıyan alanları tasfiye, yenileme ve iyi-
leştirmeye tabi tutmak olarak ifade etmektedir. Türel’e göre burada yapıla-
cak yeni konutlarla depremin vereceği zararları önleyici tedbirler alınmış 
olacaktır. Aklı başında hiç kimse, sağlıksız yapılaşmayı savunamaz, mülki-
yet sorunların çözülmesine karşı çıkamaz, deprem gibi bir afete karşı önlem 
alınmamasını dile getiremez. Dolayısıyla amaçların bu şekilde ifade edilme-
si, projenin meşrulaştırma ihtiyacından doğan bir manipülasyondur sade-
ce. Çünkü sözü edilen sorunların çözümünün tek yolu, gecekonduları yıkıp 
yüksek binalarla dikmek değildir. Bütün bunlar, mekânın tarihi ve kültürel 
dokusu korunarak da yapılabilirdir. Bunu şöyle somutlaştırmak mümkün-
dür: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ve yüklenici firma olan Sur Yapı’nın 
açıklamalarına göre 3.267 hak sahibinin olduğu kentsel dönüşüm alanında 
19.000 konut yapılacaktır. Yani hak sahibi sayısının inşa edilen konut sayı-
sına oranı, %17 civarındadır. Bu demektir ki burada üretilen konutların 
%83’ü, hak sahibi olmayanlar içindir. 
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Bir başka çarpıcı örnek de yaşanacak nüfus değişikliği ile ilgilidir. Yeni 
üretilecek olan 19.000 konutta ortalama 4 kişinin yaşayacağı düşünülürse, 
projeden sonra buranın nüfusu 76.000 civarında olacaktır. Aynı kurumla-
rın açıkladığı verilere göre bu bölgede yaşayan nüfus, önceden 13.500 kişi 
iken, 76.000’e çıkması, çok kısa bir sürede yaklaşık %463’lük bir nüfus artı-
şı demektir. Şimdiye kadar bunun bir sorun haline gelmemesini sağlayacak 
mekanizmalara dair bir açıklama yapılmış değil. 

Bir başka örnek de sıkça öne çıkarılan yeşil alan reklamı ile ilgilidir. 
132.7 hektarlık bölgede yeşil alanın, kentsel dönüşümle birlikte 261 bin 
metrekare olacağı söylenmektedir. İlk bakışta %20 gibi yüksek bir yeşil alan 
oranı gibi görünen bu değere yeni nüfus üzerinden bakıldığında, yani 
13.500 kişinin yaşadığı bölgenin nüfusu, kentsel dönüşümle birlikte 76.000 
kişiye çıktığında, kişi başına düşen yeşil alan, aslında sadece 3.2 metrekare 
olmaktadır. Dolayısıyla projeyi pazarlayanların yeşil alan miktarını nüfus 
üzerinden değil de zemin üzerinden sunması, elbette bir aldatmacadır.

Sadece bu üç örnek üzerinden bakıldığında bile bir kamu yararından söz 
etmek, mümkün olmamaktadır.

KENT Mİ, RANT MI? 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre Sur Yapı, kentsel dö-

nüşüm ihalesini 120 milyon TL teklif ile almış ve çalışmalarına başlamıştır. 
Sur Yapı’nın yaptığı açıklamaya göre ise projenin ekonomik büyüklüğü, 8 
milyar TL’dir. Yani ihale için ödenen bedel, ekonomik büyüklüğün sadece 
%2’sine denk gelmektedir. Bu tip projeler, sadece Kepez Santral Mahalle-
si’ndeki kentsel dönüşüme özgü değildir. Genelde bütün uygulamalar bu 
şekilde işlemektedir. Çünkü günümüz kapitalizminin temel yönelim alanla-
rından birisi, toprakların tümüyle metalaştırılması şeklinde gelişmektedir. 
Bu metalaştırma sürecinin kentlerdeki yansıması ise buralardaki toprakla-
rın kullanım ve mülkiyet haklarının, alt sınıflardan üst sınıflara akması; 
dolayısıyla kamusal zenginliklerin de özel mülkiyetin elinde yoğunlaşması 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Aslında bu, Marx’ın ilkel birikim adını verdiği süreçten farklı bir şey de-
ğildir. Bunun için aynı bölgede daha önce planlanmış bir projeye göz atmak 
yeterlidir. Yerinde Yeniden Yerleşim adıyla uygulamaya konan bu projede ya-
pılacak konutlar, oradaki hak sahibi insanların kendi tasarrufları altında 
yapılmasını öngörmüştür. Yavaş bir dönüşümü benimseyen bu girişimde, 
240 metrekarelik parsel bazı esas alınmış, planlamaya sadece fiziki yönüyle 
bakılmamış; sosyal boyut, kültürel yön ve toplumsal ilişkiler birlikte ele 
alınmıştır. Çift nizama dayalı ikiz yöntemle açık ve ortak alan miktarı geniş 
tutulmuş; tüm süreç, asli yetkili belediye marifetiyle yürütülmüştür. Ancak 
büyükşehir belediyesi yönetiminin el değiştirmesi, projenin tamamlanma-
sını engellemiştir. 
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Türkiye’de demokrasinin yerine seçilmişlerin erkini yerleştirme hasta-
lığı, yerel yönetimlerde 1994 yılında başladı. Bilime, bilgiye, hukuk-
suzluğa karşı idare mahkemelerinin ve Danıştay’ın aldığı kararlara 

uyulmadı, “davalar ideolojik” denildi, yeni hukuksuzluklar yaratıldı.
 Kenti “hız” yolları ile paramparça eden, yayaya, engelliye, yaşlıya, çocuk-

luya hak tanımayan bir “belediyecilik” anlayışı, kentin ana planına ve ula-
şım planına aykırı imar uygulamaları ile “kente karşı suç”ta eşik atladı. Par-
sel bazında imar uygulamalarına geçildi. Altyapı, yoğunluk, sosyal donatı 
alanları, aktif yeşil alanlar, kamusal alanların kentli yararına değerlendiril-
mesi gibi ölçütler “daha fazla rant” ölçütü karşısında yok sayıldı. Öyle ki 
“elinizde sadece çekiç varsa, tüm sorunları çivi olarak görürsünüz” deyişi 
“betonla” ve “rantla” içselleştirildi. Mahkemelerin “yerindelik kararı alama-
yacağı” vurgusu ile idarenin edimlerinin yargıdan muaf tutulması hedeflen-
di. Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili yasal mevzuat değiştirilerek özellikle 
doğa tahribatındaki engeller kaldırıldı. Kamu yararı kavramı “halkın bütü-
nünün yararı” olmaktan çıkarıldı, “ranta katkı büyüklüğü” olarak değiştiril-
di.

Yerel yönetimlerde başlayan hastalık, bütün bu olumsuzluklar artarak 
günümüze taşındı. Kentler kentlilerin sivil toplum örgütleriyle, meslek 
odalarıyla ya da bireysel olarak karar erkinden uzaklaştırıldığı, “ben yap-
tım, oldu” anlayışına teslim edildi. Kentlilerin ise olup bitenlere karşı gün 
geçtikçe gelişen bir “aldırışsızlık”, bir “kanıksama” hastalığına tutuldukları, 
adeta bir “Stockholm sendromu” yaşadıkları izlenmektedir. Antalya il mer-
kezinde ve ilçelerinde bu gelişmeleri, hem kentsel mekânda, hem kırsalda 
yaygın olarak görmekteyiz. Bu “kanıksama” hastalığının başlıca belirtilerini 
fiziki ve sosyal mekânın ayrıntılarında görmek mümkündür.

Kısaca bakarsak, kenti insan odaklı görmeyip otomobile öncelik veren 
bir anlayış tüm kentlerimizi sarmıştır. Antalya’da da Büyükşehir Belediye 
Başkanı son beş yıl içinde çok sayıda alt-üst geçitli kavşak, yani halkın deyi-

Fatih SÖYLER
Mimar

Antalya’nın Perişan Halleri

SUNUM
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miyle “battı-çıktı” yaptığından övünçle söz etmektedir. Hatta bir tanesinin 
üç katlı olduğundan gurur duymaktadır. Oysa bu tür kavşak düzenlemeleri 
kent içinde ekspres yol oluşturmaktadır. Kentleri parçalayan, birbirinden 
kopuk adalar haline getiren ekspres yollar, en çok engelliler, yaşlılar, çocuk-
lular başta olmak üzere yayaları etkilemektedir. Katlı kavşak, kent içi ula-
şımda bir çözüm değildir. Her yapılan katlı kavşağın yeni katlı kavşaklara 
gereksinim yarattığını biliyoruz. 

Otomobil öncelikli yatırımcı anlayışla trafiğe çözüm bulunamadığını 
tüm dünya görmektedir ve otomobil trafiğinin azaltılması için kısıtlamalar, 
bisiklet teşviki ve toplu taşıma ağırlıklı çözümler çağdaş kent yönetimleri-
nin eğilimi haline gelmiştir. Işıklı ya da ışıksız yaya geçitlerinin artması, 
kent merkezine otomobil girişinin kısıtlanması, bisiklet yolları ve yayalaştı-
rılmış alanlar başka ülkelerde giderek yaygınlaşmaktadır. Ekspres yol yaya 
trafiğini engelleyince “üst geçitler” gündeme gelir. Oysa üst geçitler yayalar 
ve özellikle engelliler için daha büyük zorluklar yaratır. Ne yazık ki Antal-
ya’da, son yıllarda, otomobil trafiği hızlandırılmaya çalışıldığı ölçüde “yaya 
ölümlü” trafik kazalarının arttığını görmekteyiz. Kaldı ki, pek çok örneğin-
de görebileceğimiz gibi, baştan planlanmamış yaya üst geçitlerinin ayakları-
nın yaya kaldırımlarını işgal ederek yayalara ek zorluklar yarattığını, bazı 
hallerde yayaların otomobile ayrılmış yola çıkmak zorunda kaldıkları da iz-
lenmektedir.

Bu bağlamda Antalya özelinde olumlu bir girişim gibi görülmekle birlik-
te ulaşım ana planına uygunluğu tartışmalı ve daha uygulama aşamasında 
pek çok sorunu da beraberinde getiren iki proje görmekteyiz. İlki Şarampol 
Caddesi yayalaştırılması, diğeri de Konyaaltı sahil düzenlemesidir. Her iki 
projede de kaldırılan ya da kısıtlanan otomobil trafiği paralel ve bağlantılı 
yollarda sıkışıklığa ve otopark sorunlarına yol açmıştır. Bu sorunlar ortaya 
çıkınca önceden düşünülmeyen çözümler getirilmiş, bazı parkların otopark 
haline getirilmesi gündeme gelmiş, bazı hallerde de çok sayıda ağacın kesil-
mesiyle sonuçlanan ve otomobil sahiplerinin dahi mutlu olmadığı kulağı 
tersten gösteren trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Yayaların yaşadığı bir diğer sorun yaya kaldırımlarının çeşitli şekillerde 
işgalidir. Kaldırımlarımız ne yazık ki, zaten standartlara uygun değildir. 
Kentin bütününde kaldırım yüksekliklerinin uygun olmadığını, araç hasar-
larından daha önemlisi, bazı hallerde yayaların yaralanmalarına neden ola-
bilecek kadar yükseklik farklılıklarının olduğunu görüyoruz. Tramvay hat-
ları boyunca, sözde yayayı koruma amacı güttüğünü düşündüğümüz 
orantısız yükseklikteki ve bazen gereksiz kaldırımlar, kazalara davetiye çı-
karmaktadır.

Fakat standart dışı ve hatta akıl dışı uygulamalara karşın, kaldırımların 
öncelikle halledilmesi gereken sorunu yaya dışı trafik ve belediye onaylı iş-
gallerdir. Kaldırımlara yalnızca otomobil, kamyon gibi taşıtların değil, mo-
tosiklet ve bisikletlilerin de tecavüz ettiklerini sıklıkla görüyoruz. Bu konu-
da, uyarı levhaları koymaktan öte, ciddi bir önleyici girişim izlenmemektedir. 
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Bisiklet yolunda motosikletliyi görmek mümkün olduğu gibi, bisiklet yolu 
yapılıp kaldırımın unutulduğu akla zarar durumlarla da karşılaşılmaktadır. 
Yayalarla bisikletlileri birbirlerine düşman ederek kendi sorumluluklarını 
unutturmak Antalya belediyelerinin bulduğu bir politika türü olsa gerek.

Elbette, bu noktada kaldırımların belediye eliyle işgal edildiği hallerden 
de söz etmek gerekir. Çok sayıda reklam panosu yaya kaldırımlarındaki en-
gellerden biri olabilmektedir. Hareketli ve bazen ışıklı panolar sürüş güven-
liğini de etkileyecek boyutlarda neredeyse her kavşağa yerleştirilmiştir. 
Özel işletmelerin işgaline bırakılan kaldırımlar ayrı bir sorundur. Atatürk 
Caddesinde tramvay hattı boyunca kaldırımlar özel işletmelerce “kapatıl-
mış” durumdadır. Bu “imalatlar” yapılırken engelli yollarının da sökülerek 
bunların etrafından dönecek şekilde yenilendiğini gördük. Kaldırım kapat-
ma, yalnızca yiyecek içecek işiyle uğraşan esnafın değil, perakendeci diğer 
esnafın da yapmaktan geri kalmadığı bir iştir ve tüm kentte bu “işgal” eyle-
mi yayılmıştır. Özellikle kalabalık kaldırımlar yayalar için giderek can sıkıcı 
bir sıkışıklık halindedir. Son bir yılda kamusal alanın özel şahıslara ve bir 
takım kuruluşlara büfe yeri, hizmet tesisi ve benzeri olarak peşkeş çekildi-
ğine ayrıca değinmek gerekir.

Yerel yöneticilerin pek çoğunun daha seçilir seçilmez, anlaşılmaz bir şe-
kilde, kendilerini kentli adına karar verebilme ayrıcalıklarına sahip görme-
ye başladıklarını görmekteyiz. Bu kerameti kendinden menkul kişiler, sa-
bah uyandıklarında gece gördükleri rüyayı uygulamaya kalkar gibidirler. 
Belki de kendilerince güzel şeyler hayal etmektedirler ve belki de gelecekte 
isimlerinin hayır-dua ile anılacağını ummaktadırlar. Ama, örneğin, tüm ana 
caddelerdeki binaların cephelerine asker nizamı üniforma giydirilmeye kal-
kışılması bu anmayı hak ettirebilir mi? Kentsel mekânda bina cephelerinde-
ki tabelalarla artan kirlilikle dahi baş edemeden girişilen tek tip cephe boya-
ması “şahtı şahbaz oldu” dedirten cinstendir. 

İşgüzarlık yapılarak “iyi bir şey yapacağım” derken kötü sonuç veren gi-
rişimlere başka örnekler de vardır: Kadın Yarı düzenlemesiyle zengin bir 
doğal yapı demir ve betonla tahrip edilmiştir. Hortumları açıkta görünen 
düzeneklerle yapılan suni şelale ise trajikomiktir. “Antalya çiçek açıyor” de-
nilerek Kaleiçi sokaklarına o kadar çok çiçek saksısı konulmuş, o kadar çok 
bitki yerleştirilmiştir ki, Kaleiçi’nin doğal iklimi bozulmuş, sokaklar daral-
dığı gibi, yaz aylarında oluşan aşırı nemle iyice bunaltıcı hale gelmiştir. 
Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenen zemin kaplaması ıslakken buz paten 
sahası gibidir, yağmurda düşmeden yürümek zordur.

Tünektepe düzenlemesi elbette gereklidir, ama bu düzenlemenin doğal 
çevreye uyumlu olması, Toroslar siluetini yaralamaması, tasarımından önce 
varlığı tartışmalı devasa bir sembol yapıya dönüşmemesi beklenir. Konyaal-
tı Plajında paralı şezlong ve şemsiyelerin kapladığı alan, kimilerinin “köşk” 
adını verdiği paralı çadırlarınkinden daha küçük, ücretsiz halka açık plaj 
alanından daha büyüktür. Bu çadırlar yüzünden sahilde güneşlenen birinin 
denizi görmeme ihtimali Karaalioğlu Parkı’nda çay içenden daha fazladır. 
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Karaalioğlu Parkı ise bayramlarda “panayır” alanına dönüşmekte, parkın 
sunduğu eşsiz “Akdeniz ve Toroslar” manzarası kurulan lunaparkın karga-
şasında kaybolup gitmektedir. Koca Antalya’da panayır ve lunapark için 
başka yer mi yoktur?

Karaalioğlu Parkı Türkiye’nin en eski, eşsiz güzellikteki parklarından bi-
ridir. Daha doğrusu, biriydi. Bir not olarak belirtmek gerekir ki, tarihi ve 
kültürel özellikleriyle bu parkın ve Narenciye’nin kentin turizm haritasında 
yer almayışını anlamak mümkün değildir. Antalya tarihi, doğal ve kültürel 
zenginlikleri dünyaca bilinen bir kenttir. Ama bu zenginliklerin farkında 
değilmişiz gibi davranılmasını, yerel yöneticilerimizin “tevazuuna” bağla-
mak yersiz olacaktır. Karaalioğlu Parkı, parkın bir ucunda Bülent Ecevit 
Kültür Merkezindeki nikâh salonuyla, diğer ucunda ise kahvehane ve barla-
ra gelen müşteriler sayesinde otopark haline gelmiştir. Herhalde yıkılan 
eski stadyum alanının ve boşaltılan eski belediye binası ile bahçe ve müşte-
milatının parka dahil edilmesi beklenmektedir. Aksi halde eski Halkevi bi-
nasıyla, bir zamanlar cumhuriyet balolarının düzenlendiği halk bahçesiyle, 
tarihe, sanata, heykele, peyzaj mimarlığına verdiği önemle Cumhuriyetin 
kente kazandırdığı bir eser olan Karaalioğlu Parkı bu kadar bakımsız, bu 
kadar kırık dökük, bu kadar çöp içinde, bu kadar sahipsiz bırakılmazdı.

Falezler Antalya’nın varlık nedenlerinden biri, belki de en önemlisidir. 
Falezler kentin büyüme sürecinde olumsuz etkilenmiş, şelalelerini ve dam-
la-sarkıtoluşumlarını besleyen sular kesilmiş, üzerine binen aşırı yapılaşma 
ile çökmeler ve kaymalar görülmüştür. Son yıllarda falezlerde “plaj” hizmeti 
verilmesi, yalnız otellerin ve özel işletmelerin değil, yerel yöneticilerin de 
hevesi haline gelmiştir. Yıllar öncesinden beri birçok otel ve özel işletme 
falezlerden denize girilmesi için mülkiyet sınırları içinden merdiven, asan-
sör, hatta tünelle denize iniş ve ulaşım sağlamışlardır. Birçok noktada falez-
lerin uzantısı kayalıkların üzerinin beton ve çelik imalatla örtüldüğü, doğal 
yapının bozulduğu görülmektedir. Yerel yönetimin bir yandan özel işletme-
lerin “koruma” altındaki falezleri tahribine karşı müdahalede bulunurken 
diğer yandan bu tahribat ve bariz “insan müdahalesi ile bozma” kervanına 
bizzat katılması inanılmazdır. Bu plajların adını “halk plajı” koymak, yapı-
lan kent ve doğa suçunu affettiremez.

Falezlerde çöp sorunu ayrıca ele alınacak bir konudur. Ancak genel ola-
rak bakarsak, kentin temizliğinin, kent mobilyası ve heykel gibi sanatsal 
aksesuarların yeterince önemsenmediğini görüyoruz. Bunda beş yılda bir 
değişen yöneticilerin bir önceki yönetici tarafından yapılanı benimseme-
mesinin etkisi olabilir. Şiir okuyan banklar bozulur, onarılmaz. Heykeller 
kırılır, kırılan heykeller kaldırılır ve yerine gelmez. Kaldırımlar tümden sö-
külüp yenilenene kadar kırılan, yerinden oynayan taşları onarılmaz.

Örneğin Kalekapısı’nda bir anlamda sözlü tarih olarak değerlendirilebi-
lecek “sek sek, beş taş oynayan çocuklar” heykelleri vardı. Kırılıp, kaldırılıp 
götürüldüler, ayakkabılarından kalan parçalar hâlâ orada duruyor. Cumhu-
riyet meydanındaki havuzda ışıklı su gösterisi ne zamandır yapılmıyor. Ha-
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vuzdaki kuşların ise kafaları kopartılmış durumda. Yenikapı’daki gitarist 
kayıplara karıştı. Işıklar Caddesinde, Öğretmen evi kavşağındaki kurbağa 
orkestrasının sekiz elemanı vardı. Yerli yabancı tüm gezginler kurbağalarla 
birlikte fotoğraf çektiriyorlardı. Yazık, her yıl birer ikişer azala azala üçe indi 
sayıları. Bu olumsuzluklar saymakla bitecek gibi değildir. Kabul etmek gere-
kir ki artık Antalya eski kasaba ölçeğindeki Antalya değildir. Fakat tüm bun-
lar fiziki mekâna dairdir ve “çılgın projeler” peşinde koşulmaz, kaynaklar 
doğru kullanılırsa çözümü olanaklıdır. 

Çözümü daha zor olan ise kentlinin ve kentin yoksulluğudur. Ormanla-
rımızda, dağlarımızda, sahillerimizde ve kentlerimizde, fiziki mekânda gör-
düğümüz olumsuzluklardan daha çok, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik ve ada-
letsizlikten etkileniyoruz. Artık Antalya’da da kâğıt toplayan çocuklar, 
evsizler, dilenciler, mendil satanlar, pastane vitrinine yapışmış Suriyeli ço-
cuklar ve ne yazık ki uyuşturucu kullanan gençler gün geçtikçe çoğalıyorlar. 
Gelir dağılımındaki dengesizlik olağanüstü boyutlarda. Kentsel ranttan pay 
alma kavgası “Stockholm sendromunu ölümcül kılıyor. Belki de kentlilerin 
fiziki mekâna karşı bu denli duyarsız kalmalarının, yaşadıkları çevrenin pe-
rişanlığını bu denli “kanıksamış” olmalarının arkasındakineden geleceğe 
dair yaşadıkları umutsuzluktur. 

Bu umutsuzluğu yenme niyet ve gayreti içinde olan bir yerel yönetim 
elbette “sek sek oynayan çocukları” bulacak ve yerlerine yerleştirebilecektir. 
Bunun yolu yönetimde şeffaflık, denetlenebilirlik ve karar alma süreçlerine 
halkın demokratik katılımını sağlamaktan geçiyor. Demokratik kitle örgüt-
lerine de yerel yönetimleri uyarma, anlayan, soran vesorgulayan bir toplu-
ma ulaşmak için çaba gösterme görevi düşüyor. 
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Değerli katılımcılar, Türkiye, biz yaşlardakiler için periyodik, genç ar-
kadaşlarım için yeni bir ekonomik krizin başında yerel seçimlere 
giriyor. Hazine ve Maliye Bakanının “yeni ekonomik program” 

olarak yaptığı açıklamalar da krizin yerel seçimler sonrası etkisini arttırarak 
süreceğini ortaya koymaktadır.

Program üç yıllık olduğuna göre yeni yerel yönetimlerin 5 yıllık süreleri-
nin büyük çoğunluğu kriz döneminde geçecektir. Bu da kentleri zor bir sü-
recin beklediği anlamına gelmektedir. Gerek merkezi hükümetin gerekse 
yerel yönetimlerin bugünkü çalışmaları dikkate alındığında bu sürecin alı-
şılmışın ötesinde yıkıcı olma riski bulunmaktadır. Cumhurbaşkanının bele-
diye başkanı tanımındaki “kaynak yaratan başkan” ifadesi de niyetleri 
ortaya koymaktadır. Kaynağın kent toprakları olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Mevcut iktidarın dışında oluşacak yerel yönetimlerde aynı sıkıntıyı yaşaya-
caklardır. Hatta ekonomik sıkıntıya ek olarak, yerel yönetimlere yağmaya 
yönelik, merkezi yönetimin kendi isteklerini dayatacağı bir dönem geçire-
ceğimiz açıktır.

Önümüzdeki süreçte, Türkiye’nin ekonomik yapısının geldiğimiz 50 yıl-
lık süreçten farklı olmayacağı görülmektedir. Bir gecede ya da bir yılda 80 
milyonluk bir ülkeyi değiştiremezsiniz. İnşaat sektörüne ve bu sektörün 
kışkırttığı arsa ve arazi rantına bu dönemde de kurtarıcı gözüyle 
bakılmaktadır. Alınan tedbirler, verilen teşvikler bunu göstermektedir. 
Bir kent için onur sayılacak tarihi ve kültür değerler ile doğal güzelliklerin 
ne yazık ki şanssızlık haline geldiği Antalya, bu sektör için, yine ilk akla ge-
len kentlerden birisidir. 

Kentin planlı alanlarının 3.5 milyon nüfusu kaldırabilecek büyüklükte 
olmasına rağmen, rant amaçlı geniş alanlar tekrar imara açılabilecektir. Bu 
süreçte, Kentsel Dönüşüm Yasası’nın “kolaylaştırıcı” olarak devreye so-
kulması düşünülebilir. Bununla ilgili yeni yasal düzenlemelerin hazırlıkları-
nın yapıldığı bilinmektedir. Geçen dönem hazırlıkları yapılan ancak oluşan 
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tepkiler üzerine şimdilik gündemden uzak tutulan “Kentsel dönüşüm 
Master Planı” mevcut yönetimin Antalya’ya yönelik niyetlerinin önemli 
ipucudur. Master plan ile kentin % 95’i kentsel dönüşüm alanı olarak öne-
rilmiştir. Lara bölgesinde yapılaşmamış alanlarda ise 20 ve daha fazla katlı 
yeni yerleşim alanı önerileri getirilmiştir. Amacı “Afet riski altındaki 
alanların dönüştürülmesi” olan kanunla, boş alanlara yeni yapılar öner-
menin mantığını ancak bu anlayış açıklayabilir. Konunun Nazım İmar Planı 
bütünü içinde ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Çok sayıda kentsel dönü-
şüm projesi hazır beklemektedir. Hiçbir alt yapısı hazırlanmamış alanlarda 
tamamlanacak toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri kent alt yapısı 
üzerinde çok ciddi yük oluşturacaktır. Örneğin Kepez-Santral Mahallesi 
projesi 18.000 konuttur. Ticari, yönetim ve sosyal yapılarıyla 70.000’in üze-
rinde bir nüfus hareketini beraberinde getirecektir. 

Geçtiğimiz yedi yıl Antalya’nın gündeminde önemli yer tutan EXPO ala-
nıyakın geleceğinin de önemli gündemi olacaktır. Gerek kendisiyle gerekse 
çevresiyle, anımsarsanız 2012 yılında, yapımına karar verilir verilmez en 
çok tartışılan konu “yanlış yer seçimi” olmuştur. Burada hedeflenen bir 
taşla birkaç kuş vurmak olmuştur. Olağanüstü alt yapı masrafı ile alan ıslah 
edilmiştir. Çok ciddi bir kamu kaynağı böylece, kamu denetimi olmadan 
birilerine aktarılmıştır. Aynı tarihten itibaren çevredeki verimli tarım alan-
larının da değeri hızla artmaktadır. Fiyasko ile tamamlanan etkinlik sonra-
sı 1 milyar 700 milyon lira, harcanan tesisler yok olmaya bırakılırken etra-
fındaki alanlarda çalışmalar hız kesmemiştir. 2017 yılında 6 km.lik 
Konyaaltı sahilleri yatak ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle turizm alanından 
konut alanına döndürülerek o kimliksiz binalara izin verilirken, EXPO ala-
nın bir kısmı aynı yıl turizm ve ticaret alanına dönüştürülmüştür. Dönüştü-
rülen yerin büyük kısmı tesislerin 1000 araçlık otoparkıdır. Aynı plan tadi-
latı ile Aksu deresinin kenarları da teknik mekânlar amacıyla imara 
açılmıştır. Hazırlanan yasa taslağı ile alan Turizm ve Kültür bakanlığına 
devredilecektir. Yakın gelecekte EXPO’nun güneyinden denize kadar uza-
nan yaklaşık 5.000 hektarlık verimli tarım alanları imara açılacak yerler 
içinde “ilk göze çarpan” alanlardır. 

Ülkenin katma değeri en yüksek kentlerinden birisi olan Antalya’da, 
bundan 7 yıl önce 30 milyon lira kamulaştırma bedeli esirgenmiş ve Gü-
ney-Batı Çevre Yolu, Karayollarının dayatmasıyla bölge imara açılmıştır. Şu 
anda 450.000 narenciye ağacı hızla yok edilmektedir. Devlete 30 milyon 
ödettirmem diyen belediye başkanı, kentliye 100 milyonlarca lira ödettir-
mektedir. Ayrıca yerleşime açılan bölge, Karaman –Çavdır çaylarının taşkın 
alanları içindedir. Çok değil geçen haftalarda yağan yağmur sonrası yaşa-
nanlar ortadadır. Kuzey-doğu çevre yolu da aynı yöntemle yapılmıştır. 
Amacı çevre yolu olan yollar kısa süre sonra kent bulvarı halini alacaktır. 

Geçen dönem Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü “Do-
ğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” adı altında 
bir proje başlattı. Amaç doğal sit alanlar ile özel çevre koruma bölgelerinin 
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sit statüsünün gözden geçirilmesi ve sit sınırlarının yeniden belirlenmesi-
dir. Neden böyle çalışmaya bir gereksinim duyulmuştur? Cevabını Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdür şu şekilde vermiştir: “Zaman içinde kimi 
alanlar, doğal sit olma özelliğini kaybetmiş, orman alanıysa yanmış, iklim-
sel etkilerden dolayı kurumuş, bitki örtüsü ortadan kalkmıştır. Sadece 
ağaçlar, çalılar değil orada yaşayan canlılar da yok olmuş, doğal sit alanı ile 
ilgisi kalmamış, kimi yerde yanlışlıkla sit ilan edilmiştir.” Tüyler ürper-
tici bu açıklamalar görevi “korumak” olan şahsın gelecekle ilgili niyetlerini 
açıkça ortaya koymaktadır. Yine aynı yetkilinin açıklamalarından “bu bi-
limsel(!) çalışmaların ekolog ile kuş, memeli, botanik, omurgasız, 
sürüngen uzmanları ve hidrojeolog, peyzaj mimarı, harita mühen-
disi, coğrafi bilgi sistemi sertifikalı uzmanların olduğu “özel şirket-
lere” yaptırıldığını öğreniyoruz. Eğer incelerseniz bu özel şirketlerin ülke-
de madencilik faaliyetleri adı altında “doğayı katleden taş ocaklarının 
ruhsatlarıyla ilgili çalışma yapan, ÇED raporlarını hazırlayan, pro-
jelerini yapan veya yaptıran vb. faaliyetlerde bulunan şirketlerle 
aynı” olduğunu görürsünüz. İlk uygulama, 15 Temmuz darbesi sonrası ilan 
edilen olağanüstü hal koşullarında, 15 Ağustos 2016 tarihli ilk kanun hük-
mündeki kararnamesi ile Antalya’da olmuştur. Bu kararla Tünektepe-Sarı-
su-Beldibi kıyı bandı Sürdürülebilir Koruma Kontrollü Kullanım Alanı için-
deki yerler “Turistik Tesis Alanı” olarak değiştirilmiştir. Tünektepe’de 
yapılması beklenen ve belediyenin internet sayfalarında yer alan “ucube 
yapılar” bu kararnamenin ürünleridir. Tekirova Kleopatra koyu ikinci ör-
nektir. Yakın gelecekte başta Narenciye ve Vakıf Zeytinliği olmak üzere bir-
çok doğal sit alan “devlet riski” altında olmaya devam edecektir. 

İmar Barışı adı altında çıkartılan af yasası Cumhuriyet tarihinin kentle-
re verdiği en büyük zarar olacaktır. Side, Kaleiçi, Haşim İşcan, Kaş, Kekova, 
Üçağız gibi yüzlerce doğal, kültürel ve tarihi sit alanların geleceği ciddi şekil-
de sorgulanmalıdır. 15 satırlık yasa ile 14 milyon yapı yasal hale getirilmeye 
çalışılmaktadır. Her şey iki kişinin dudağının arasındadır. Antalya’da yapı-
lan başvuru sayısı 140.000 dir. Doğal ve kültürel alanlarıyla zengin bölge-
lerde başvuru sayısının yüksekliği endişe vericidir. Örneğin Konyaaltı’nda 
başvuru sayısı 7800 iken Manavgat’ta bu rakam 18.400’e ulaşmaktadır. Ar-
tık “Side Antik Kenti”nden bahsedemeyeceğiz. Sürenin bitimine dakika-
lar kala 6 ay uzatılması yeni kaçak yapılara olanak sağlayacağı gibi koruma 
alanlarında kaçak yapılaşma baskılarını arttıracağı endişesini artmıştır. 

Bu dönem bazı meslek odaları ve yöneticilerinin de desteği ile mevcut 
imar planlarını yok sayan uygulamalar “proje yarışmaları” adı altında tasar-
lanmaya başlamıştır. Kepez “Odak Yapı Projesi”, Ormak (Orman Ürünleri 
Merkezi) ne tasarlanan Kongre Merkezi Projesi, Dokuma alanına yapılan 
fikir projesi yarışması üç örnektir. Odak Yapı’da proje alanı imar planında 
“teknik alt alanı” yarışma alanı seçilmiştir. Alanın geleceği yarışmacının 
keyfine bırakılmıştır. Kongre merkezinin yarışma alanı Orman Bakanlığın-
dan belediyeye devredilen, içerisinde 200 üzerinde ağaç bulunan yerdir. Se-
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çilen proje ile ağaçların büyük kısmı yok edilmiştir. İnşaatlar tamamlandık-
tan sonra da kalan ağaçlar belediye tarafından kesilmiştir. Dokuma alanında 
boş olan ve kamuoyu baskısına rağmen imar planındaki ticari alan hükmü 
kaldırılmayan yere yasal dayanağı olmayan fikir yarışması yapılmıştır. Katı-
lımcı üretimin en önemli mekanizmalarından birisi olan “yarışma yolu ile 
proje elde etme” yöntemi ne yazık ki yasallaştırmanın amacına dönüş-
mektedir. 

Gelişmiş ülkeler 4.0 olarak tanımlanan dijital devrimi tamamlamış ve 
yapay zeka dönemine başlatmışken bizler “akıllı kent”in ne demek oldu-
ğunu tartışır durumdayız. Liberal ekonomilerin her dönem olduğu gibi, 
yeni teknolojileri ülkemize dayatması gecikmeyecektir. Ancak bunlarla ilgi-
li hiçbir alt yapı çalışması yapılmamaktadır. Eğer, gerekli önlemler alınmaz-
sa uzun vadede bu konudaki alt yapı çalışmalarının bedeli çok ağır olacaktır. 
Ayrıca kentsel mekânlar hem dijital hem de gelmekte olan yapay zekâ sü-
reçleriyle hızla değişecektir. Ancak yeni kentsel mekânların ve ihtiyaçların 
tasarımı ve oluşturulmasında gelecek göz ardı edilmektedir. Mevcut anla-
yışla planlamalar devam ettiği taktirde, kentsel mekanların kısa sürede çö-
küntü alanlarına dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Değerli katılımcılar, 
Tarihten günümüze yerleşim biçimlerini üretim şekilleri belirle-

miştir. Tek istisna 20 ve 21 yy. Türk insanına aittir. Sanırım, bizler 
tüketim biçimine göre yerleşimleri şekillendirme becerisini göster-
miş tek toplumuz. 
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GİRİŞ
Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve yerel gündemi tartışmadan önce, yerel 

yönetimlerin toplumsal cinsiyet ile birlikte etnik gruplar, göçmenler gibi 
toplumsal grupların yerel yönetimlerden birleşerek değil de tekil gündem-
ler talep etmelerini tartışarak başlamak istiyorum. Burada kadınların ve 
LGBT toplulukların kolektif ve katılımcı talepleri bölerek tekil talepler oluş-
turmaları gibi bir tartışmaya ise girmek istemiyorum. Amacım Türkiye’de 
1970 ve 1980 yılları arasında görülen, ilkeleri İlhan Tekeli tarafından geliş-
tirilen “toplumcu belediyecilik”ten1 neoliberal belediyecilik anlayışına ge-
çişle birlikte toplumsal cinsiyet konusunun yerel yönetim gündemine gir-
mesi ve kadınların hak taleplerini ortaya koymaya başlamalarını 
tartışmaktır. 

Toplumcu belediye ilkeleri, “toplumun güçsüz kesimlerinin çıkarlarını 
koruyucu mekanizmaların etkinlik kazanması”2 olarak tanımlanan ve katı-
lımcılığı ön plana getiren “demokratik belediye ilkesi”, yine “temel kentsel 
altyapı ve hizmet üretimi”, “piyasa mallarının üretimi (amaç, küçük girişim-
cilerin toplumun büyük kesimi aleyhine oluşturduğu rantı kırmaktır)” ve 
“belediyenin kent arsaları ve konut alanlarında oluşan değer artışlarını top-
luma kazandırmak için bu alana üretici olarak girdiği” “üretici belediyecilik” 
ilkesidir.3

Üçüncü ilke “tüketimi düzenleyici belediye ilkesi” ise “tüketimi yeni bir 
sosyalleşme biçimine dönüştürmek” iken, dördüncü ilke “belediyeciliğin ge-
lişmesi için belediyeler arası birlikçi-bütüncü bir dayanışma geliştirmeyi 
hedefleyen birlikçi-bütünlükçü belediye ilkesidir”4. Beşinci ilke olan “kay-
nak yaratıcı belediye ilkesi ise belediyelerin merkezi yönetimin denetimin-
de olmayan finansman kaynaklarına kavuşmalarıdır (asfalt fabrikaları, dü-

1  Sonay Bayramoğlu, “Toplumcu Belediye nam-ı diğer Belediye Sosyalizmi, s.158
2  A.g.e.s.158
3  A.g.e. s.159
4  A.g.e. s. 161
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ğün salonları, tanzim satış mağazaları, halk plajları v.b.)”.5

Bugün örneklerini oldukça fazla gördüğümüz neoliberal belediyecilik 
anlayışı ise “şirketlerin/firmaların kârlılığı ilkesine göre belirlenen bir yöne-
tim anlayışıdır”.6 Bu sistemde kamu hizmetleri özelleşir ve bedelini hizmet 
alanların ödediği hizmetler dışarıdan satın alınır. Günümüzde “yönetişim” 
de denilen, hizmet alanların da aldıkları hizmetlerin maliyetlerine ortak ol-
dukları bu sistemde artık toplum değil bireyler vardır. Öyle ki belediye gö-
revlileri evinizin olduğu cadde ve sokakta kaldırımı yaparlar, bir süre sonra 
ödemeniz gereken miktar tarafınıza belediye tarafından bildirilir. Semtler 
oturan insanların sınıfsal özelliklerine göre belirlenir. Düşük gelirli toplum-
sal grupların ya da farklı etnik grupların oturduğu bölgeler “soylulaştırılır”, 
insanlar göçe zorlanarak yeni spekülatif alanlar yaratılır. İstanbul’da Sulu-
kule örneği, Halkalı çöplüğü ve çeperinde yer alan gecekondulara yakın ara-
ziler üzerine inşa edilen özel güvenlikli siteler önemli örneklerdir. 

Daralan kamu hizmetleri ile birlikte hizmetlerin gelir düzeyi yüksek böl-
gelere daha sık ulaşıp, geliri düşük olana bölgelere sınırlı ulaşması hepimi-
zin gündelik hayat içerisinde oldukça fazla rastladığımız örneklerdir. Oysa 
Avrupa Kentsel Şartı’nın bir parçası olan Avrupa Kentli Hakları Bildirge-
si’ne göre kentli hakları “yaş, cinsiyet, ırk, inanç, milliyet, toplumsal-ekono-
mik ve politik statü, ruhsal ve bedensel özür gözetmeksizin, tüm insanlara 
eşit koşullarda uygulanmalıdır”.7 Dolayısıyla, “yerel ve bölgesel yönetimle-
rin önemli bir sorumluluğu da doğru kalkınma stratejileriyle, bu bildiride 
yer alan kentli haklarını korumaktır”8. Kentli hakları söz konusu olduğun-
da cinsiyetler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yerel gündem 
ihtiyacı kaçınılmazdır. 

 TOPLUMSAL CİNSİYET VE YEREL GÜNDEM
Yasalar önünde eşit vatandaşlar olmak ile “cinsiyetler arası somut eşit-

sizlikler ve farklılıklara” bakıldığında:
(i) Yasal eşit yurttaşlık, kadınların yaşam koşullarının iyileşmesi için ye-

terli değildir; somut yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yerel düzeyde 
somut önlemler gereklidir ve

(ii) Bu somut önlemlerin, yerel hizmetlerin nicelik ve niteliğiyle doğru-
dan ilişkisi vardır!9

Öyle ki, daralan kamu hizmetlerinin semtlere göre farklılaşması, yeni 
büyükşehir kanunu ile birlikte köy statüsünde olan çoğu yerleşimin mahal-
le statüsüne geçmesi ile birlikte toplumsal ve ekonomik mağduriyet daha 
fazla ortaya çıkmıştır. Antalya’nın Manavgat, Serik, Döşemealtı ilçelerinde 
yer alan Altınkaya, Kozan, Haspınar, Akkoç ve Kovanlık mahallelerinde 

5  A.g.e. s.161
6  A.g.e.s 166
7  Ayten Alkan, “Yerel Politika ve Kadın”, s. 6
8  Ayten Alkan, “Yerel Politika ve Kadın”, s.7
9  Ayten Alkan, “Belediye Kadınlara da Hizmet Eder! Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Ne-
den? Nasıl? s. 19
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2017’de yapılan çalışmada yalnız yaşayan kadınların, yaşlıların ciddi mağ-
duriyetler içerisinde olduğu gözlenmiştir10. Hanelerde yaşayan kişilerin 
nerdeyse yarıya yakını 65 yaş üstü bireylerden oluşmaktadır. Kocaları öl-
müş yaşlı kadınların beslenme ve bakımlarının yetersiz, kocaları ilçe ya da 
ilde çalışan kadınların genç ya da orta yaşta olan kadınların ise fiziksel alt 
yapının yetersiz olduğu köylerde ciddi bir iş yükü altında oldukları gözlen-
miştir11. 

Zira, kentler iktidarı elinde tutanlar tarafından şekillendirilir. Kentte 
yer alan fiziksel altyapı unsurları eşit dağılmadığı gibi üretim ve yeniden 
üretim birbirinden ayrıldığı için de cinsiyetlidir12. “Kadınların örgütlenme-
sinin doğası ‘kadınların mekânı’ olarak tanımlanan belli sosyal çevreler ta-
rafından yönlendirilir ve sınırlandırılır13.” Bu mekân, “‘kadınların işi’ olarak 
tanımlanan görevlerin yerine getirilmesi için” vardır. “Feminist gelenek, 
uzunca bir süre, kadınların mekânını geliştirmek ve genelde de genişlet-
mek, kadınların işini kolaylaştırmak ve genelde de dönüştürmek üzere ör-
gütlenir”14. Kentlerin altyapı ile ilgili olanakları düşünüldüğünde ve kırsal 
yaşamla karşılaştırıldığında kamusal alanın kadınların hayatını kolaylaştı-
ran yerler olduğunu düşünürüz. Oysa, fiziksel altyapıdaki eksiklikler top-
lumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler nedeniyle kadınlar için sorunlar oluştu-
rur. Hane içerisinde bakım emeğinden sorumlu tutulan kadınlar, kreşlerin 
ve yaşlı evlerinin olmadığı durumlarda üretim yerlerinden uzaklaşırlar ve 
ev merkezli hayatın içerisinde yer alırlar15. Dahası, Antalya’da olduğu gibi 
“Kadınlar Plajı” adı altında sadece kadınların girebildiği mekanlar tasarla-
nıp, kadınların kent içerisinde başka mekanlarda var olmalarına sınırlılık 
getirilir. 

Toplumsal cinsiyete duyarlı kent yaklaşımında kentte siyaseti yapanla-
rın kimlerden oluştuğu önemlidir. Zira siyaseti yapanların içerisinde kadın-
ların, azınlıkların ve erkeklerin temsil oranları oldukça önemlidir. Kent si-
yaseti içerisinde yapılan planlama sürecine katılanların kimler olduğu 
kadar, planlamanın kimin için yapıldığı da oldukça önemlidir?16 Yerel siya-
set ve yönetimler toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerin üretilmesinde 
oldukça önemlidir. Zira “yerel nitelikli gereksinimler toplumsal cinsiyetle 

10  “Kalıntıların Yanı Başında Yaşamak: Yerel Halklar için Sürdürülebilir Gelişim Noktaları 
Olarak Arkeolojik Alanlar”, 1 Nisan 2017- 1 Nisan 2018, Antalya ve Burdur’un Yedi Köyü, 
“Küresel Müdahaleler Araştırma Fonu Aracılığıyla Desteklenen İngiliz Akademisi Sürdürüle-
bilir Gelişme Programı Tarafından Desteklenmiştir”. (This research is supported by the Bri-
tish Academy’s Sustainable Development Programme which is funded through the Global 
Challenges Research Fund), İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Ankara.
11  Adı geçen çalışma
12  Ayça Kurdoğlu, “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi”, s. 113
13  S. Mackenzie, S. (2002) “Kentte Kadınlar”, s. 250.
14  S. Mackenzie, S. (2002) “Kentte Kadınlar”, s. 251
15  Ayça Kurdoğlu, “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi”, s.114
16  Ayça Kurdoğlu, “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi” içerisinde anılan http://www.gendersi-
te.org/pages/planning_the_nonsexist_city_the_eurofem_initiative_and_beyond.html, s. 
114
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ilgili özgüllükler taşımaktadır”17. Antalya’da turizm nedeniyle hizmetler 
sektörünün payının oldukça fazla olması, kadınların ağırlıklı olarak güven-
cesiz hizmetler sektörüne yığılması, kadınların yerel siyaset içerisinde et-
kin olmalarının önünde engel oluşturmaktadır. Siyasi temsil kadınların 
varlığını etkinleştirmenin yollarından biri olarak görülse bile kadınların 
farklılaşan gereksinimlerine yanıt oluşturmamaktadır. Kadınların “vitrin 
oluşturma” kaygısı ile biçimsel temsilinin yerini gerçek temsilin almasının 
önemli araçlarından birisi “%30 asgari temsil eşiğidir”.18 Asgari temsil eşiği-
nin aşılmasına eşlik edecek olan ise “kadınlar tarafından denetlenebilecek 
ve izlenebilecek bir yerel politik gündemdir”19. 

Sunduğu hizmetler ve sahip olduğu olanaklar açısından yerel yönetim-
ler kadınların ve LGBT bireylerin toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda 
etkin olmalarını sağlayacak potansiyeli barındırır. Toplumsal cinsiyete du-
yarlı yerel siyasaların oluşması da kadınların ve LGBT bireylerin gerçek 
temsili ve deneyimleri aracılığı ile oluşturulacak yerel politik gündemle ola-
naklıdır. Bu gündemin oluşturulmasında kadın kotası tek başına yeterli de-
ğildir. Yerel politik gündemin “kadınlar tarafından izlenebilir ve denetlene-
bilir”20 olması bir gerekliliktir. Zira “kadın temsilcilerinde izlenebilirlikleri, 
meşruiyetleri ve temsil edilenlerle aralarındaki bağ cinsiyetlerinden kay-
naklanmayıp politik gündem üzerine kurulacaktır”. 21 Buna ek olarak “ka-
dın örgütlerinin yerel düzeyde örgütlenmesi ve yerel düzeye yönelttikleri 
ilgi”22 ve “kadın-erkek eşitliğini politik gündemin merkezi konuları arasına 
yerleştirecek” zihniyet değişikliği gereklidir.23 

Örneğin, Antalya Kadın Müzesi 23 Kasım 2015 tarihinde, paydaşları 
arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu Antalya Tanıtım 
Vakfı tarafından sanal olarak kurulmuştur. Antalya Kadın Müzesi’nin web 
sayfası incelendiğinde, yönetim kurulu başkanı ve onbeş (15) kişilik danış-
ma kurulunun farklı meslek gruplarından kadınlardan oluştuğu, başkan 
yardımcısı ve müze küratörünün ise erkek olduğu görülmektedir.24 Müze, 
Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği’ne de üyedir. Birliğin bazı amaçlarına 
baktığımızda “Kadın müzeleri kadınların eğitimi, güçlenmesi ve kendine 
güvenleri için önemlidir. Farkındalık eğitimi, bağımsız eylemler için ola-
naklar ve ayrımcılığı önlemek için araçlar sağlarlar”25 ya da “kadın hakları-
nın ve toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip demokratik toplumun savunu-
sunu yaparlar”26 gibi amaçları görülmektedir.

17  Ayten Alkan, “Yerel Siyaset Kadınlar İçin Neden Önemli?” s.2
18  A.g.e. s.6
19  A.g.e. s.6
20  A.g.e. s.7
21  A.g.e. s.7
22  A.g.e.s. 7
23  Ayten Alkan, “Yerel Siyaset Kadınlar İçin Neden Önemli?” s.7
24  http://www.antalyakadinmuzesi.org/
25  https://iawm.international/about-us-2/our-history/
26  https://iawm.international/about-us-2/our-goals/
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ANTALYA 
Üyeleri arasında Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derne-

ği’nin de olduğu kadın emeği ve istihdamı girişimi, kısa adıyla KEİG, “bele-
diyelerin stratejik planlarında toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında yaptık-
ları çalışmada Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, 
İzmir, Mersin, Trabzon, Urfa, Van büyükşehir belediyeleri ile Bağlar (Diyar-
bakır), Çanakkale, Çankaya (Ankara), Çiğli (İzmir), Erciş (Van), Eyyübiye 
(Şanlıurfa), Maltepe (İstanbul), Merkezefendi (Denizli), Muratpaşa (Antal-
ya), Nilüfer (Bursa) ve Ortahisar (Trabzon) belediyelerinin stratejik planla-
rındaki “misyon, vizyon ve temel ilkeler ile stratejik plan alanlarında top-
lumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımlarını” değerlendirirler27. Antalya’da ise 
Büyükşehir Belediyesi’nin ve Muratpaşa Belediyesi’nin stratejik planları 
incelenir. 

Ben bu bildiri için KEİG platformunun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile il-
gili koyduğu ölçütler doğrultusunda Büyükşehir ve Muratpaşa’ya ek olarak 
Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez Alanya, Kaş, Manavgat belediyelerinin stra-
tejik planlarını, Kemer ve Korkuteli belediyelerinin de faaliyet raporlarını 
inceledim. KEİG platformunun birincil olarak baktığı “Belediyelerin Mis-
yon, Vizyon ve Temel İlkelerinde Cinsiyet Eşitliği Vurgusu”28 Büyükşehir ve 
Muratpaşa belediyelerinin planlarında da olmadığı gibi Konyaaltı, Döşeme-
altı, Kepez, Alanya, Kaş ve Manavgat belediyelerinin stratejik planlarında 
da “toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bir söyleme”29 yer verilmemiştir. 
KEİG ikinci olarak ise “Verilerin Cinsiyetlendirilmesi ve Belediye Personeli-
nin Cinsiyet Dağılımı”na bakar. KEİG’e göre, “Antalya Büyükşehir Belediye-
si; ilin nüfusunu ve belediye çalışanları bilgisini cinsiyetlere göre ayrıştıra-
rak vermiştir. Belediye personelinin yüzde 18’i kadın, yüzde 82’si ise 
erkektir”.30 Ben nüfusun cinsiyete göre ayrılmasını önemli görüyorum ama 
toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu için önemli bir kriter olduğunu düşün-
müyorum. 

Muratpaşa Belediyesi, ise kimi demografik verileri cinsiyete dayalı ola-
rak paylaşmış, ne var ki belediye personeline yönelik paylaşılan detaylı veri-
ler cinsiyete göre ayrıştırılmamıştır.31 Aynı şekilde Konyaaltı ve Döşemealtı 
belediyeleri, personellerine yönelik verileri cinsiyete göre ayrıştırmamıştır. 
Kepez Belediyesi, 2015-2019 stratejik planında personel cinsiyet dağılımı-
nı vermeden önce “başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcı-
lığın önlenerek fırsat eşitliğinin sağlanması, Belediye Başkanlığının perso-
nel yönetiminin temel ilkelerinden birisi olarak belirtmiş, bayan personel 
oranının daha üst düzeylere çıkartılmasını hedeflemiştir”32. Kepez beledi-

27  KEİG Platformu, “Belediyelerin Stratejik Planlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, s. 8-9.
28  KEİG Platformu, “Belediyelerin Stratejik Planlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, s. 10
29  A.g.e. s.10.
30  A.g.e.s.11
31  A.g.e. s.13
32  Kepez Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, s.54.
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yesinde çalışan erkek sayısı 436, kadın sayısı 60 olarak belirtilmiştir33. Alan-
ya Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı’nda belediye personelinin cinsi-
yet dağılımı Tablo-1’de görülmektedir. Veri 2014 yılına ait olduğu için 
Alanya Belediyesi’nin 2017 Faaliyet raporunda çalışanların kadro bilgileri 
ve eğitim durumları tablo şeklinde verilmiş ama cinsiyet dağılımları veril-
memiştir34. 

Tablo-1) Alanya Belediyesi Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2014 
verisi)35

Toplam Erkek Kadın

Memur 356 279 77

Sözleşmeli Personel 6 2 4

Kadrolu İşçi 476 432 44

Toplam Sayı 837 713 125

Toplam % %100 %85,08 %14,92

Kaş Belediyesi’nin 2017-2019 Stratejik Planı’nda ise 2016 Ağustos ayı 
itibariyle 69 memur, 59 işçi ve 2 sözleşmeli olmak üzere toplam 130 perso-
nel çalışmaktadır. Bu personelin yalnızca 15 tanesi kadındır. Bu 15 kadın 
çalışandan 11 tanesi memur, 3 tanesi işçi ve 1 tanesi sözleşmeli personel-
dir36 Korkuteli Belediyesi’nin Stratejik Planı olmadığı için 2016 Faaliyet Ra-
poru’na baktım. 2016 yılı boyunca çalışan 127 personelin 10 tanesi kadın-
lardan oluşmaktadır. Çalışan 10 kadın personelden 8 kadın memur, 1 kadın 
sözleşmeli personel, 1 kadında sürekli işçi olarak çalışmaktadır.37 Manavgat 
Belediyesi’nin 2014 yılında yayınlanan 2014-2019 Stratejik Planına baktı-
ğımda 328 işçi ve 238 memurdan oluşan personelin cinsiyetlendirilmemiş-
tir.38 Kemer Belediyesi 2017 Faaliyet Raporunda çalışan personelin cinsiyet 
tablosu yapılmış, 274 personelin 227 tanesi erkeklerden, 47 tanesi ise ka-
dınlardan oluşmaktadır.39

Belediyelerin “Stratejik Plan Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine 
Yönelik Amaç ve Hedefler”ine bakıldığında “Bazı belediyelerin, doğrudan 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik amaç ve hedeflerinin olduğu 
görülürken, kimi belediyelerin kadınları pratik ve gündelik ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik amaç ve hedefleri olduğu görülmektedir”40. KEİG bu 
amaç ve hedefleri “kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesi”, kadınların 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımı”, “belediyelerin kurumsal ka-
pasitelerini toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı güçlendirmesi” ve “toplumsal 

33  Kepez Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, s.54.
34  Alanya Belediyesi, 2017 Faaliyet Raporu, s. 30
35  Alanya Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Planı s. 65
36  Kaş Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı, s.32
37  Korkuteli Belediyesi, 2016 Faaliyet Raporu, s.21
38  Manavgat Belediyesi, 2014-2019 Stratejik Planı, s. 8
39  Kemer Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, s.30
40  KEİG Platformu, “Belediyelerin Stratejik Planlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, s.14
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cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik diğer adımlar” olarak alt başlıklara 
ayırır.41

Kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesinde “Muratpaşa Beledi-
yesi, şiddet mağduru kadınlar ve erkekler için sığınma evi açılmasını ve 
şiddetin önlenmesi konusunda eğitim ve seminerler ile aile içi iletişim, sağ-
lık ve hukuk konularında bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesini ko-
nuyla ilgili faaliyetleri olarak belirler”42. Büyükşehir, Konyaaltı, Döşemealtı 
ve Kepez belediyelerinin stratejik planlarında bu “kadına yönelik erkek şid-
detinin önlenmesi” ile ilgili herhangi bir faaliyet belirtilmemiştir. “Kadın-
ların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımına” baktığımızda 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, “aile, kadın ve topluma yönelik sosyal amaç-
lı tesisler inşa edilmesini sağlamayı, sosyal ve eğitsel alanda hizmetler geliş-
tirmeyi ve yaygınlaştırmayı” hedeflemektedir. Planda var olan bir kreş hiz-
metinden de söz edilmiş; ancak detaylı bilgi ve yeni bir kreş fikrine yer 
verilmemiştir”.43 Muratpaşa Belediyesi “kadınların ekonomik, sosyal ve 
kültürel hayata” katılımı ile ilgili oldukça fazla hedeflere yer vermiştir:

Muratpaşa Belediyesi, kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel hayata ka-
tılımını sağlamak üzere mesleki eğitim merkezleri açmak; kişisel gelişim 
kursları düzenlemek; sosyal, kültürel, hukuksal ve eğitimsel danışmanlık 
hizmetleri sunmak; girişimci kadın destek projeleri üretmek; toplumsal 
cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeyi ve bu 
amaca ulaşmak için kadınların yerel karar alma süreçlerine ve karar meka-
nizmalarına katılımını artırmayı, gündelik yaşam koşullarını iyileştirici ye-
rel plan, program ve politika stratejileri ile hizmetleri belirlemeyi hedefleri 
arasına almıştır. Yanı sıra kadınların sosyal yaşama katılabilmeleri için ge-
rekli bakım hizmeti mekanizmalarının kurulmasını ve bu kapsamda çocuk 
oyun ve bakım evi hizmetlerini yaygınlaştırmayı, diğer dezavantajlı gruplar 
için de yatılı ve gündüz bakım ve danışmanlık hizmetlerini oluşturmayı he-
deflemektedir.44

Bu çerçevede Konyaaltı Belediyesi, kadın emek pazarı kurulumu için yer 
tahsis etmiş, pazarda yer alan kadınların farklı merkezlerdeki etkinliklere 
ve fuarlara katılımına desteğini belirtmiştir. Kadın emek pazarı kurularak 
40 kadına el emeklerini sergileyerek satma olanağı sunulmuştur.45 Yine 
Konyaaltı Belediyesi’nin “bilinçli toplum ve bilinçli aile yapısını geliştirmek” 
hedefi çerçevesinde bir adet “Kadınlar Sanat ve Eğitim Lokali” açma hedefi 
yer almaktadır”.46 Günümüzde ağırlıklı olarak kadınlara hizmet veren 
“KONSEM (Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi)” ve “Kadınlar Sanat ve Eğitim 
Lokali”, Liman Gürsu ve Doyran mahallelerinde hizmet vermektedir. 

Belediyelerin “kurumsal kapasitelerini toplumsal cinsiyet eşitliği 
41  A.g.e. s.14-27
42  A.g.e.s.16
43  A.g.e. s.18
44  KEİG Platformu, “Belediyelerin Stratejik Planlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, s.20
45  Konyaaltı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, s. 131
46  Konyaaltı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, s. 130
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odaklı güçlendirmesi” ve “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanma-
sına yönelik diğer adımlar” kapsamında ise böyle bir hedef ya da faaliye-
te doğrudan yer vermedikleri görülmektedir.47 Kemer Belediyesi’nin strate-
jik planı yoktur ama 2017 Faaliyet Raporu’nda kadınlarla ilgili şu cümleler 
kurulmuştur: “Anamız, bacımız, eşimiz olan bizi iyi günde kötü günde yal-
nız bırakmayan kadınlarımızın Kadınlar Gününde ve Anneler Gününde 
yaptığımız etkinlikler ile mutlu ettik”48. “Annelerimiz, Kadınlarımız, Yaşlı-
larımız ve Engelli vatandaşlarımız baş tacımızdır.’’ Mustafa GÜL. 49 Sayın 
Belediye Başkanı’nın dileğine kadınların dezavantajlı gruplarla aynı katego-
ride görüldüğü çok açıktır. Dolayısıyla kadınların ve kadın örgütlerinin ye-
rel siyaset içerisinde yer almaları için izleme sürecini başlatmaları gerek-
mektedir.

TOPLUMSAL CİNSİYET, İZLEME VE     
ANTALYA’NIN YEREL GÜNDEMİ

Çok bileşenli bir platform olan Kadın Koalisyonu, izlemeyi bir katılım 
aracı olarak kullanarak “kadınların ve kadın örgütlerinin yerel siyasete katı-
lımlarını güçlendirmek, politika üretmek ve dönüşüm gerçekleştirmeyi” 
hedefler. Dönüşüm “hem izlemeye konu olan belediyeleri hem de kadın ör-
gütlerinin kendilerini”50 içerir. İzleme sürecinde yürütücü olan kadınlar “ya-
şadıkları yerde politika yapan, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren 
kadınlardır”.51 Sadece danışılan, görüşlerine ya da ilişki ağlarına başvurulan 
“yardımcılar” değil, her aşamasını gerçekleştirenlerdir.52

Kadın Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen “Kadınların Politika, Ka-
rar ve Uygulama Süreçlerine Katılımı Bakımından Adana Büyükşehir, Sey-
han, Çukurova ve Yüreğir Belediyeleri” çalışması 2014-2016 yıllarında yapı-
larak, 2017 ve 2018 yıllarında rapor haline getirilir. Burada ki amaç 
izlemeyi “uzmanların ya da akademisyenlerin yetki ve beceri alanından” 
çıkarıp “kadın örgütlerinin yıllardır yaptığı şeyin altını çizmek ve politik 
anlamını görmek ve göstermektir”.53 Nitekim yine aynı rapora göre: 

Sivil toplum örgütlerinin, özellikle de kadın örgütlerinin izleme süreçle-
rine katılımındaki kısıtlılıklar Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında düzenlenen 7. 
Gözlem Raporunda dile getirildiği gibi kadınların ve kadın örgütlerinin yerel 
politika, karar ve uygulama süreçlerine katılımı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan Yerel Yaşamda Avrupa Kadın Er-
kek Eşitliği Şartı kapsamında da altı çizilen bir kentsel haktır54.

Bu çalışma “kentsel haklar ve kadın hakları bağlamında kadınların ve 

47  KEİG Platformu, “Belediyelerin Stratejik Planlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, s.22-23
48  Kemer Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, s. 6
49  Kemer Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, s. 9
50  Kadın Koalisyonu, “Belediyeleri Kadınlarla Sınamak, s. 1-2
51  A.g.e. s.1-2
52  A.g.e. s.1-2
53  Kadın Koalisyonu, “Belediyeleri Kadınlarla Sınamak, s. 2
54  Kadın Koalisyonu, “Belediyeleri Kadınlarla Sınamak, s. 1
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kadın örgütlerinin politika, karar ve uygulama süreçlerine katılımını izle-
me”55 konusunda önemli bir örnek oluşturmaktadır. Gerek izleme gerekse 
farklı yöntemler kullanarak “kadınların ve kadın örgütlerinin yerel politika, 
karar ve uygulama sürelerine katılımı” için Antalya’da “yaşadıkları yerde po-
litika yapan, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadınlardır” var-
dır.56 

Türkiye Kadın Hareketi, 1980’lerin ortasında farklı kentlerde bir araya 
gelen kadınların hiyerarşiyi reddeden “kızkardeşlik” düşüncesi, deneyimle-
rin ortaklığını hatırlatan “bilinç yükseltme” ve özel alanı alta sıralayan dü-
şünceye karşı “kişisel olan politiktir” konularını tartışmaya başlayarak sesi-
ni duyurmaya başlar. 1990’larda oluşmaya başlayan Antalya Kadın 
Hareketi uzunca bir süre Antalya Kadın Platformu çatısı altında eylemlilik 
gösterir. 2000 yılında kurulan Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanış-
ma Derneği ile kadınlar için kadınlarla birlikte mücadele eden bir derneğe 
kavuşur.57 Türkiye’de kadınlar yalnızca toplumsal cinsiyet-yerel yönetimler, 
belediyecilik ve Türkiye’de belediyeleri toplumsal cinsiyet açısından izleyen 
çalışmalar ile kalmamış, kadın örgütleri ve aktivistler ile işbirliği içerisinde”, 
“yerel siyaset ve kadın” ve toplumsal cinsiyete dayalı yerel yönetim biçimle-
ri gibi konularda sürekli güncelleştirilen el kitapları ve yol haritaları hazırla-
mışlardır. 

Antalya’da bulunan kadın örgütleri hizmet sunmakla yükümlü yerel yö-
netim çalışanlarının, “toplumsal cinsiyete göre farklılaşan gereksinimlerin 
ve taleplerin ayırdına varacakları eğitimlerden geçmelerinden”, kadınların 
ve LGBT bireylerin toplumsal, ekonomik, hukuksal ve kültürel ihtiyaçlarını 
yerel düzeyde belirleyecek çalışmalara kadar geniş bir örgütlenme, uzman-
laşma kapasitesi ve deneyimler aracılığı ile oluşturulacak yerel siyasi gün-
dem için hazırdır. 
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Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya özelinde de kentte yaşayan ka-
dınların en büyük sorunu şiddet. Kadınlar ülke genelinde olduğu gibi 
Antalya özelinde de fiziksel, cinsel, ekonomik ve/veya psikolojik şid-

det görmekteler. Antalya Kadın Danışma Merkezi 2018 yılı verilerine göre 
başvuru yapan 93 kadının 72’si psikolojik, 43’ü fiziksel, 38’i ekonomik ve 
35’i cinsel şiddet görmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere bir kadın 
birden fazla şiddet türüne maruz kalabilmektedir.

Merkeze en çok Kepez’de yaşayan kadınlardan başvuru olmaktadır. Mer-
kezde, başvuru yapan kadınlara psikolojik destek, hukuki yardım, danış-
manlık hizmeti ve gerekli hallerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖ-
NİM) aracılığıyla sığınma evlerine yerleştirme hizmetleri verilmektedir. Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Antalya’da 
4’ü devlete ait ve 1 tanesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmak üze-
re 5 adet kadın sığınma evi (Kadın Konukevi) bulunmaktadır. Devlete ait 
olan sığınma evlerinin toplam kapasitesi 90 kişi olup bu kapasite kadın ve 
çocuklar için toplam rakamdır. Buralarda kalanların sayısı günden güne de-
ğiştiği için net rakam verilememiş ancak şehir nüfusuna göre kapasitenin 
yeterli olduğu bilgisi verilmiştir. Her ne kadar kapasite yeterli olsa da sığın-
ma evlerinin şartlarının iyileştirilmesi, ilçe belediyelerinin de kadın sığınma 
evi açmaları faydalı olacaktır. 

Kadınların sığınma evlerinde kalma süresi 6 ay olup riskin devam etme-
si halinde bu sürenin uzatılması mümkündür. Ancak buradaki en büyük 
sorun Antalya’nın göç alan bir şehir olması nedeniyle süreleri dolan kadın-
ların ekonomik nedenlerle hayatlarını idame ettirmede yetersiz kalmaları-
dır. Zira kadınlar ya iş bulmakta çok zorlanmakta ya da sosyal güvencesiz 
olarak çalıştırılmaktadır. Bu da kadınların insan ticaretinin süjesi olmaları-
na, özellikle T.C vatandaşı olmayan kadınların (gerek eski Doğu Bloğu ülke-
lerinden ve gerekse Türki Cumhuriyetlerden pek çok kadının Antalya’ya 
yaşamaya ve/veya çalışmaya geliyor) pasaportlarının ellerinden alınarak 

Banu ALTUNLU
Avukat
Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi 

Kent ve Kadın

SUNUM
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zorla ve/veya ağır koşullarda çalıştırılmalarına ve/veya eve kapatılmalarına 
neden olmaktadır. Şiddet görmüş ve boşanmış kadınlara belediyelerin ayni 
ve nakdi yardımda öncelik tanınması, bu kadınlardan daha az evrak talep 
etmesi, istihdam için özellikle belediyelere yapılan iş başvurularında pozitif 
ayrımcılık yapılması en azından şiddet sonrası travmanın atlatılmasında 
yardımcı olacaktır.

Son yapılan araştırmalara göre Antalya, kadın cinayetleri sıralamasında 
ne yazık ki Türkiye genelinde ikinci sıraya çıkmış durumda. Türkiye gene-
linde bakıldığında kadınların cinsiyetlerinden dolayı sürekli saldırı altında 
oldukları aşikar. Yapılan görüşmelerden ve Kurul olarak takip edilen dosya-
lardan bunun kent özelinde bir takım spesifik nedenlerinin de olabileceği 
düşünülmektedir:

Göç nedeniyle Antalya’ya yerleşen kadınların iş yaşamından ve sosyal 
yaşamdan uzak tutulmaları ve buna bağlı olarak ekonomik yönden bağımlı 
hale gelmeleri ve sosyal yönden de kendilerini yalnız hissetmeleri, herhangi 
bir şiddetle karşı karşıya kaldıklarında hangi yollara başvurabilecekleri hu-
susunda bilgilenememelerine, buna karşı çıkamamalarına neden olabiliyor.

Antalya’da yoğun olarak yaşayan yabancı kadınlara önyargılı bir bakış 
açısı var, bu kadınlara karşı şiddet uygulandığında adli mekanizmalar çoğu 
zaman gerektiği gibi işletilemiyor.Bu kadınlara haklarını anlatmak için ken-
di dillerinde yeterli kaynak yok ve tercüman bulma zorluğu var.

Kentin birtakım bölgelerinin yeterince güvenli olmaması faillerin daha 
rahat hareket etmesine neden oluyor. Örneğin kadınların çoğu yeterince 
ışıklandırılmayan, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı (kamera kaydı) 
parklarda saldırıya uğruyor, özellikle üniversite çevresinin ve parkların ışık-
landırmalarının ve kameraların yetersizliği hakkında şikayetler var. Kurul 
olarak takip ettiğimiz bir kadın cinayeti dosyasında fail, maktulü Hal Kav-
şağı’nda yol kenarından motoruna bindirmiş ve Varsak tarafında bulunan 
ormanlık alanda öldürmüştür. Yine Döşemealtı, Aksu, Kepez gibi uzak ve 
yerleşimin çok yaygın olmadığı bölgelerde toplu taşıma kullanan kadınların 
durak dışında, evlerine en yakın noktalarda indirilmelerinin sağlanması bu 
vakaların azalmasına neden olacaktır.

Türkiye’nin de imzacısı olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstan-
bul Sözleşmesi) uyarınca T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele 
kapsamında pilot bölgeler belirlenmiş ve Antalya’nın da bu illerden biri ol-
ması nedeniyle Antalya Valiliği, bir il eylem planı oluşturulmasına karar 
vermiştir. Kurulumuzun ve Antalya ilinde bu konuda çalışma yapan diğer 
kurum, kuruluş ve STK’ların da desteğiyle bir genelge hazırlanmıştır. Bu 
genelge Antalya ilinde konunun bir parçası olan tüm kurum ve kuruluşların 
(İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Baro, İl Sağ-
lık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, tüm belediyeler ve kaymakamlıklar gibi) bu 
konuda çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Genelge, şiddet gören kadınlara 
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yaklaşım, bu kadınlara hukuki haklarının anlatılması, cinsel şiddet mağdu-
ru kadınların muayenelerinin sağlıklı ve bilinçli şekilde yapılması, yabancı 
kadınlara kendi dillerinde yardımcı olunması, bu konuda çalışma yapanlara 
eğitimlerin verilmesi hususlarında ayrıntılı sorumluluklar öngörmektedir. 
Genelgenin uygulanma durumu 6 aylık periyotlarda Aile ve Sosyal Politika-
lar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve tüm kurum ve kuruluşlar-
dan gelen katılımcılarla toplantı yapılmak suretiyle denetlenmektedir. Ge-
nelgenin Antalya’daki şiddet mağduru kadınlar açısından olumlu sonuçlar 
doğurmasını beklemekteyiz.

Kadınların şiddete uğramalarına da zemin hazırlayan ve önemli olan bir 
diğer sorunları da ekonomik özgürlüklerinin olmaması. Göç, nüfus yoğun-
luğunun artmasına neden olduğu için yerel halk ile göç edenler arasındaki 
etkileşimden de en çok kadınlar zarar görüyor. Turizm, ev içi hizmetler gibi 
sektörlerde çalışan kadınlar halihazırda sosyal güvenceye ve/veya ekono-
mik tatmine ulaşamazken gerek Antalya dışından ve gerekse yurtdışından 
gelen kadınların da bu piyasalara girmesi mevcutta bu işleri yapan kadınla-
rın ücretlerinin daha da düşmesine neden olmakta, bu durum halihazırda 
farklı nedenlerle mağdur edilen kadınların birbirleri ile de rekabete girme-
lerine neden olmaktadır. Yine evli veya partneriyle yaşayan kadınların özel-
likle Kepez, Habipler bölgesindeki seralarda çelenk yapımında işçi olarak 
çalıştıkları ancak ücretlerine eşleri veya partnerleri tarafından el konuldu-
ğuna dair bilgiler bulunmaktadır.

Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki Alyazma Kadın Danışma Merkezi 
verilerine göre; kentteki kadınların bir kısmı çocuk doğurduktan sonra iş 
yaşamından uzaklaştırılıyor ve bu nedenle de psikolojik sorunlar (yetersiz-
lik hissi, iyi anne olmamayı hissetme, yetişememe vb.) yaşıyor. Bu sorun 
yerel yönetimlerle işyerlerinin ortak hareket ederek kreş sayısını çoğaltma-
larıyla çözülebilecek bir sorunken kadınlar ekonomik hayattan soyutlanı-
yor, bu soyutlanmanın getirdiği psikolojik travma eş/partner ve çocuk ara-
sında da sorunların artmasına neden oluyor. 

Antalya boşanma hızında da Türkiye’de ikinci sırada yer almakta ve bo-
şanan kadınlar çoğunlukla ekonomik olarak sıkıntı çekmekteler. Sığınma 
evlerine 12 yaş üstü erkek çocuğu alınması yasak olduğu için veya durumu 
onu gerektirmediği için gidemeyen veyahut sığınma evinden sonraki süreç-
te barınacak yeri bulunmayan kadınlara barınma yeri sağlanması hususun-
da 3 aylık kira yardımının yetersiz kaldığı gözlemleniyor. Bunun yerine; ki-
raları düşük sosyal tesisler şeklinde belki lojman gibi barınma yeri inşası 
düşünülebilir. Bu barınma alanlarında da bir süre kira alınmaması (müm-
künse 6 ay gibi bir süre zira istatistikler yeniden bir hayat kurmak için sos-
yo-ekonomik direncin ancak 6 ayda oluşabileceğini söylüyor) veya daha 
sonrada düşük kira bedeli ile barınma olanağının sağlanması düşünülebilir.

İstihdam konusunda yerel yönetimlerin en azından kendi bünyelerinde-
ki istihdam için kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaları, özellikle karar alma 
mekanizmalarında daha çok kadının olmasının önünü açmaları (örneğin 
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kadın kotası) iyi bir başlangıç olacaktır. Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın İş-
gücü Geliştirme Merkezi bulunmakta olup burada çalışan veya çalışmak is-
teyen kadınlar ile girişimci olmak isteyen kadınlara iş arama ve iş fikirleri 
aşamalarında danışmanlık hizmeti verildiği öğrenilmiştir. Yine Büyükşehir 
Belediyesinin en çok kadın çalışana sahip belediye olduğu öğrenilmiş, karar 
alma mekanizmalarında da kadın sayısının yüksek olduğu bilgisi verilmiştir. 

Muratpaşa Belediyesinin “komşu kart” uygulaması hem çevre bilincinin 
arttırılması hem de kadınlara ekonomik bir fayda sağlaması nedeniyle 
önemlidir. Belediye sınırları içinde ev olarak kullanılan taşınmazlara hafta-
nın belirli günlerinde gelinerek tartmak suretiyle geri dönüşüm materyalle-
ri alınmakta, karşılığında komşu karta para yüklenmekte ve kart sahipleri 
belli yerlerden alışveriş yapabilmektedir. Bu imkân sadece ev içinde çalışan 
kadınlara ekonomik anlamda bir getiri sağlamaktadır. Bu uygulamanın 
tüm belediyelerde uygulanması istihdam sağlanamasa da ekonomik getiri 
sağlaması açısından değerlidir. 

Kentteki fiziksel koşullar da kadınlar için bir handikap olarak önümüze 
çıkmaktadır. Kaldırımların kadınlar tarafından kullanılan topuklu ayakka-
bılara, bebek arabası veya pazar arabasıyla gezilmeye uygun olmaması, 
semt pazarlarına toplu taşıma ile giden kadınların pazarların olduğu gün-
lerde kalabalık nedeniyle zorlanması (bu noktada Muratpaşa ve Kepez Be-
lediyelerinin semt pazarlarına servis hizmeti verdiği bilgisini olumlu an-
lamda not düşmek gerekiyor) kadınların dışarı çıkmasını, sosyalleşmesini, 
kendi işlerini kendi başlarına yapmalarını engelleyici faktörler oluyor. 

Fiziksel koşulların kadınlara göre düzenlenmesi ile ilgili olarak pek çok 
kadının dahi farkında olmadığı ve hatta olumlu olduğunu düşündüğü bir 
husus var; kadınlar plajı. Bu hizmetin kadınlara daha rahat bir hareket alanı 
sağlanmak üzere verildiği düşünülse de aslında kadınlar toplumun diğer ya-
rısından izole edilmekte, eşleri/partnerleri tarafından tüm halka açık plajlar 
yerine kadınlar plajına gitmesine “izin verilen” kadınların olduğu gözlemlen-
mekte, bu durum kadınları sadece kendilerine özgülenen bir alana sıkıştır-
maktadır. Ayrıca kadın plajı yerine tüm halka açık plajlara gitmeyi tercih 
eden kadınlara da toplumda farklı gözle bakılmasına neden olmaktadır. 

Kadınların bir diğer sorunu da eğitimde fırsat eşitsizliği olarak kendini 
gösteriyor. Alınan bilgilere göre özellikle yoğun göç alan Kepez bölgesindeki 
kadınlarda orta yaşlılarda dahi okuma-yazma oranları çok düşüktür. Mu-
ratpaşa ve Konyaaltı Belediyeleriyle yapılan görüşmelerde belediye bünye-
lerinde bu yönde kurslar açıldığı öğrenilmiştir. Ancak kadınların evlerinden 
çıkmalarında dahi sıkıntı yaşadıkları, bu nedenle çoğunun açılan kurslara 
devam edemedikleri öğrenilmiştir.

Bu sunumun hazırlanması aşamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kepez Belediyesi ile görüş-
meler yapılmış, tüm Belediyelerin spesifik olarak kadına yönelik olmasa da 
(Muratpaşa hariç) sosyal hizmetler birimlerinde kadınlara yönelik çalışma-
lar yaptığına dair bilgiler edinilmiştir. Ancak Türkiye’nin de imzacısı olduğu 
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Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde (İstanbul Sözleşmesi) tüm Beledi-
yelerin sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak kadınların uğradığı ayrım-
cılık ve şiddetle mücadele için ayrı bir birim oluşturmaları tavsiye 
edilmektedir. 

Bu birimde sadece kadınlara psikolojik ve hukuki destek sağlanması, bu-
nun için özel istihdam yaratılması (psikolog, avukat vb.), 7/24 ulaşılabile-
cek bir acil şiddet hattı oluşturulması ve bu hattın ucunda konunun uzman-
larının olması, kadınların ekonomiye katılabilmeleri için gerekli girişimlerin 
yapılması (kurslar, eğitimler), sanatsal faaliyetler için ortam sağlanması 
gibi aktiviteler şimdiye kadar aktarılan sorunların çözümlerinde önemli bi-
rer basamak olacaktır. Kentteki kadınların her ilçede bu hizmete kolaylıkla 
ulaşması gerektiği aşikardır. Bunun için de mahallelere danışma merkezle-
rinin kurulması, kadınlar rahatlıkla ulaşabilecekleri bir yerin varlığı hakkın-
da güvence verecektir. Bu noktada her ne kadar kadın hattı olmasa da Mu-
ratpaşa Belediyesi’nin turunç hattını arayan şiddet mağduru kadınların 
öykülerinin alınarak kendilerine bir uzman tarafından 24 saat içinde dönül-
düğü bilgisinin notunu düşmek gerekiyor. 

Antalya’da kadınların yanı sıra LGBT+ bireyler de yönelimleri nedeniyle 
ayrımcılığa uğramakta ve özellikle cinsel şiddet olmak üzere kadınların çek-
tiği sıkıntıların çoğunu onlar da çekmektedir. Antalya cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar açısından riskli bir bölgedir. Bu konuda Muratpaşa Belediye-
si’nin yaptığı bir araştırmada 12 trans seks işçisi ile görüşülmüş ve bu birey-
lerin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi edinilmiştir. 
• Trans bireyler çalışma hayatından soyutlanmakta ve bu nedenle de bir kıs-

mı seks işçiliği ile geçimini sağlamakta,
• Yaşamlarını sürdürdükleri evler sürekli basılmakta ve Kabahatlar Kanunu 

uyarınca diğer illerden daha fazla para cezası kesilmekte, evlerin mühür-
lenmesi nedeniyle bireyler sokakta kalmakta,

• Seks işçilerinin gece vakti işe çıktıkları bölgelerde (100. Yıl, Teomanpaşa, 
Kızılarık, Kışlahan) sokak lambalarının söndürülmekte, bu nedenle de 
şiddet vakalarının artmakta,

• Antalya’daki genelevlerin kapatılması nedeniyle seks işçiliğinin güvenli şe-
kilde yapılmasının önüne geçildiğinden, özellikle kırsal bölgede yaşayan 
kız çocukları veya trans bireyler insan ticareti yapan şebekelerin eline geç-
mekte,

• Özellikle Zeytinköy semtinde uyuşturucuya kolay erişim sağlandığından 
seks işçiliğine yeni başlayan/zorla başlatılan genç bireyler madde bağımlı-
sı haline getirilmekte, bu durum da bireyleri şiddete karşı daha savunma-
sız hale getirmekte,

• Genelevlerinin kapatılmasının bir başka sonucu olarak sigortasız çalışma 
koşulları nedeniyle sağlık kontrollerinin düzenli şekilde yapılmaması cin-
sel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesine engel olmakta, bu hastalıklar 
seks işçileri ile korunmasız şekilde cinsel ilişkiye giren kişilerin eşlerine de 
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Ulusal ve uluslararası mevzuat çocuğu, on sekiz yaşını doldurmamış 
bireyler olarak tanımlamaktadır. Çocuk hakları, kanunen veya ah-
laki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; 

eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye 
karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan ev-
rensel bir kavramdır.

Çocuk Haklarına İlişkin Ulusal ve uluslararası mevzuatta temel vurgu 
çocukların yaşama hakkı ve gelişimi açısından ‘korunmaya muhtaç’ bireyler 
olduğu ve parçası oldukları ailevi, sosyal ve toplumsal alanda, sınırlama ol-
maksızın her türlü konuda görüşlerini özgürce ifade etme ve görüşlerinin 
dikkate alınması haklarına sahip olduklarıdır. Yapılan bir çok araştırma; 
çocuğun davranışlarını kişilik, zeka gibi özelliklerden çok içinde bulunduğu 
fiziksel çevrenin belirlediğini ortaya koymaktadır. Çocuğun fiziksel çevresi; 
çocuğun fiziksel, algısal, toplumsal ve duygusal gelişimine paralel olarak ko-
nut, konut yakın çevresi, okul, oyun alanları vb. mekânlar olarak çeşitlilik 
göstermektedir. 

Bu nedenle çocuğun birey olarak gelişiminde ve sosyalleşmesinde; aile 
ve yakın çevre dışında çocuğun etkileşim içinde olduğu sokak, okul ve çocuk 
oyun alanları gibi kentsel mekanların da güvenli ve daha yaşanılır hale geti-
rilmesi çocuk için büyük önem taşımaktadır. Hızlı kentleşmenin ve ortaya 
çıkan yoğun ve düzensiz yapılaşmanın sonucu olarak açık alanların hızla 
azalması, otomobil sahipliğinin artmasına bağlı olarak trafik yükünün art-
ması kentsel alanları çocuklar için tehlikeli mekanlar haline getirmektedir. 
Ayrıca genellikle yetişkinler tarafından belirlenen bir takım kriterler doğ-
rultusunda tasarlanan çocuk oyun alanları, okul bahçeleri gibi alanlar da 
çocukların gereksinimlerine, beklenti ve isteklerine cevap vermediği gibi 
çocuğa güvenli yaşam alanları da sunulamamaktadır.

Oysa, çocuğun gerek konut yakın çevresi olarak adlandırılan alanlardan, 
gerekse sokakların kendisine tanıdığı olanaklardan yararlanmasının sağ-

Serap ERTUĞRUL
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Antalya Barosu Çocuk Hakları Çalışma Grubu
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lanması; toplumun geleceği açısından son derece önemli olan çocukların 
sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yapacağı olumlu etkilerin yanı sıra 
toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından da önem arz etmekte-
dir. Türkiye İstatistik Kurumu, illere ve yaş durumuna göre çocuk nüfusu 
araştırmasına göre ilimizde 0-17 yaş aralığında olan çocuk sayısı 620.292 
olup çocuk nüfusunun il nüfusuna oranı ise % 26,63’dür. Bu bağlamda, ço-
cukların günlük hayatını etkileyen birçok hizmeti yerel düzeyde yürüten, 
bir çok konuda hem probleme hem de çözüme en yakın kurumlar olan bele-
diyelere de çocuk haklarının gerçekleşmesinde önemli görevler düşmekte-
dir. 

1996 yılında İstanbul’da düzenlenen İkinci Birleşmiş Milletler İnsan 
Yerleşimleri Konferansı’nda; çocukların toplum içerisindeki konumlarının 
ve durumlarının, o toplumun demokrasi ve yönetim açısından yeterlik ve 
başarı düzeylerinin birer göstergesi olduğu yönünde karar alınmış ve bu 
kararın uygulanmasını teşvik amacı ile de ÇOCUK DOSTU ŞEHİR girişimi 
başlatılmıştır. Çocuk dostu kent girişiminin temel ilkesi “ÖNCE ÇOCUK-
LARDIR”. Bu ilke ile çocukların sesleri, gereksinimleri, öncelikleri ve hakla-
rı kamusal politikaların, programların ve kararların ayrılmaz bir parçası 
olarak tanımlanmıştır. Çocuk dostu şehir, çocuk haklarını gözeterek iyi bir 
idari sistem öngören, ildeki tüm hizmet birimleri aracılığıyla çocukların şe-
hir yönetimine ve karar alma mekanizmasına aktif katılımını sağlayan, ilgi-
li bütün kararları çocuk hakları perspektifiyle değerlendiren ve temel hiz-
metlere eşit erişim hakkı sağlamak üzere gerçekleştirilmesi gereken 
yapılanmalar ile etkinlikleri yaşama geçirmekle yükümlü olan şehir demek-
tir. 

Çocuk dostu şehir girişimi; aktif şekilde her genç ya da çocuk vatandaş-
larının kendi yaşadıkları kent hakkında alınan kararlarda etkili olmalarını, 
yaşadıkları kente dair isteklerini ve fikirlerini dile getirebilmelerini, aile, 
toplum ve sosyal yaşama katılımlarını, temiz ve sağlıklı su içmelerini ve en 
yüksek sağlık standartlarından yararlanabilme hakkına sahip olmalarını, 
eğitim, sağlık-bakım ve barınma ihtiyaçları gibi en temel gereksinimlerinin 
karşılanmasını, sömürü, istismar, şiddet ve suiistimalden korunmalarını, 
sokaklarda güvenle yürümelerini, arkadaş edinmelerini ve oyun oynayabil-
melerini, hayvanlara ve bitkilere, yeşil alanlara sahip olmalarını, kirlenme-
miş ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamalarını, kültürel ve sosyal olaylara 
katılımlarını, etnik kökenine, dinine, gelirine, cinsiyetine ve engelli olup 
olmamalarına bakmaksızın her hizmete ulaşabilmelerini sağlayarak her ço-
cuğun yaşadıkları kent içinde eşit haklara sahip birey ya da vatandaş olma-
larını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu çerçeveden hareketle çocuk dostu bir şehirde çocukların; 
• Şehirleri hakkındaki kararları etkilemek, 
• Yaşamak istedikleri şehirle ilgili görüşlerini ifade etmek, 
• Aile, toplum ve sosyal hayata katılım,
• Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri almak, 
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• Temiz ve arındırılmış suya erişmek, 
• İstismardan, şiddetten ve suiistimalden korunmak, 
• Caddede tek başına güven içinde yürümek,
• Arkadaşlarını görmek ve oyun oynamak, 
• Bitkiler ve hayvanlar için yeşil alanlara sahip olmak, 
• Kirlenmemiş çevrede yaşamak, 
• Kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak,
• Etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, 

her hizmete erişime sahip, şehrin eşit vatandaşı olmakgibi haklarını kul-
lanabiliyor olmaları gerekmektedir. 

SONUÇ OLARAK, 
Çocukların yaşadıkları ortamların “çocuk dostu”; yani yönlendirici, eği-

tici, koruyucu ve savunucu olması konusunda, yeterli alt yapı ve hizmetle-
rin yapılandırılması, kent trafiğinin çocuk öncelikli planlanması, çocukların 
aileleri ile birlikte gidebilecekleri yer seçeneklerinin arttırılması ve bu seçe-
neklerle birlikte çocukların güven içinde dört mevsim yaşanabilecek hale 
getirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca unutmamak gerekir ki kentin ço-
cuklar için uygun ortamlar gözetilerek tasarlanması demek, neredeyse nü-
fusun yarısını kapsayan yaşlılar, hastalar gibi dezavantajlı gruplar için de 
daha yaşanabilir bir kent olması demektir.



- 90 -

AN
TA

LY
A

KENT HAKKI FORUMU

Doğuşta beklenen yaşam süresi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de artmaktadır. Yaşam süresi uzamakta, tüm dünyada yaşlı nüfusun 
sayısı artmaktadır. Japonya’da 65 yaş üzeri nüfusun oranı tüm nü-

fusun yüze otuzuna erişmiştir. Yani her üç kişiden biri yaşlıdır. Ülkemizde 
de yaşlı nüfus Japonya kadar olmasa da artmakta ve artış hızını değerlen-
dirdiğimizde Japonya’dan daha hızlı yaşlandığımızı görmekteyiz. Ülkemiz-
de 65 yaş ve üzeri nüfus 7 milyonun üzerine çıkmıştır, bu rakam toplam 
nüfusun %11’ine karşılık gelmektedir. (TÜİK, 2018) Bu oranın %8 ve üze-
rinde olması durumunda yaşlı nüfustan söz edilmektedir. Türkiye de yaşlı 
nüfusu olan ülkeler arasına girmiştir. Antalya doğası ve sıcak iklimi dolayısı 
ile emeklilik için tercih edilen bir şehir olmasından dolayı ileri yaş nüfusu 
en fazla olan iller arasındadır.

Antalya’da yaklaşık 40.000 engelli nüfusu ile Türkiye’de en fazla engelli 
barındıran şehirler arasındadır. TÜİK verilerine göre engelli yaşlı oranı 
2011’de %34,7 olarak bildirilmiştir. Bu oran yaş ilerledikçe artmaktadır. 75 
yaş ve üzeri nüfusun yarısına yakını engelli statüsündedir. Yaşlılık dönemi 
fiziksel kapasitede gerileme, görme ve duymada azalma, mobilitede kısıtlı-
lık ve düşme riski gibi sorunları ile bakıma muhtaçlığa yol açabilen ve engel-
lilik potansiyeli taşıyan bir süreçtir. Bu sebeple engelli ve yaşlıya verilen 
hizmetleri birbirinden ayırmak mümkün değildir ve hizmetler yerel yöne-
timlerde genellikle yaşlı ve engelli hizmetleri adı altında verilmektedir. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da benzer şekilde Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında hizmet vermektedir. 

Özellikle şehirlerde yaşayan yaşlı nüfusun artması ve buna bağlantılı 
olarak yeni gereksinimlerin ve taleplerin doğması sonucunda yaşlı nüfusa 
yönelik “yaşlı dostu şehir” kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2006 
yılında ortaya konmuştur. Bu oluşum toplumlarda aktif ve sağlıklı yaşlan-
mayı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir çabadır. “Yaşlı Dostu Şehir” sa-
dece yaşlı toplum için değil, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere tüm 
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kent halkının yararı için düzenlemelerin yapıldığı ve tedbirlerin alındığı 
kentsel bir yaşam çevresidir. Son verilere göre 33 ülkeden 287 kent yaşlı 
dostu şehir olarak kabul edilmiştir (WHO, 2015). 

“Yaşlı Dostu Şehir” kapsamında yer alan bileşenler: 1. Dış mekânlar ve 
binalar, 2. Ulaşım, 3. Konut, 4. Sosyal katılım, 5. Toplumsal yaşama dâhil 
olma ve toplumun yaşlıya saygısı, 6. Vatandaşlık görevini yerine getirme ve 
işgücüne katılım, 7. Bilgi edinme ve iletişim, 8. Toplum desteği ve sağlık 
hizmetleri. 

Yaşlı ve engellilerin evlerinden kimseye ihtiyaç duymadan çıkabilmeleri, 
şehirde istedikleri her yere erişebilmeleri ve tüm sosyal olanakları kullana-
bilmeleri erişilebilirlik olarak tanımlanmıştır. Erişilebilirlik yalnızca yaşlılar 
ve engelliler için değil hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, farklı fiziksel 
özelliklere sahip kişiler için önem taşıyan gerekliliktir. Erişilebilirlik yaşlı/
engellinin öncelikle evinin engelsiz olması, daha sonra hizmet almak, sos-
yalleşmek için evinden çıkabilmesi, ulaşım aracını kullanabilmesi, kaldırım, 
yollar ve yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmesi, hizmete ulaşması, 
hizmeti kullanması ve evine geri dönmesidir. Bu aşamaların herhangi birin-
de yaşanacak sorun diğer aşamaları etkisiz hale getirecektir. Yaşlı ve engel-
lilerin şehir yaşamına aktif katılımları bireysel ve çevresel birçok faktöre 
bağlıdır. Engelsiz yaşam alanları, ulaşım, kaldırımlar, yol, güvenlik gibi fak-
törlerin yanı sıra sadece yaşlı ve engellilere yönelik verilecek hizmetlerin 
varlığı sosyal katılım için önemlidir. 

Benzer şekilde engelli dostu çevre ve ulaşım, tekerlekli sandalye ile ula-
şılabilirlik gibi kriterler değerlendirilerek engelli dostu şehirler de belirlen-
miştir. Tekerlekli sandalye ile ulaşılabilirlik için en önemli şartlardan biri 
hava durumudur, ki bu konuda Antalya çok avantajlıdır. Ancak ne yaşlı dos-
tu şehir ne de engelli dostu şehirler arasında Antalya yoktur, Türkiye’den 
herhangi bir şehir yoktur, birçok aday vardır, ancak bu aday şehirlerin yaşlı, 
engelli dostu olma çabaları ciddi olmaktan çok uzak, hiçbir ön çalışma, alt-
yapı olmadan, reklam boyutunun ötesine geçmeyen popüler söylemler ile 
fazla iddialı seçim vaatlerinden oluşmaktadır ve muhtemelen seçim sonrası 
tamamen unutulmaktadır. Bunlardan bazılarına göz atarsak: “Karaman, 
sizlerin duaları ve bizlerin gayretiyle bu şehir “Yaşlı Dostu Şehir” haline ge-
lecek”, “Önümüzdeki 4 yılda Türkiye’nin engelli dostu şehri sıralamasında 
Trabzon birinci olacak”, “Belediyeciliğin yaşlı dostu, engelli dostu, genç dos-
tu, kadın dostu, çocuk dostu, yani “DOST BELEDİYE” olduğunu göstermek 
için aday adayıyım. Kentte engelleri kaldırmak için, “ENGELSİZ KENT” için 
aday adayıyım...” Demografik değişim ve kişilerin hakları ile ilgili bilgi ve 
beklentilerinin artması, bu konuda yerel yönetimlerden olan talepleri ve 
dolayısı ile seçim vaatlerini ve sonuçlarını etkilemektedir. Yaşlı ve engelliye 
yönelik verilen veya vaat edilen hizmetlerin genellikle bir yardım, bağış, 
şükran duyulması gerekli bir nimet şeklinde verildiği görülmektedir, ancak 
bu hizmetlerin sosyal devlet olarak hak ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda, 
herkese insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürme olanağı sağlanması he-
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deflenerek verilmesi gereklidir. Sosyal hizmetler yerel yönetimlerin görev 
ve sorumluluk alanındadır.

Gelişmiş ülkelerin birçoğunda yaşlı ve engellilere yönelik verilen hizmet-
ler standartlaşmış, hizmet alanlarında her türlü erişilebilirlik sorunu orta-
dan kalkmıştır. Bunan dolayı gelişmiş ülkelerinin çoğunu ziyaret etiğimizde 
sokaklarda, marketlerde, konserlerde, kısacası her ortamda engelli kişileri 
görmekteyiz. Elektrikli tekerlekli sandalyeler ile, walker ile gündelik işlerini 
yürüten çok kişiye rastlarız. Ülkemizde ise sokaklarda dolaşan bir kişi hiç 
engelli vatandaşımız yok sanır. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız değil sosyal 
olmak için, günlük ihtiyaçlarını görmek için bile evlerinden dışarı çıkama-
makta, evlerinde bir nevi hapis hayatı sürdürmektedir. 

Son yıllarda Türkiye’de yerel yönetimlerin birçoğu vatandaşlardan gelen 
talepler doğrultusunda yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetler sunmaya 
başlamışlardır. Belediyeler tarafından verilen bakım hizmetleri verilen hiz-
metin içeriğine göre Evde Sağlık Hizmeti ve Evde Bakım Hizmeti olarak sı-
nıflandırılmıştır. Evde Sağlık Hizmeti, doktor, hemşire gibi sağlık personel-
leri tarafından uygulanan genel sağlık muayenesi, serum, enjeksiyon, yara 
bakımı, pansuman, tansiyon, kan şekeri ölçümü, sonda değişimi gibi hem 
önleyici, hem tedavi edici sağlığı korumaya, yaşam kalitesini arttırmaya yö-
nelik girişimlerden meydana gelirken Evde Bakım Hizmeti bakıma muhtaç 
yaşlının ve engellinin yaşamını kolaylaştırmak ve yaşamını idame etmesine 
yardım etmek amacıyla ev temizliği, eve yemek hizmeti, kişisel bakım, ev içi 
tadilat ve onarım, berber hizmeti, transfer hizmeti gibi sosyal bakım faali-
yetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetler birçok belediye tarafından verilmek-
tedir. Ancak kentin altyapısına yönelik uygulamalar, kaldırımların tekerlek-
li sandalye kullanımına uygun hale getirilmesi veya görme engelliler için 
kaldırım düzenlemeleri ise yapıldığı söylenen ancak pratikte sadece belirli 
caddeleri kapsayan, engelsiz ulaşımdan uzak uygulamalar olarak kalmakta-
dır. Engelsiz otobüsler kullanıma girmiştir, ancak tekerlekli sandalyeli biri-
nin yardım almadan kullanması zordur. Engelsiz taksi hizmetleri çok az 
belediyede vardır ve sadece randevu ile çalışmaktadır. 

Antalya yaz kış güneşli iklimi ile yılın çok az günü haricinde açık alanda 
bulunmaya, tekerlekli sandalye veya yardımcı yürüme destek gereçleri kul-
lanımına oldukça elverişlidir. Ayrıca, Antalya ili merkezi ve birçok ilçesi coğ-
rafi olarak engebesi olmayan, düz bir kent olduğu için tekerlekli sandalye, 
üç tekerlekli bisiklet kullanımı için uygun koşullara sahiptir. Bugüne dek bu 
avantajlarını doğru kullandığı ne yazık ki söylenemez. Antalya’da da birçok 
belediye kendi vizyonuna, koşullarına ve gelen taleplere bağlı olarak yaşlı/
engellilere yönelik hizmetler verilmektedir. Ancak bu hizmetlerin bir stan-
dardı yoktur. Bir belediyede alabildiğiniz hizmeti komşu belediyede almak 
mümkün değildir. Hizmetlerin çoğu nüfusun yoğun olduğu merkez beledi-
yelerde verilmekte olup kırsal kesimde verilememektedir. 

Antalya ili 19 ilçe belediyesinden meydana gelmektedir. Bu ilçelerden 11 
tanesi yaşlı ve engelli hizmeti sunmakta, 8 tanesi bu alanda hizmet verme-
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mektedir. Sunulan hizmetler merkez ilçelerde yoğunlaşmış olup, ilçeler ara-
sında verilen hizmetler açısından önemli farklılıklar vardır. Mevcut hizmeti 
olmayan belediyeler genellikle az nüfuslu ilçe belediyeleridir. Bu belediye-
ler; Aksu Belediyesi, Demre Belediyesi, Korkuteli Belediyesi, İbradı Beledi-
yesi, Akseki Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi ve Kaş 
Belediyesidir. Yetkililer tarafından bu ilçelerde hizmet verilmemesinin se-
bepleri arasında: belediye içinde ayrı ilgili birimin olmaması, personel ve 
idari yapıdaki eksiklikler, finansman sorunları ve bu ilçelerde ailelerin yaşlı/
engelli bakımlarına yönelik taleplerinin olmaması gösterilmiştir. Büyükşe-
hir Belediye Kanunu ile beraber belediyelerin İller Bankası’ndan aldıkları 
payın azalması ve ilçe belediyelerinin otopark, su, hal, reklam ve pano gelir-
lerinin büyükşehir belediyelerine aktarılması sosyal hizmetlere aktarılan 
payın azalmasında etkili olmuştur. 

Görece şanslı olan merkez ilçelerde yaşlı evleri, yaşlı bakımevi, evde ba-
kım hizmetleri, gündüz bakım merkezi, yaşlı kreşi gibi hizmetler sunulma-
ya başlanmıştır. Bu hizmetler umut verici olmakla birlikte birçoğunun ka-
pasitesi yetersizdir. Talep gören hizmetlerde uzun bekleme listesi vardır, 
bazı hizmetler kabul kriterleri dolayısı ile tüm yaşlıları kapsamamaktadır. 
Örneğin güzel bir örnek olan Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma 
Merkezi, Mavi Ev, ileri dönem Alzheimer hastalarını kabul etmemektedir, 
ki asıl desteğe ihtiyacı olan gurup ileri evre Alzheimer hastaları ve yakınla-
rıdır. Yaşlı evleri ve emekli kahvesi sağlıklı yaşlıların boş zamanlarını geçire-
bilmeleri için açılmıştır, engelli ve sağlık problemi olan birçok yaşlı için ula-
şılabilir değildir. Yaşlı kreşi gibi bazı hizmetler ücretli olmaları dolayısı ile 
kapsayıcı değildir. 

SONUÇ
Antalya oldukça yüksek oranda yaşlı ve engelli nüfusa sahiptir. Coğrafi 

özellikleri ve sıcak iklimi engelli/yaşlı dostu şehir olma koşulları açısından 
olumlu olmakla beraber verilen hizmetler açısından bakıldığında ne yazık 
ki örnek bir şehir olarak gösterilmekten çok uzaktır. Belediyeler olanakları 
ve talepler doğrultusunda evde bakım ağırlıklı hizmetleri sunmaktadır, an-
cak bu hizmetlerin bir standardı yoktur. İlçe belediyeleri merkez belediyele-
re oranla çok daha az hizmet vermektedir. Sosyal devlet anlayışı ile herkese 
eşit olanakların verildiği, tüm engellilerin diledikleri yerlere diledikleri za-
manda diledikleri kadar erişebilmeleri koşulların sağlanması, verilen hiz-
metlerin bir hak anlayışı ile tüm talep edenlere hitap etmesi gerekmektedir. 
Yaşlı/engelli hizmetleri hâlihazırda olduğu gibi seçim yatırımı olarak görül-
memeli, hizmetlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki gelecek-
te yaşlı nüfusun artacak olması bu hizmetlere gereksinim duyan kişilerin 
sayısının da artması ile sonuçlanacaktır. Belediyelerin demografik değişime 
hazır olmaları için önlerinde uzun bir yol vardır.
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Sunum, Antalya kent kimliğinin sosyal, kültürel ve iktisadi alanda iki 
önemli bileşeni -durumundaki “Kültürel Miras” ve “Turizm” arasında-
ki ilişkileri “kent hakkı” kavramı özelinde ele almaktadır. Bu konu kuş-

kusuz oldukça geniştir. Ben burada 10 dakikalık bir sunum çerçevesinde 
mümkün olduğunca ana hatlarıyla ele almaya çalışacağım.

Konuşmamda ilkin Kültürel Miras kavramına ve Antalya’nın Kültürel 
Miras Potansiyeline, ardından Yerel Yönetimlerin Kültürel Miras politikala-
rı ve uygulamalarının içeriğine, Turizm için araçsallaştırılan Kültürel Miras 
Varlıklarının turizmde bir yer bulup bulamadığına değinecek ve genel bir 
değerlendirme ile sonuçlandıracağım. Antalya geçtiğimiz çeyrek asır içeri-
sinde fiziki ve demografik açıdan Türkiye’nin en hızlı dönüşüm gösteren 
birkaç kenti arasına girdi. Kent, her biri tek tek ele alındığında olumlu ya da 
olumsuz görülebilecek hızlı bir değişim süreci içerisinden geçiyor: iç ve dış 
göçler; doğa, çevre ve tarihsel geçmiş ile uyumsuz çarpık yapılaşma; karma-
şık teknolojileri gerektiren yeni üretim araçlarının kullanımındaki yaygın-
lık ilk akla gelen birkaç unsur arasında sayılabilir.

Daha kritik bir bağlam merkez ve kır arasındaki her türlü sınırın şeffaf-
laşıyor olmasında görülüyor. Yakın geçmişe değin “köy” bugünlere ise “ma-
halle/sokak” olarak tanımlanan çeper inanılmaz bir hızla “modernleşiyor/
kentleşiyor”. Bu gerçekleşirken de, geçmiş deneyim ve birikimleri yansıtan 
binlerce yıllık hafıza zayıflıyor, şu ya da bu şekilde, güncel ile olan bağı ke-
sintiye uğruyor. Başka bir deyişle, kent/kırsal ile yurttaş arasındaki aidiyet 
ilişkileri gevşiyor ve devinim kuşaklar arası ortaklaşma duygusunu akame-
te uğratarak bugünü geçmişin bir parçası olmaktan uzaklaştırıyor. İddia 
etmekten çok bir gözlem olarak şu söylenebilir; “Antalya” bir kent olarak 
kendini ifade edecek kolektif kimliği üretemiyor; yani kent “tarihi” olsa da 
“tarihselleşemiyor”. Böyle olunca yurttaşlar da Antalya’nın bir parçası ola-
mıyor, yani Antalyalılaşamıyorlar. 

Selda BAYBO
Arkeolog / Rehber

Antalya’da Kültürel Miras 
ve Turizm Uygulamaları

SUNUM
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Aslında coğrafi bellek ve toplumsal hafıza arasında bir katalizör işlevi 
yüklenen kültürel miras mefhumu tam da böylesine süreçlerde önem kaza-
nıyor. Kültürel miras, en yalın haliyle, bizleri bugünkü uygarlık seviyesine 
taşıyan ortak geçmişimize ait değerler bütünüdür. Bu bütün bizim insani 
geçmişimize ait tüm unsurları bünyesinde barındırır. Arkeolojik sitler; anıt 
ve abideler, kentsel ve mimari örüntüler “somut”; sanatsal ve kültürel üre-
timler; evren, doğa ve yaşam hakkındaki bilgilerimizi yansıtan sözlü akta-
rımlar, çeşitli festivaller, seyirlik köy oyunları, ninniler, deyişler ve diğer 
toplumsal uygulamalar ise kültürel miras tanımının somut olmayan unsur-
larını oluşturur. Bu yönüyle kültürel miras temel bir insan hakkıdır.

Antalya’nın kültür mirası birikimi türümüz Homo Sapiens öncesi var 
olan Homo Neandertalis’in de yaşadığı Karain Mağarası’ndan endüstriyel 
miras olarak tanımlanan Dokuma Fabrikası’na değin uzanır ve bu geniş za-
man diliminden günümüze ulaşan tüm somut ve somut olmayan kültür 
varlıklarını kapsar. 

Kabaca 200.000 yıllık bir tarihsel birikimi düşündüğümüzde hiç kuşku-
suz Antalya’nın Kültürel Miras Varlıkları açısından eşsiz bir zenginliğe sa-
hip olduğunu varsayabiliriz. Ne var ki, bu sadece bizim kent hakkındaki bir 
tasavvurumuzdur. Başka bir deyişle uluslararası ve ulusal kurumlarca kayıt 
altına alınmış somut ve somut olmayan kültürel miras varlıklarımızın sayı-
sı durumun hiç de sandığımız gibi olmadığını ortaya koyar. Antalya sınırla-
rı içerisinde olup, Dünya Kültürel Miras Listesine girmiş tek sit alanımız 
bugün Kaş ilçesi Kınık mevkii’ndeki Ksanthos antik kentidir. 1988’den bu 
yana listede bulunan sit bölgesinin ne Yönetim Planı ne Ziyaretçi Yönetim 
Kılavuzu ne de toplumsal farkındalığı sağlanabilmiştir.

Öte yandan, Antalya’da bulunan 19 ilçenin tescilli kültür varlıklarının 
sayısı da bu durumu netleştirmek için oldukça değerlidir. 2017 yılı rakam-
larına göre sahip olduğumuz toplam kültür varlığı sayısı 3761’dir. Bunların 
3750’si somut geri kalan 11’i ise somut olmayan kültür varlıklarından oluş-
maktadır. Bu rakamlar, çağdaş Batı Avrupa ülkelerindeki herhangi bir kent 
ile yan yana getirilemeyecek kadar düşüktür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkezi yetkilerinin kısmen de olsa ye-
rele devrini içeren 5226 sayılı yasa bu durumdan Antalya’daki yerel yöne-
timlerin de sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir deyişle Antalya’da 
somut ve somut olmayan kültür varlıklarının kayıt altına alınması, korunu-
mu, envanterlenmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde kullanımı geçtiğimiz 15 yıldır belediyelerimizin de yetki ve so-
rumlulukları arasında. Bu süre içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
kendisine tanınan yetki ve sorumlulukları yerine getirmek konusunda 
yurttaşa cimri sermaye gruplarına olağanca cömert davrandı. Öyle ki, bir 
Sivil Toplum Girişimi olarak kuruluş çalışmaları 1994 yılında başlayan An-
talya Kent Müzesi projesini; arşivleri, kitaplığı, sergi ve konferans salonla-
rıyla fiziki bir yapıya kavuşturarak kent belleğini koruma altına almak yeri-
ne; Kaleiçi, Balbey, Haşim İşcan, Karaalioğlu Parkı ve Hanlar Bölgesinde 
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ölçekli yenileme projeleri; Doğu Garajı’nda AVM Mezarlık Müzesi inşaatı 
için milyonlarca lira harcamayı tercih etti.

Eğer Kepez Belediyesi’nin Varsak’daki Arkeopark projesi bir yana bırakı-
lacak olursa; Gazipaşa’dan Kaş’a uzanan kıyı şeridi boyunca uzanan antik 
kentlerde gerçekleştirilen restorasyon projeleri ya da “ecdad mirası” ola-
rak yenilenen köşkler, hanlar ve kervansaraylarda düzenlenen sünnet dü-
ğünleri ve köpük partileri ile Antalya’nın kültürel miras varlıklarının ne 
denli yıkıcı bir etkiyle karşı karşıya bulunduğu kolayca anlaşılmaktadır. 

Antalya’da yerel yönetimlerce uygulanan ya da diğer kurumların uygula-
malarına göz yumulan söz konusu faaliyetlerin hemen hemen tümü kültü-
rel miras yönetim literatüründe üç farklı başlıkta sakınılması gereken ey-
lemler arasında sayılmıştır. Bunlar; “kültürel miras kavramını kendi 
beklentilerine bağlı olarak farklı yorumlama”, “koruma yerine kullanma ve 
yenileme yapma” ve “ kültürel mirası politik ve sermaye odaklı araçsallaştır-
ma”dır. Bu unsurların tümü açık bir kent hakkı ihlalidir. 

Kamuya açık kaynakları takip eden herhangi bir meraklı burada altı çizi-
len icraatlar söz konusu olduğunda istisnasız bir şekilde hep aynı gerekçe-
nin yeniden ve yeniden üretildiğini fark edecektir. Hiç kuşkusuz, bu gerekçe 
1960’da başlayıp 80’li yıllarla birlikte Antalya’nın neredeyse her karış topra-
ğına işleyen “Turizm” olgusudur. Oysa yakın geçmişe ait istatistikler ince-
lendiğinde turizm ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla gerçekleşen 
faaliyetlerin kentin tanınırlığını geliştirmek yerine kültürel varlıklarımıza 
dönük ilginin giderek azaldığını ortaya koymaktadır. Turizm İstatistiklerin-
de bugüne kadarki en yüksek veriye sahip 2015 yılında Antalya’ya hava yolu 
ile gelen turist sayısının 13 milyona yaklaştığı; aynı yıl Antalya sınırları içe-
risinde bulunan tüm müze ve ören yerlerini gezen turist sayısının 962.215 
olduğu, diğer bir değişle gelen turistlerin yalnız % 7’sinin Kültür Varlıkları-
na ilgi gösterdiği görülmektedir. 

Aslında bu durumu şu şekilde karikatürize edebilirim. Yerel yöneticiler; 
turist yoğunluğunun en yüksek rakama ulaştığı yaz aylarında ‘her şey dahil’ 
sistemini tercih ederek Antalya’ya gelen düşük gelir seviyesine sahip ziya-
retçilerin, gölgede 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda Perge’ye gidip, burada mo-
dern teknoloji ile yeniden üretilmiş bir stadyumu görmeye ikna edecekleri-
ni düşünüyorlar. Hem arkeolog hem de profesyonel turist rehberi olarak 15 
yıldır alanda edindiğim gözlemler eğer gerçekten de durum bu şekilde ise 
bu tür beklentilerin ancak hayal kategorisinde yer alabileceğidir. Ne var ki, 
yerel yöneticilerin karşılarında bulunan manzarayı okuyamadıklarını dü-
şünmek de safça bir tutum olacaktır. Turizm gelirlerini tabiri yerindeyse bir 
havuç gibi önümüze koyan yerel yöneticiler acaba kültürel miras varlıkları-
mız üzerinden yeni rant alanları mı oluşturuyorlar?

Sonuç olarak Antalya’daki yerel yönetimlerin somut ve somut olmayan 
miras varlıklarını koruma konusunda gösterdikleri çaba: 

-Samimi olmadıkları için;
-Kayıt altına alma ve koruma yerine kullanma ve yenileme esasına da-
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yandığı için;
-Politik ve ideolojik tercihler ile sermaye memnuniyetine dayandığı için,
-Antalyalıların Antalya ile bütünleşmesini sağlayacak ortak hafıza 

mekânlarını tahrip ettiği ya da tahribata ses çıkarmadığı için, yetersizdir.
Bu durumda sayısız öneri geliştirilebilir. Ancak öncelikli önerimiz Antal-

ya kentinin kültürel miras yönetim stratejisinin ivedilikle oluşturulmasıdır. 
Bir diğeri ise Kent Müzesinin uluslararası ölçeklerde, bağımsız ve demokra-
tik bir hüviyete kavuşturularak somut ve özellikle de bugüne kadar ısrarla 
ihmal edilmiş olan somut olmayan kültürel miras varlıklarını kayıt altına 
alarak yurttaşlara sunmasını sağlayacak koşulların oluşturulmasıdır.
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Tarihsel süreç içinde İnsan haklarının gelişim halkaları çeşitli aşamala-
ra, halkalara ayrılır. Temel insan hakları can güvenliğiyle başlar. Her-
kesin doğuştan getirdiği dokunulmaz kişilik hakları ve yaşam güven-

liği birinci kuşak haklar olarak literatüre geçmiştir. İnsan Hakları 
Bildirgesinde de bu haklar temel alınmıştır. İkinci kuşak hakları ise çalışma 
hakkı, konut hakkı, grev hakkı gibi sosyal haklar oluşturur ve 20. yüzyıl 
başlarında bir hak olarak tanınmaya başlanmıştır. 

Üçüncü kuşak haklar ancak 1960’lı yıllarda konuşulmaya başlanmış ve 
1970’li yıllarda yazılı belgelere girmiştir. Sanayi toplumunun getirdiği eko-
lojik sorunlar dünyaya etkisini 1950’lerden itibaren göstermiş, 20 yıllık bir 
süreç sonunda sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı kabul edilmiştir. Çevre 
hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı gibi başlıklar altında toplanabilen bu hak-
lar üçüncü kuşak haklar içinde yer alır. Çevre hakkından bahseden ilk metin 
1972 Stockholm Bildirgesi’dir. Çevre hakkı üçüncü kuşak haklardan olması-
na rağmen insan eliyle oluşan hatalar neticesi büyük ekolojik felaketlere yol 
açması neticesi (kimyasal ya da nükleer atıkların sızması, termik santraller) 
temel sağlık hakkı ihlaline giderek yaşam hakkı ihlaline dönüşmektedir. 

1981 Afrika Şartlar Bildirgesi’nde çevre hakkına tekrar vurgu yapılmış-
tır. Bunun da etkisiyle o dönem çok eleştirilen Türkiye’de 1982 Anayasa’sı 
56. Maddesiyle çevre hakkını kabul etmiştir. Maddede “Herkes sağlıklı den-
geli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir” denilerek dünyada çevre hakkını 
tanıyan ilk anayasalardan biri olmuştur. Ardından 1983 yılında Çevre Ka-
nunu çıkmış, ancak çok önemli bir parçası olan Çevresel Etki Değerlendir-
mesi Yönetmeliği ancak 10 yıl sonra yürürlüğe girebilmiştir. Bu geçen süre-
de etkili bir çevre mevzuatı oluşturulamamış etkili hukuk yolları 
kullanılamamıştır. Tüm dünyada küresel ısınmanın etkilerine bilim insan-
larının dikkat çekmesi ve Amazon ormanlarının giderek daralması gibi kü-

Tuncay KOÇ
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Kent Savunması ve Hukuk 
Kent Hakkının Doğuşu, 
İnsan Haklarıyla İlişkisi
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resel çevre sorunları ilk defa 1992 Rio toplantısında gündeme gelmiş ve Rio 
Bildirgesi çevre hakkına vurgu yapmış, küresel ekolojik tehlikelerden bah-
sedilmiş ancak bağlayıcı kararlar alınamamıştır. 

Aynı dönemde Türkiye’de de siyanür yöntemiyle işletilen altın madenle-
rine karşı gelişen Bergama mücadele süreci ve Bursa’da Cargill işletmesine 
karşı verilen hukuki mücadele Türkiye’de çevre mücadelesinin ilk adımları 
olmuş ve giderek genişlemiştir. Toprağın havanın suyun giderek kirlenmesi 
ve kimyasal etkiler ile bu nedenle artan risk faktörleri, kanserojen ortamdan 
dolayı sağlık sorunları yaşaması giderek daha fazla gündeme gelmektedir. 
Yaşadığımız ekolojik ortamın kirlenmesi nedeniyle sağlıklı yaşam hakkının 
elinden alındığı düşünüldüğünden, çevre hakkı aslında yaşam hakkının ay-
rılmaz bir parçası olmakta ve burada birinci kuşak haklarla, yaşam hakkıyla 
bütünleşmektedir. Çevre ve ekoloji savunusu, bugün için yaşam savunulma-
sıdır ve sadece insanın değil, insan öznesinin dışında da diğer canlıların, eko-
loji içinde var olan tüm bitki ve hayvanların da savunusu olmaktadır. 

İDARİ İŞLEM SÜRECİ
Çevre hakkını ihlal eden proje/plan/uygulama her ne ise kökünde bir 

idari işlem bulunmaktadır. Yani tarım arazisine ya da şehrin ortasına kuru-
lacak sanayi işletmesi, termik santral, orman ortasına kurulacak otel, ya da 
deniz kıyısına kurulacak her türlü tesis de bir dizi idari işlemler sonucudur. 
Bu tür tesisler, imar planlarına işlenir, fizibilite raporu çıkar, kurulacağı ara-
zi üzerinde eğer tasarruf yetkisi devletin ise ön izin ve tahsis verilir, sonra 
ilgili bakanlıklardan görüşler ve daha sonra izinler alınır sonra ÇED Yönet-
meliğine göre rapor alınır. En son işyeri işletme izinleri ve ruhsatı alınarak 
süreç tamamlanır. Bir tesis kurulması için çok sayıda belgenin tamamlan-
ması ve iznin alınmasını gerektirmektedir. 

Bu izinlerin her biri bir idari işlem olup çoğu için dava açmak mümkün-
dür. Ancak sıradan bir yurttaş için bu izinlerin hangi aşamada kim tarafın-
dan verildiğinin bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle genellikle ya tesis-
le ilgili bir imar planı tadilatında ya da genellikle ÇED süreçlerinde ya da 
projenin temeli atıldığında yurttaşın projeyle ilgili haberi olur. Burada Çev-
re Hukuku üç aşamalı bir hak silsilesine dayanır; a) bilgilenme hakkı b) ka-
tılma hakkı c)başvurma hakkı. Bu haklar olmaz ise çevre hakkının kullanı-
mı söz konusu olamayacaktır. Fakat ülkemizde gelinen aşamada bu 
süreçlerin sağlıklı şekilde işletildiğinden söz edilemez. 

ÇED aşamasına gelmiş bir projenin aslında çoğu izni alınmış durumda-
dır. Şirketler bu süreci o alanda yaşayan yurttaşlardan habersiz olarak ida-
reyle beraber yürütmektedir. Nihai ÇED raporu olumlu ya da ÇED gerekli 
değildir kararı aldığında idare bunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
internet sayfasında ve ilgili muhtarlıklarda yayınlamak ve ilan etmek zo-
rundadır. İlan edilmeyen projenin ÇED’i idari işlem olarak sakat olacaktır. 
İdare bu işlemleri yayınlamakta ancak yasal süre olan 30 gün ilan askı süre-
si dolduktan sonra internet sayfalarından kaldırmaktadırlar. Yine muhtar-
lıklara askı için gönderilen ilanlar, 30 gün yerine 15 gün askıda kalmakta, ya 
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da muhtarın görevi ihmaliyle askıya çıkarılmış gibi gözükmekle beraber hiç 
askıya çıkmamaktadır. 

İşte şeffaf bir yönetimin olmazsa olmazı olan bilgi edinme hakkı, sıra-
dan bir yurttaş olarak giderek güçleşmektedir. Bilgi Edinme Kanunu ile ge-
tirilen 15 gün içinde dilekçelere cevap verilmesi son yıllarda uygulanma-
makta etkili bir yaptırımı da bulunmamaktadır. Bu kanuna uymayanlar için 
getirilen şikâyet sistemi, idareyi kollayıcı yönde işlediği için katı şekil kural-
larıyla çevrilmiş ve pratikte önemini kaybetmiştir. Bu aşamadan sonra ka-
tılma hakkı, sadece ÇED süreçlerinde halkın ÇED toplantılarına katılması 
şeklinde anlaşılmakta, bu toplantılarda sağlıklı şekilde ve kanun ve yönet-
meliğe konulma amacına uygun olarak işlememektedir. 

DAVA AÇMA EHLİYETİ
Anayasa’ya göre idarenin her tür eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık-

tır. Tabii bu da bazı kurallara bağlanmış, özellikle iptal davası açmak için 
önce kişisel hakkı ihlal edilenler tanımı olsa da daha sonra yapılan bir dü-
zenlemeyle menfaati ihlal edilenler olarak daha geniş bir tanımlamaya gi-
dilmiştir. Yani bir konuda bireysel menfaatinin ihlal edildiğini düşünen her 
yurttaş idari mahkemelerde dava açabilir. Buna göre yaşadığımız kentte 
yapılan imar planlarına karşı dava açma ehliyetimiz bulunurken, yaşamadı-
ğımız ya da mülkümüzün bulunmadığı İstanbul imar planları için dava 
açma ehliyetimizin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Dava açmada menfaat ihlali olgusu dönem dönem farklılık göstermiş, 
kent yaşamını ilgilendiren konularda Danıştay “hemşehrilik” kavramına 
1990’lı yıllarda önem vererek o kentte yaşayan herkesin kentte yapılan ve 
tüm kenti ilgilendiren projelere karşı dava açma ehliyetini kabul etmiştir. 
Geldiğimiz bugünkü yargı ve hukuk seviyesinde ise menfaat kavramı daraltıl-
maya gidilmekte, hemşehrilik kavramından vazgeçilerek “mahallelilik” kav-
ramına kadar ehliyet daraltılmaya çalışılmaktadır. Yani Antalya’nın Kepez il-
çesinde yapılan bir projeye karşı Muratpaşa’da oturan birinin 10 yıl önce dava 
açmada menfaati bulunduğu kabul edilirken, bugün bu konu Danıştay karar-
larında çelişkili olarak tartışılmaktadır. Bu idare hukukuyla ilgili değil, ülke-
nin geldiği genel hukuk ortamı ve idarecilerin seviyesiyle ilgili bir durumdur. 

Tüzel kişilerinde bu konuda dava açma ehliyetleri bulunmakta ama ipta-
lini istedikleri işlemle ilgilerini ispatlamak zorundadırlar. Sendikaların bağ-
lı bulundukları işkolu için özelleştirme kararlarına karşı dava açmaları en 
doğal haklarıdır. Ancak, bir kadın hakları derneği ya da vakfının ormanla-
rın tahrip edilmesiönlemek için taş ocağına karşı dava açmalarında dava 
ehliyetlerinin olmadığına karar verilecektir. Dernek ya da vakıfların tüzük-
lerinde kent haklarını korumak çevreyi korumak gibi amaçlarının bulun-
ması halinde ise dava ehliyetleri var kabul edilecektir.

Burada kent haklarına karşı olası ihlallere karşı mücadele etmenin en 
önemli koşullarından biri, kent hakkının bireysel bir hak olduğu gibi aynı 
zamanda kolektif bir hak olduğunu ve mücadelenin de kolektif şekilde ve-
rilmesinin önemini görmeliyiz. Kent alanı, sadece bireysel olarak kendimi-
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zin ailemizin değil, bizden başka milyonlarca insanın yaşadığı, yine doğal 
habitatlarını yokettiğimizden artık sokak hayvanı dediğimiz (aslında o so-
kak 100 yıl önce bir orman ya da kırlık bir alandı) hayvanların da alanıdır. 
Uygulamalarda diğer canlıların yaşam alanlarını da daraltmayan projeler 
önem kazanmalıdır. 

Kentsel mekânın savunulması, kent hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkımız olarak da kolektif haklar kapsamında önemlidir. Katılımcı de-
mokrasinin olmadığı yerlerde idarenin tepeden inmeci aldığı kararlar kent 
mücadelesini veren unsurlarla karşı karşıya gelecektir. Kent savunusu biza-
tihi politik bir alandır. Kamusal yaşamın tam ortasında bulunmaktadır. An-
talya’da Meltem Mahallesi’nin ortasına stadyum yapmak, hastanenin karşı-
sındaki alana 12 katlı rezidanslar yapma projeleri, tam da bu kent haklarına 
karşı bir saldırıdır. 

ANTALYA BAZINDA ÖRNEKLER
Antalya kenti, tarım ve turizme dayalı büyüyen bir kenttir. Son yıllarda 

tarım alanı turizm leyhine giderek daralmaktadır. Aynı zamanda orman 
alanları olarak Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip ormanlık alanı An-
talya’da bulunmakta, (1.146.000 Hektar) Toroslar dağ silsilesinin alt kotla-
rında zengin orman envanteribulunmaktadır. Bu orman alanları bir yan-
dan Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği maden ruhsatlarıyla tahrip 
olmakta diğer yandan turizme tahsis edilerek kamu elinden çıkmaktadır. 
Antalya İl sınırları içinde verilmiş bulunan binden fazla maden ruhsatı bu-
lunmaktadır. Özellikle Finike ve Elmalı da bulunan sedir ormanları taş 
ocakları faaliyetleriyle büyük tahribat altındadır. 

Bütünşehir kanunundan sonra ilçelerin çevre düzeni imar planlarını 
onama yetkisi de büyükşehir belediyelerine geçmiş bulunmaktadır. Bu yet-
kiye dayanarak en batıdaki Kaş İlçesi’ne, Büyükşehir Meclisi iki kere çevre 
düzeni planı, son olarak da köyleri (bütünşehir kanuna göre artık mahalle-
leri) de kapsayacak şekilde nazım imar planlaması yapmıştır. Çevre düzeni 
planı mahkeme kararıyla iptal edilmiş, Belediye’nin itirazları sonucu üst 
mahkeme de beklemektedir. Bu davada alınan bilirkişi raporunda Kaş ilçe-
sine yoğun bir yapılaşma getirildiği ve SİT alanlarının da yapılaşmaya açıl-
dığı görülmektedir. Son getirilen nazım imar planı ile de Kaş-Kalkan arası-
na bir otoyol projesinin olduğu daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen 
bu projenin imar planına işlendiği belirlenmiştir. Bu davalarda Kaşlı yurt-
taşlar aktif olarak çalışmış ve her aşamada davaları sahiplenmişlerdir.

Yine Kaş ilçesinde Patara 1’inci Derece Antik Sit Alanı’nın derecesi düşü-
rülmüş ve kısmi olarak yapılaşmaya açılmıştır. Son olarak Çukurbağ yarı-
madasının iç bölgeleri de 3’üncü Derece Doğal SİT Alanı’nda (kullanılabilir 
sürdürülebilir alan) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile imara açılmaya 
hazırlanmaktadır. Antik Phaselis Kenti sınırları içinde bulunan ve 1’inci 
Derece Arkeolojik SİT Alanı bitişiğinde olan 180 dönümlük orman arazisi 
otel yapılmak üzere Orman Bakanlığı ve kültür ve Turizm Bakanlığı onayla-
rı ile özel bir şirkete tahsis edilmiş, yöre halkının otel için ÇED gerekli değil-



- 102 -

AN
TA

LY
A

KENT HAKKI FORUMU

dir kararını öğrenmesinden sonra, aktif eylemleri ve açılan davalarla hem 
ÇED gerekli değildir kararı hem de tahsis izinleri iptal edilmiştir. 

Kemer’de bulunan Kındılçeşme çadırlı kamp alanına Orman Bakanlı-
ğı’nın hazırladığı kısmi olarak yapılaşma izni veren ve alanı kamp alanına 
çevirenplanlara açılan davalarla iki kere iptal edilmesine rağmen, kamp ala-
nı Orman Bakanlığı’ndan ihaleyi kazanan işletmeden alınıp hala halka açıl-
mış değildir. Antalya’yı ilçelere bağlayan yolları üzerine köprüler uçan yollar 
yapılmış, üst köprüler Döşemealtı-Kemer ve Aksu ilçelerinin görünümleri-
ni bozmuş ve ilçe merkezlerini ikiye bölmüştür. Şehircilik ilkelerine ve este-
tiğe ters bu anlayış sadece motorlu taşıt merkezli bir anlayışın ve inşaat 
odaklı ekonominin getirisi bir anlayıştır. 

Meltem mahallesinin ortasına yapılmak istenen stadyuma karşı ilk açılan 
davalar kazanılmış, bu sefer alanın mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 
TOKİ’yi devredilerek açılacak davaların da önü kesilmeye çalışılmış sonunda 
stadyum yapılmıştır. Stadda maç olduğu günler tüm Meltem Mahallesi’nin 
ve 100. Yıl ana arterinin trafiği büyük aksamalar göstermektedir. TOKİ’ye 
stadyumun maliyetini çıkarması için ise Devlet Hastanesi karşısındaki 40 
dönüm arazi verilmiş, Bakanlık ile beraber TOKİ buraya 12 katlı 1,5 emsalle 
işyeri olarak planlamış ve ihalesini yapmıştır. Antalya kent dinamiklerinin 
davası sonucu planlar iptal edilmiştir. Belediyelerin açıklamalarına göre alan 
eskiden olduğu gibi spor hizmet alanları olarak planlanacaktır.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon proje olarak tabir ettiği Boğaçay Proje-
si ile Lara Halk Plajına kruvaziyer liman ve yat limanı projeleri mevcut olup 
bu projeler de yargıya taşınmıştır. Boğaçay Projesi’nde denizin 750 metre 
içeri alınmasıyla bir kanal oluşturulacak, kanal dış tarafında yat limanı ya-
pılacak ve arka tarafı imara açılacaktır. Bu projenin Konyaaltı Sahili’nde 
erozyon yaratacağı, taşkın riskini artıracağı, yeraltı sularında tuzlanma ris-
ki olabileceği ve projenin yüksek maliyeti gibi konularda eleştiriler olmuş-
tur. Gelinen noktada yat limanı projesinden vazgeçilmiştir. Açılan davada 
süre yönünden red edilmiş ve üst mahkemeye taşınmıştır.

Lara Halk Plajı’na yapılacak kruvaziyer liman ve yat limanı projesinde 
verilen ÇED olumlu kararına ve imar plan tadilat kararlarına davalar açıl-
mıştır. Bu proje içinde ayrıca bölgeye 5 yıldızlı otel ve AVM de yapılması 
öngörülmektedir. Dosyada yapılan keşif sonrasında alınan bilirkişi rapo-
runda, projenin çevresel zarar ve maliyetleri belirtilmesine rağmen mahke-
me heyeti, bilirkişi raporunun olumlu yönlerini öne çıkararak davada red 
kararı vermiştir. Bu karar da temyiz edilmektedir. Plan davası ise sürmekte-
dir. Bu son davaları maalesef Antalya’da iki meslek odası ve birkaç yurttaş 
açmış, davalar (özellikle Boğaçay projesine karşı) kamuoyunda sahiplenilse 
de mahkeme aşamasında çok bileşenli bir yapı oluşturulamamıştır. 

Kent sorunları, sadece hukuksal zeminde değil kent bileşenleri tarafın-
dan kamuoyu önünde ve eylemli olarak sorunlara sahip çıkıldığında, sahip-
lenildiğinde sonuca ulaşılabilir. Antalya’da kentli olma bilinci vardır ve yete-
ri duyuru yapılabildiği ölçüde kent haklarına kentli sahip çıkmaktadır.
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Türkiye’de 40 yıldır yaşanan neoliberal dönüşümün piyasalaştırma, 
metalaştırma ve güvencesizleştirme politikalarının mekana dair çı-
kardığı dramatik sonuçları bugün en çarpıcı haliyle yaşıyoruz. Bu sü-

recin 17 yılını vahşice örgütlemiş bir siyasi akımın temsilcileri, kentlerde 
yarattıkları garabeti bugün kendileri de anlatmaktadır. Kent hakları, kamu-
sal alanda yaşanan neoliberal dönüşümden en fazla etkilenen alanlardan 
birisi. Kentin kullanım değeri olan bir mekandan değişim değeri olan bir 
mekana dönüştürülmesi ve rantın yeniden paylaşımı, kent toprakları üze-
rinde büyük bir yağma ve talan harekatını da beraberinde getirdi.

Eski gecekondu alanları büyük inşaat sermayesinin öncülüğünde kent-
sel dönüşümler yoluyla tasfiye edilirken, bir zamanların kamusal hizmeti 
olan ulaşım, enerji gibi alanlar özelleştirmeler yoluyla metalaştırılarak ser-
maye birikim sürecine katıldı. Bir belediye hizmeti olarak su, fahiş fiyatlarla 
satılan bir metaya dönüştürülürken içilebilir nitelikte olmaktan çıkarıldı. 
Kentlerdeki yeşil alanlardan, doğanın tahribine kadar uzanan bu yağmala-
ma süreci kendi karşıtını yaratarak ilerledi. Neoliberal yağmanın en çok 
kent hakları alanında yoğunlaşması, kent savunma mücadelelerini ve hak 
temelli halk direnişlerini de büyüttü. İlk başta mevcudu savunma/koruma 
pratikleri olan mücadeleler, giderek yeni hak elde etme ve yeni kent ve ülke 
tasavvurlarının mücadelesine evirildi.

SOSYAL YURTTAŞLIĞIN TASFİYESİ VE KENTİN YAĞMASI
Kapitalist sermaye birikiminin merkezi ve ürünü olarak kent, günümüz-

de emperyalist ekonominin kumanda merkezleri zincirinin parçası olarak 
yeniden biçimlendiriliyor. Modern tarih boyunca kırı kendisine tabi kılan, 
büyük emek gücü kaynaklarını çekerek yutan, “burjuva demokratik kamu-
sallığın” simgesi kent, emekle sermaye arasındaki yeni “yurttaşlık” mücade-
lelerine sahne oluyor. Kent emekçiyi giderek insanlığından yoksunlaştıran 
bir “sömürü aygıtı” gibi örgütlenirken; sessizce sorulmaya başlanan “kent 
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ve kamu kimin hakkı” sorularının yanıtını, yani çıkarları uzlaşmaz karşıtlık 
içinde olan iki sınıfın hak tanımları arasındaki mücadelede kimin baskın 
çıkacağını, yığınakta biriken güç belirleyecek. Kentlerin kapitalist üretimin 
kumanda edilmesindeki öneminin arttığı bir çağda, kentlerde başgösteren 
yeni sınıfsal güç çatışmaları, kapitalizmin kaderini belirleyecek olan siyasal 
mücadelenin ilk biçimlerini temsil ediyor. 

Sosyal hakların konusunu oluşturan yeniden üretim alanının metalaştı-
rılması süreci yaygınlaştı. Emekçinin kapitalist mülkiyet ve sömürü ilişkile-
ri içinde, tıpkı diğer mallar gibi bir mal olan emek-gücünün sahibi olarak 
elde edebileceği en ileri hak ve yurttaşlık tanımı olan “sosyal yurttaşlık” tas-
fiye edilmektedir. Sosyal yurttaşlıkla birlikte, sermayenin bir zamanlar ka-
bul etmek ve kendi egemenlik aygıtı olan devletin güvencesi altında oldu-
ğunu ilan etmek zorunda kaldığı bir dizi varsayım da tarihe karışmaktadır. 
Neoliberal kapitalizm, emek gücünün herhangi bir mal olmadığı; emekçi-
nin insanlaşmak için metalaştırılan emek gücünün değeri karşılığında elde 
edilen gelirden başka korunma mekanizmalarına ihtiyaç duyduğu; emekçi-
nin emekgücü satıcısı olmak dışında insan olarak sahip olduğu ihtiyaçların 
karşılanması için kamusal alandan, mekândan ve kaynaklardan yararlanma 
hakkı olduğu kabullerini ortadan kaldırmaktadır. 

Sosyal yurttaşlık, kamusal alanın farklı sınıfların yararlanabilecekleri 
“ortak bir mal” olarak kabul edilmesiyle birlikte, sınıflar arasındaki eşitsiz-
liklerin daraltılması ya da üstünün örtülmesi anlamına gelir. Sosyal yurt-
taşlığın tasfiyesi ise kamusal alanın, farklı sınıfların üyelerinin piyasa ilişki-
leri içinde ifade ettikleri değere denk düşen gelirleriyle satın alarak 
yararlanabildikleri “özel bir mala” dönüştürülmesidir. Aynı süreçte sadece 
kamusal kaynaklar değil kamusal bir mal olan kamusal mekân da “özel 
mala” dönüştürülmekte, özelleştirilmektedir. Böylece değişim değerinin in-
san hayatı üzerindeki tahakkümü genel olarak güçlenmektedir. Kent top-
rakları arasında değişim değerine göre oluşan mekânsal parçalanma derin-
leşmektedir. 

Büyük sermaye dışındaki sınıfların, hem sosyal hem de küçük mülke da-
yalı koruma mekanizmaları büyük bir hızla erimektedir. Emekçinin insani 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin tek kaynağı, emek gücünü satarak elde et-
tiği gelire indirgenmektedir. Emekçinin insani gelişme potansiyelini mut-
lak biçimde inkâr eden bu düzen, insanlığın büyük bir bölümünü de salt 
emek gücünün taşıyıcısı, satıcısı ve yeniden üreticisi konumuna indirge-
mektedir. Bu durum, emeğin metalaştırılmasının kapsamı ve derecesi bakı-
mından büyük bir hamledir. “Ücretli kölelik”, emekçinin hayatının her ala-
nını içeren bir biçimde mutlak anlamına yaklaşmakta; emekçinin kullanılıp 
atılan bir “üretim aracına” indirgenmesi mantığı, dayatılan yeni haklar reji-
minin özünü oluşturmaktadır. Sınıflar arası hukuktaki eşitlik alanının kapi-
talizmin tarihinde bir kez daha “sivil ve politik haklara”, yani salt mahkeme-
ler ve parlamento önündeki biçimsel eşitliğe daraltılmasıyla devletin sınıflar 
karşısındaki tarafsızlık görüntüsü daraltılan bu alana sıkışmıştır. 
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Neoliberal kamusal modelin bugünkü esas eksenini, uluslar arası piyasa-
ların ağır basıncına tabi bir özel hizmet üretimi modelinin her ne pahasına 
olursa olsun sürdürülmesi oluşturuyor. AKP’nin vahşi piyasacı-gerici-kal-
kınmacı rejimi, neoliberal kamunun ülkemiz koşullarında ortaya çıkmış 
olan bir özetidir: Enerji, maden arama, inşaat gibi sömürgesel işbölümünün 
tipik sektörlerine yaslanan; mega projeler, kent ve doğa talanı gibi alanlarda 
yoğunlaşan ve sayıları yirmiyi bile bulmayan sermaye grupları AKP rejimiy-
le simgelenen yeni tarihsel bloğun yapı taşlarını oluşturmakta; bu tarihsel 
blok, vahşi piyasacı kalkınmacılığı hayatın her alanının ve mekanın dinci-
leştirilmesi yoluyla birleştirip meşrulaştırarak, kendisini giderek devlet ve 
toplum olarak yeniden örgütlemeye yönelmektedir. Yine aynı gerici-piyasa-
cı-kalkınmacı çerçeve, AKP rejiminin Ortadoğu’da sürdürdüğü kanlı mace-
racılığın dolaysız bir kurucusuna dönüşmektedir. 

HALKIN HAK MÜCADELELERİ
Türkiye birçok ülke gibi neoliberal kamusal modelin ilk evresini, kamu 

iktisadi kuruluşlarının özelleştirilmesi ve kamusal hizmet üretiminin piya-
salaştırılması, yani aslında genel olarak sosyal ücretin ve sosyal vatandaşlık 
haklarının tasfiyesi süreci olarak yaşadı. Halkın hakları hareketinin ilk ev-
resi de ağırlıklı olarak, kamusal hizmetler alanında yoğunlaşan mücadele-
ler, bu alanda hakları savunma mücadelesi, daha genel olarak ifade edersek 
yok edilen sosyal ücreti ve sosyal vatandaşlık haklarını savunma mücadele-
si biçiminde gerçekleşti. Barınma hakkı mücadelesi bile, bugüne kadar, ül-
kemizde konut alanında tarihsel olarak hiç varolmamış olan sosyal ücreti 
telafi etmek için oluşturulan gecekonduların savunulması mücadelesiyle 
sınırlı kaldı.

Özellikle AKP döneminde neoliberal uygulamalarda atılan pervasız 
adımlarla birlikte kentini doğasını korumak isteyenler birçok güzel müca-
dele örneği yarattı. Başta barınma hakkı mücadeleleri olmak üzere doğası-
nı, toprağını yok etmek isteyenlere karşı köylülerin mücadeleleri gibi birçok 
direniş, iktidar sahiplerine korkulu anlar yaşattı ve çoğu kere geri adım at-
tırdı. Hak mücadeleleri, basit öz-savunma biçimleriyle bile başarılı oldukla-
rı durumlarda, neoliberalizmin vahşi sınıfsal güç dengelerinde kısmi kay-
malar yaratabilmektedir. Büyük tarihsel krizlerin ve kırılganlıkların içinde 
sarsıntılar geçiren neoliberal kapitalizme karşı parasız eğitim, parasız ener-
ji, ulaşım gibi hak mücadelelerden elde edilen küçük başarılar, sistemin 
meşruiyetine ciddi darbeler vurmakta, tekelci sermaye egemenliğinde ak-
samalar yaratabilmektedir. Hak mücadeleleri nesnel temelleri bakımından, 
beslendikleri çelişki ve buna verdikleri yanıtların toplumcu-toplumsallaştı-
rıcı niteliği bakımından “sosyalist yönelimli” hareketlerdir. Türkiye’de yeni 
bir kurucu öznenin üstünde yükseleceği zemin halkın hak mücadeleleridir.

MÜCADELENİN YENİ DÖNEMİ
Neoliberal kamusal modelin sosyal ücretin ve sosyal yurttaşlığın tasfiye-

sinin ardından yaşadığımız bu ileri evresinde, kamusal alanın yağmalanma-
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sı, kamusal mekânın ve bu mekânın barındırdığı, evsahipliği yaptığı yaşa-
mın yağmalanmasına doğru derinleşmekte; kentteki ve kırdaki kamusal 
mekanın sermaye tarafından dolaysız anlamda mülk edinilmesiyle birebir 
örtüşür hale gelmektedir. 

AKP rejimi, olağanüstü yetkilerle donatılmış Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ve TOKİ’nin yanı sıra afet yasası, riskli alanlar, acele kamulaştırmalar, 
yeni orman, zeytinlik, maden, ÇED ve bütünşehir yasaları gibi öğelerle 
oluşturduğu olağanüstü kent hukukuyla, aslında tam bu mülk edinme ope-
rasyonunu ilerletmeye çalışmaktadır. Bu olağanüstü kent hukuku çerçeve-
si, özellikle bütünşehir yasasıyla birlikte bütün toprakları kentsel toprakla-
ra dönüştürmüş, Türkiye’de artık kır/köy kalmamıştır. Kentler ve kentin 
bir parçası haline getirilen doğa ve tarım alanları, yeraltı ve yerüstü mekân-
daki kaynaklar, orman, su, canlı yaşam, üretilmiş toplumsal yaşam, tarihsel 
varlıklar, bellek, simgesellikler bugüne kadar rastlamadığımız çap ve ölçek-
te piyasalaştırılmanın ve mülk edinmenin konusudur. 

Mekanın bir bütün olarak kentsel mekana, kentsel mekanın ise bir bü-
tün olarak sermayenin üretim-birikim mekanına dönüştüğü bu süreçte; 
barınma hakkının ve yaşam alanlarının savunulması; kentlerin ortak tarih-
sel yeşil alanlarının ve varlıklarının savunulması; eğitim, sağlık, ulaşım gibi 
kamusal hakların savunulması ve tarımsal geçim kaynaklarının, doğal kay-
nakların ve bizzat doğanın haklarının savunulması; artık ayrıksı, bağımsız 
başlıklar olarak değil, birbirleriyle iç içe geçen ve birbirini besleyen yeni ve 
topyekün bir savunma hattını hem zorunlu hem de mümkün hale getir-
mektedir. Zorunludur, çünkü AKP rejimi bu alanların her birine yönelik 
saldırıyı, bu sonu olmayan sermaye kentindeki yeni bir hak gaspının aracı/
kaldıracı haline getirmektedir. Yaşam alanlarının tasfiyesi bu alanlardaki 
kamusal hizmetlerin tasfiyesiyle, kamusal hizmetler alanındaki hak gaspla-
rı ortak kentsel-doğal varlıklarının mülk edinilmesiyle; doğanın talanı tüm 
canlı yaşamın tıpkı bir zamanlar fabrikada olduğu gibi cansız emeğe, yani 
sermayeye dönüştürülmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Mümkündür, çünkü yaşam haklarından, kamusal haklarından, içinde 
yaşadıkları kentsel-kırsal mekan ve temel kaynaklar üzerindeki bütün söz, 
karar ve iktidar haklarından yoksun bırakılan; birbirlerinin üstüne yığılarak 
mülksüzleşen, statü ve konum kaybeden bütün sınıflar, tüm bunların an-
cak bir bütün olarak sahip çıkıldığında savunulabileceği deneyimini yaşa-
maktadır. Birbiriyle çelişik iki kavram gibi görünse de “kent ve doğa hakkı”, 
insanın ve toplumun, kapitalizmin kentle kır arasında baştan itibaren kur-
duğu ve neoliberal çağda canavarca biçimlerde sürdürdüğü sömürgeleştir-
me ilişkisini yok eden, toplum ve insan için kurucu, kolektif bir haktır. Bu, 
bir ucunda kentlerin ortak-kamusal alanlarını, yaşam alanlarını ve yine ko-
lektif birer hak olarak kamusal hizmetlerin üretilme ve kullanılma biçimle-
rini belirleme hakkını; diğer ucunda ise doğal alanları bilimsel, akılcı, eşit-
likçi ve doğanın haklarını da koruyan bir biçimde ortak, toplumsal çıkarın 
hizmetine koşmayı gerektirir. 
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Kent ve doğa hakkı; toplumsal ve kültürel ilişkilerin nasıl örgütleneceği-
ne, mekanın ve zamanın nasıl kullanılacağına; birbirimizle, geçmişimizle ve 
doğal çevremizle nasıl ilişki kuracağımıza dair söz, yetki, karar ve iktidar 
sahibi olma hakkıdır. Tebaalık dayatmasına karşı yurttaşlık haklarını; hem 
üretimin, hem bölüşümün, hem de mekanın toplumsallaştırılmasını ve bü-
tün bunları gerçekleştirmek için gereken tüm kaynakların halk egemenliği-
ne tabi kılınmasını gerektirir. Yani kent ve doğa hakkı, ancak üretimin ve 
mekanın toplumsallaştırıldığı bir ülkede tam olarak güvence altına alınabi-
lir. 

ANTALYA’DA KENT VE DOĞA HAKKI MÜCADELELERİ
Antalya, neoliberal kentsel yağma harekâtından büyük ölçüde etkilenen 

kentlerden birisi. Kadim bir kent olan Antalya’da, kentsel yağma ve rantlaş-
tırma çabaları doğanın, tarihin ve tarımın tahribiyle birlikte sürdürülmek-
tedir.Kent halkının ve kent savunucularının, gerek merkezi hükümet ge-
rekse büyükşehir belediyesi tarafından sürdürülen böylesi bir yağmaya 
karşı son beş yılda çok sayıda etkili mücadelesi gündeme geldi. 

Bunlardan başlıcaları Alakır Vadisi ve Ahmetler Köyü’nde HES’lere karşı 
direniş, 2B arazilerinin hak sahiplerine satışı sırasında gecekondu ve tarım 
alanlarında görülen direniş, birçok ilçede ortaya çıkan yerel inisiyatifler, 
elektrik zamlarına ve ek vergilerine karşı sokaklara taşan itiraz, Phaselis 
koyuna otel inşaatı izni verilmesine karşı eylemler, ANSAN’ın kapatılması-
na karşı direniş, belediye yurdunun TÜRGEV’e verilmesine karşı eylem ve 
etkinlikler, ulaşım zamlarını protesto, Giritli Parkı direnişi, Antalya sahille-
rinin yağmalanmasına karşı eylemler oldu.

Antalya’daki bu mücadeleler, hem kent çapında hem de ülke çapında hak 
kazanımı sağlayan, ses getiren ve toplumu doğru bir temelde saflaştıran bir 
etkiye sahip oldu. Antalya’nın doğasını ve kentini yağmalamak isteyenlere 
karşı yürütülen mücadeleler, birçok yerde başarı kazanarak talan girişimle-
rine geri adım attırdı. Aşağıda anlatılan örneklerin dışında HES’lere ve To-
roslar’da izin verilen mermer ocaklarına karşı köylüler ve doğa savunucula-
rı tarafından çok sayıda eylem yapılmış ve dava açılmıştır.

DOKUMA ALANININ KAMUYA KAZANDIRILMASI 
Antalya’da kent savunma mücadelelerinin en önemlilerinden birisi, eski 

Dokuma Fabrikası’nın arazisi ile birlikte kamu yararına korunması ve kulla-
nılması için verilen mücadeledir. 2005 yılında Özelleştirme İdaresi, Sümer 
Holding’e bağlı Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi TAŞ’ye ait 488 bin m2lik 
alanı ihale yoluyla satmak istemişti. Ancak yüzbinleri bulan Antalyalıların 
direnci ve “sattırmayız” imzaları karşısında geri adım atarak, çareyi bu ala-
nın mülkiyet hakkını bedelsiz olarak Kepez Belediyesi’ne devretmekte bul-
du. Kepez Belediyesi, 250 bin metrekarelik bir bölümüne yüzde 60 inşaat 
hakkı tanıyarak yabancı bir firmaya AVM yapılmak üzere verdi. Yurttaş gi-
rişimi de boş durmadı; Kent Konseyi’ni, meslek odalarını, siyasi partileri, 
sendikaları, üniversiteyi, toplumun tüm kesimlerini harekete geçirdi. Bu 
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konudaki çabaların ilk meyvesi olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun, “…Dokuma Fabrikası alanının kent kimliğindeki yeri-
nin korunarak yaşatılabilmesi için giriş kapısı ve bu girişi çevreleyen yöne-
tim binası, yemekhane ve depoların “Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil 
edilmesi…” “…Dokuma Fabrikası alanındaki ağaçların da kent dokusunu 
tanımlayan nitelikte olduğu için tamamının korunmasını, bu çevrenin 
fonksiyonlandırılması…” kararının alınmasını sağlandı. Ardından yabancı 
bir firmaya AVM yapılmak için verilen alan yargı kararıyla iptal edildi. 

ALAKIR VADİSİ’Nİ SAVUNMA 
Alakır Vadisi’ne çok sayıda HES yapılmasına karşı geliştirilen mücadele, 

yıllarca önce büyük kent merkezini terk ederek vadiye yerleşen Tuğba Gü-
nal- Birhan Erkutlu çiftinin girişimlerinin kent dinamikleriyle birleşmesiyle 
etkili oldu. Türkiye çapında bilinir hale gelen Alakır Vadisi’nin yağması ve 
doğanın talanına karşı mücadele yağmacılara zor yıllar yaşattı. Tuğba ve 
Birhan bu mücadeleler sırasında birçok kez saldırıya uğradıysa da çabalar 
meyvelerini verdi. 10 yıl önce 1 m2 bile koruma alanı olmayan vadi, şimdi 
9.3 milyon m2 koruma alanına sahip, vadinin yaşam kaynağına yapılmak 
istenilen 2 adet HES projesi de iptal oldu.

AKSU KÖYLÜLERİ VE KEPEZ HALKININ MÜCADELESİ
2B yasası olarak bilinen, “Orman köylülerinin kalkınmalarının destek-

lenmesi ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlen-
dirilmesi ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı hakkında 6292 sayılı ka-
nun”un 2012 yılının Nisan ayında kabul edilmesiyle, bu araziler üzerinde 
yaşayan ve tarım yapanları kaygılı bir bekleyiş aldı. Onlarca yıldır üzerinde 
tarım yaptıkları arazilerin, oturdukları evlerin geleceğinin ne olacağı, hem 
köylüler hem de Kepez’deki binlerce gecekondunun bulunduğu mahalleler-
de emekçiler tarafından kaygı ile karşılandı. Kanunun uygulama prosedür-
lerinin ortaya çıkması ile 2013 yılı başından itibaren yaklaşık bir yıl süren 
bir mücadele süreci yaşandı.

Kaygılar haklı çıktı. Kepez’de 2B arazilerinin olduğu 20 mahalle, TOKİ 
tarafından“kentsel dönüşüm” kapsamına alındı, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından TOKİ’ye “proje alanı” olarak devredildi. Halkın yoğun itiraz-
ları, kentteki muhalefetin de desteğiyle alelacele, çok da beklemeden bu 
karar bizzat kararı aldıranlar tarafından iptal edildi. Dönemin AKP il yöne-
timi, kararın iptali için bakanlık kapılarında uzun zaman geçirdi. İkinci yağ-
ma saldırısındaysa, hem köylülere hem de Kepez halkına rayiç bedel üzerin-
den ödeme yapmaları istendi. Rayiç bedelin yüzde yetmişinin ödenmesi, 
gecekondu alanlarında üç yıl, tarım alanlarında 5 yıl vade öngörülüyordu. 
Tarım alanlarında uluslararası ve yerli büyük şirketlerin dolaştığı, kendi 
arazilerini alamayacak durumda olan köylülerden bu arazilerin alınmasına 
yönelik tespit çalışması yaptıkları haberleri kamuoyuna yansıdı. Kepez hal-
kı barınma hakkını, köylüler de geçimlik tarım arazilerini yitirme tehlike-
siyle karşı karşıyaydılar.
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İlk önce Aksu köylüsü isyan etti ve oldukça sert ve etkili bir mücadele 
yürüttü. Arkasından Kepez’in yoksul halkı mücadeleye başladı ve Aksu hal-
kıyla eylemlerini birleştirdi. Çok sayıda eylem, kalabalık halk toplantıları ve 
mitinglerle süren mücadele sonucu hükümet geri adım attı; rayiç bedelin 
yüzde 50’sinin ödenmesi, peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim, gece-
kondu alanlarında 5 yıl, tarım arazilerindeyse 7 yıl vade hak sahiplerine 
tanındı. Bu kazanım tüm Türkiye için geçerliydi.

AHMETLER’İN HES’E KARŞI ÖRNEK DİRENİŞİ
Ahmetler’de köylüler, vadilerine Hidro Elektrik Santral (HES) yapılaca-

ğını iş makineleri geldiğinde öğrenmişlerdi. Antalya Valiliği’nin projeyle il-
gili verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararından ancak 3 yıl sonra haberdar 
olan köylülerin dava açma talepleri, 60 günlük itiraz süresi aşıldığı için red-
dedilmişti. Ahmetler, Güçlüköy ve Gençler köyleri ile Ahmetler Kanyonu 
havzasındaki 14 köyü etkileyen HES kararı ve inşaat çalışmalarına karşı 
başta Ahmetler köylüleri olmak üzere ortak ve etkili bir mücadele yürütül-
dü. Yine kentin ilerici güçlerini yanına çekmeyi başarabilen bu mücadele 
kazanımla sonuçlandı. 

Antalya kent merkezine taşınan eylemlerden, HES’in bulunduğu alana 
çadır kurarak geceli gündüzlü nöbet tutan köylülerin mücadelesi görülmeye 
değerdi. 2013 yılının Ekim ayı başında başlayan çadır direnişi aylarca karar-
lılıkla sürdü. Çadır alanı bütün kent muhalefetinin dayanışma amaçlı uğrak 
yeri oldu. Ahmetler köylüleri, silahlı saldırılara rağmen direnişi bırakmaya-
rak şirketi yenilgiye uğrattı. HES direnişlerine örnek olacak bir mücadele 
sonucu şirket, inşaatı durdurarak fiilen kanyonu terk etmek zorunda kaldı. 
2014 yılı sonunda Antalya 2. İdare Mahkemesi, Akseki ve Manavgat ilçele-
rini kapsayan Ahmetler Kanyonu Karpuz Çayı üzerinde yapılması planla-
nan kanyon regülatörü ve HES projesi için açılan davada yürütmeyi durdur-
ma kararı verdi. Yüzlerce yıldır yaşadıkları coğrafyanın doğasını, suyunu 
korumak isteyen köylüler uzun süren mücadele sonucunda mahkemede de 
kazandı. 

PHASELİS’İ SAVUNMA EYLEMLERİ
2013 yılında, Antalya’nın Kemer ilçesinde Beydağları Olimpos Milli 

Park sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip birin-
ci derecede arkeolojik sit olan 180 bin metrekarelik alan, otel yapılmak üze-
re Fettah Tamince grubuna verildi. 2014 yılı başlarında tarih ve doğanın 
yağmalanmasına karşı oluşturulan Phaselis İnisiyatifi, binlerce Antalya-
lı’nın katılımıyla otel yapılması düşünülen koyda eylem yaptı. İmza kam-
panyasıyla onbinlerce imza toplandı. Sürdürülen tepkiler, açılan davalar 
sonuç aldı. 2018 yılında Danıştay, otel inşaatının durdurulmasını onayladı.

SARISU PİKNİK ALANINA KADINLAR PLAJI YAPILMASI
Sarısu ile başlayan kadınlar plajı yapılmasının ayrıştırıcı ve gerici niteli-

ğine karşı yapılan itirazlar uzun süre kamuoyunda yer aldı. Sarısu piknik 
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alanındaki plajda yapılan “kadınlı erkekli denize giriyoruz” eylemi büyük 
yankı uyandırdı, uluslararası basına da yansıyarak plajın tartışılmasına yol 
açtı. 2014 yılının Eylül ayında AKP’li Büyükşehir Belediyesinin ilk gerici ic-
raatı sayılabilecek bu plaj, halen işgal ettiği alanda nitelikli hizmet ve gü-
venlik sunmasına, çeşitli restoran ve tesisler kurmasına rağmen kapasiteli 
çalışmamaktadır

ANSAN’IN KAPATILMASINA KARŞI MÜCADELE
2014 yerel seçimlerinden sonra AKP’li Büyükşehir Belediyesi, uzun yıl-

lardır saat kulesinin yanında ki çay bahçeli tesiste faaliyet gösteren Antalya 
Sanatçılar Derneği’ni (ANSAN) bulunduğu yerden çıkarmak için uğraştı. 
Kent muhalefetinin sahip çıktığı ANSAN, 2014 yılının Aralık ayı başında 
çevik kuvvet polislerinin desteğiyle zorla boşaltıldı. Bu zorla tahliye esna-
sında çok sayıda kişi yaralandı, kimi sanat eserleri zarar gördü. Ertesi gün 
Attalos Meydanı’ndan belediye önüne kadar yapılan bin kişilik yürüyüşle 
bu saldırı ve tahliye protesto edildi. Bu yürüyüş provoke edilmeye çalışıldı, 
arbede çıktı, dört kişi hapis cezası aldı.

EKİZCE’DE MERMER OCAĞINA KARŞI EYLEMLER
2015 yılı Ocak ayının başında Antalya’nın Hisarçandır Köyü Ekizce yay-

lasında, 800 yıllık sedir ağaçlarının ve endemik bitki türlerinin bulunduğu 
bölgede doğayı katleden mermer ocağına karşı etkili bir mücadele başlatıl-
dı. Ağaç katliamı, ‘Asi Yaban Keçileri’ adıyla doğa yürüyüşü düzenleyen bir 
grubun Hisarçandır’a yaptığı gezi sırasında sedir ağaçlarının kesildiğini fark 
etmesiyle ortaya çıkmıştı. Bölgede bir antik kent kalıntısı da vardı. EXPO 
2016 Antalya’nın sembol çiçeği olarak da belirlenen şakayığın temel üreme 
alanlarından olan bölge, doğa savunucularını harekete geçirdi. Yaylada 
mermer ocağının yakınında, tarihin ve doğanın katledilmesine karşı yüzler-
ce kişinin katıldığı bir eylem gerçekleştirildi. Bu alanı korumak için açılan 
dava da kazanıldı ve mermer ocağının faaliyetleri durduruldu.

BELEDİYE YURDUNUN TÜRGEV’E VERİLMESİ
2015 yılında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 348 öğrenci ka-

pasiteli yurt olarak kullandığı iki ayrı ‘Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi’ni, 
ücretsiz olarak Bilal Erdoğan’ın kurucusu ve yöneticisi olduğu Türkiye Eği-
tim ve Gençliğe Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) tahsis etmesi kent genelinde 
tepkilere neden oldu, yurt önünde yapılan bir eylemle protesto edildi.

ELEKTRİK ZAMLARINA KARŞI İTİRAZ
Antalya’da birçok bölgede sık ve uzun süreli yaşanan elektrik kesintileri 

ve 60-90 günlük arayla gelen yüklü elektrik faturaları, pahalı elektrik fiyat-
ları vatandaşların tepkisini çekti. 

2015 yılının Ocak ayı sonunda, iki gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’n-
da gerçekleştirilen eylemlere yüzlerce Antalyalı katıldı. CLK Akdeniz mer-
kez binasında ve Muratpaşa binası önünde de eylemler oldu. Kapalıyol’da 
açılan ve günlerce süren imza standında imza atan binlerce Antalyalı, şikâ-
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yet ve itiraz dilekçesi alarak CLK Akdeniz’e başvuru yaptı. Protesto etkinlik-
leri sırasında 2001 yılından sonra kamu hizmeti niteliğinde olan ve sübvan-
siyonlu olarak halka dağıtılan elektriğin, özelleştirildikten fahiş fiyatlı bir 
mal haline getirildiğine, kamu hizmeti niteliğinin yok edildiğine vurgu ya-
pıldı; elektrik hizmetinin çok sayıda vergi ve hizmet bedeli de yüklenerek 
özel şirketlerin, yüksek karlar ettiği bir ticari mal haline geldiği ifade edildi.

KAŞ BÖLGESİNE OTOYOL-VİYADÜK YAPILMASI
Antalya’nın doğası ve turizmi açısından öne çıkan batıdaki ilçelerinden 

Kaş’a yapılması planlanan otoban projesine doğal SİT bölgelerini yok edece-
ği gerekçesiyle itiraz edildi. Bu projeye karşı çeşitli eylem ve etkinlikler ya-
pıldı. Otoban projesinin Likya orkidesi başta olmak üzere, endemik bitki 
türleri ve yaban hayatı varlığını tehdit ederek yok olmasına ve bölgede do-
ğal habitatların parçalanmasına neden olacağı belirtildi. Planlandığı bölge-
de yoğun trafik akışı bulunmayan, yani ihtiyaç olmayan otoban projesine 
yapılacak 73 milyonluk yatırımın çöpe gideceği savunuldu. Açılan davalar 
ilk etapta kazanılmasına rağmen üst mahkeme tarafından bozuldu. Yeni 
açılan dava ise halen sürüyor, süreç hukuki olarak tamamlanmadı. 

ULAŞIM ZAMLARINA KARŞI EYLEMLER
2016-2017 yıllarında, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım 

hizmetlerine iki yıl üst üste yapılan zamların Antalya halkının bütçesine 
getirdiği yükler protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan protesto 
eylemleri ve toplanan on binlerce imzanın belediyeye iletilmesi gibi etkin-
liklerle ulaşım ücretlerine yapılan zammın geri çekilmesi istendi.

GİRİTLİ PARKI’NDA BÜYÜK DİRENİŞ
2017 yılının Mayıs ayı başında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üçgen 

Mahallesi’nde bulunan Giritli Parkı’nı yıkarak yerine yedi katlı otopark ya-
pacağını duyurdu. Parka konulan tabela ile otopark yapılacağını öğrenen 
mahalleliler, parklarını yıktırmamak için harekete geçti. Kısa zamanda bü-
tün kent savunucularının gündemi olan Giritli Parkı’nın mücadelesi gide-
rek büyüdü. Parkta başlatılan kadın ve çocuk etkinlikleri, neredeyse her gün 
yapılan ziyaretler, basın açıklamaları, imza kampanyaları Giritli Parkı’nı 
kentin gündemine oturttu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 
parkın yıkılmasını Üçgen ve Cumhuriyet mahallelerinin katıldığı bir refe-
randuma götüreceğini açıkladı. Etkili bir kampanya yürüten mahalleli ve 
kent dinamikleri, referandumda verilen yüzde 90 hayır oyu ile parkın yıkıl-
masının istenmediğini belediyeye göstermiş oldu.

BOĞAÇAYI VE ANTALYA SAHİLLERİNİN YAĞMALANMASINA 
KARŞI MÜCADELE

2017 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tünektepe’den Lara’ya ka-
dar sahilleri bütünüyle ranta ve yağmaya açacak bir projeler zincirini uygu-
lamaya koydu. 

İlk önce Tünektepe’ye belediye tarafından teleferik sistemi yapıldı. Ar-
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kasından Tünektepe, teleferiğiyle hatta Sarısu piknik alanıyla birlikte ihale-
ye çıkarıldı. Defalarca yapılan ihaleye alıcı çıkmadı. Boğaçayı’ndan varyanta 
kadar olan sahil şeridi, belediye tarafından yüksek maliyetle yeniden dü-
zenlendi ve adrese teslim bir ihale şartnamesi ile Alkoçlar firmasına verildi.
Menderes Türel, uzun zamandır hazırlığını sürdürdüğü Boğaçayı’nda yat 
limanı projesini açıkladı. Kentin doğu ucundaki muhteşem Lara kumsalla-
rına da kruvaziyer limanı ve yat limanı yapacağını duyurdu.

2017 sonbaharından itibaren kent savunma dinamikleri, çok sayıda ey-
lem ve etkinliklerle sahilleri yok edecek liman projelerine karşı mücadeleyi 
yükseltti. Bu mücadeleler sonucunda Türel, projede defalarca değişiklik 
yaptı. İlk önce Boğaçayı içine yat limanı yapmaktan vazgeçti. Arkasından 
deniz suyunu 2 km Boğaçayı içine doldurup civardaki arazilere göl manza-
rası sunarak rant yaratma projesinden vazgeçti. Yat limanı projesini de sa-
hilin Boğaçayı’nın döküldüğü yerden batıya doğru olan kumsala yapacağını 
açıkladı. Ancak bundan da vazgeçerek, Orman Müdürlüğü Dinlenme Tesi-
si’nin önündeki sahil şeridine yapacağını söyledi. Lara kumsallarının bir 
buçuk kilometresini yok edecek olan kruvaziyer limanı projesi, Türkiye’de 
kruvaziyer turizminin çöktüğü dönemde sermaye çevreleri açısından bile 
ekonomik mantığı olmadığı tartışmalarının gölgesinde kaldı. 

DOĞA SAVUNUCULARINA SALDIRI
9 Mayıs 2017’de Antalya’nın Finike ilçesi Kızılcık Yaylası’ndaki evlerinde 

yaşayan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti kiralık bir katil tarafından kat-
ledildi. Ali Ulvi Büyüknohutçu, sedir ve çam ormanlarının, portakal ve nar 
bahçelerinin, derelerin ve su kaynaklarının korunması için takdire şayan bir 
mücadele yürütüyordu. Mermer ocaklarının doğayı tahrip etmesine ve kir-
letmesine karşı çok sayıda dava açmış, bu davalar kimi işletmelerin izinleri-
nin iptali ile sonuçlanmıştı.

Büyüknohutçu çiftine sözümüz; Antalya’yı, doğasını, tarihini 
yağmacılara karşı savunmaya devam edeceğiz.
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Öncelikle; içerik ve anlam olarak ‘insan kaynakları’ kavramının kendi-
sinin vukuatlı olduğunu belirtmemiz gerekir. Şöyle ki; yerel yöne-
timlerde çalışan kamu emekçilerinin bağlı olduğu birimin adı daha 

önce ‘Personel Daire Başkanlığı, Personel Şube Müdürlüğü’ iken, şimdilerde 
‘İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ ola-
rak değiştirilmiştir. Bu değişikliği ‘terimsel’ bir değişiklik olarak göremeyiz. 
Aksine, bu değişiklik; bu alanda hizmet üreten emekçilerin vatandaş olarak 
değil demir, çimento, mermer gibi hammadde ve kaynak kategorisine düşü-
rülmesinin bir sonucudur. 

En son haliyle, yerel yönetimlerde mal ve hizmet üreten kamu emekçile-
rinin ‘insan kaynakları’ kavramı kategorisine evirilmesinin nedenlerini 
daha iyi anlayabilmek için, bu alanın tarihine kısaca da olsa bakmakta yarar 
var.

Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde devletle birlikte anılan ve 
devleti temsil eden görevlilere ‘memur’, ‘devletin’ memuru deniyordu. 
1950’lerden sonra ise ABD ile kurulan ilişkilere bağlı olarak ‘personel’, ‘Dev-
let Personeli’ kavramı kullanıldı. Yine aynı dönemde ‘eleman’ kavramının 
kullanıldığını da görmekteyiz. 1980’lerin sonuna doğru ise ‘personel yöne-
timinden’ İNSAN KAYNAKLARI yönetimine geçilmiştir. Bu değişikliğin, 
kapitalizmin ülkemizdeki gelişim seyrine bağlı olarak gerçekleştiği kolayca 
anlaşılmaktadır.

Bir kez kavramla oynadınız mı, istim arkasından geliyor. Kamuda mal ve 
hizmet üreten emekçiler vatandaş, yurttaş, kadın, erkek ve insan olarak de-
ğil, bir hammadde kaynağı olarak değerlendirmeye başlandı. Mal ve hizmet 
üreten vatandaşlarına karşı devlet olarak sorumluluklarını yerine getirmek 
ve emeğinin karşılığını adil bir biçimde ödeme yükümlülüğünü taşımasına 
rağmen, bu alanda çalışanlara ödenen ücretin ‘masraf, gider, maliyet’ olarak 

İlhan KARAKURT
Sendikacı / Tüm Bel Sen Ant. Şb. Bşk.

Yerel Yönetimlerde ‘İnsan 
Kaynakları’ Vukuatları

SUNUM
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tanımlanması kamu emekçilerinin varlığına karşı işlenen ‘vukuatın’ boyu-
tunu göstermektedir. 

Avrupa ülkelerinde, bir kamu görevlisi başına 16 vatandaş düşerken, 
Türkiye’de bir kamu görevlisine 26 vatandaş düşmektedir. Dolayısıyla da 
kamu görevlilerinin sayısının fazla olduğundan söz etmek mümkün değil-
dir. Ancak, devlet, kamu sorumluluklarını yerine getirmekten imtina ede-
rek, bu alanı özelleştirmelerle boşalttığı için kamu emekçilerini bir fazlalık, 
bir külfet ve en büyük gider kalemi olarak değerlendiriyor. 

Bu ‘vukuatın’ ortadan kaldırılması için, nasıl ki insan, ‘hakları ile insan-
sa’ çalışanlar da ‘hakları ile çalışan’ olarak görülmelidir.

Antalya’da büyükşehir dâhil 19 ilçe belediyesi ve ASAT’ta çalışan memur 
ve sözleşmeli personel sayısı 2945 erkek, 1082 kadın olmak üzere toplam 
4027’dir. Resmi ifade ile kadrolu işçi ve şirket elemanı işçi sayısı ise 
15.000’ün üzerindedir. 

Menderes Türel’in 2018 yılı bütçe değerlendirme görüşmelerinde, per-
sonel giderlerinin bir önceki yıla göre, %25’ten %18’e düşürmesi bile tek 
başına kamu emekçilerine verilen değeri göstermeye yetmektedir. Hem Bü-
yükşehir olacaksın, hizmet alanların genişleyecek, hem Antalya’nın en ücra 
köşesine hizmet götürme iddiasını taşıyacaksın, hem de bu alanda görev 
yapan çalışana fazlaca ihtiyacın olacak ama sen bu alanda çalışan personel 
giderlerini düşüreceksin! Formül vukuatlı değil mi? Ama mal ve hizmet 
üretmek yerine satın almayı tercih eder ve çalışanlarını bir maliyet unsuru 
olarak görür ve gider kalemlerini azaltmayı bir meziyet sayarsanız, hükü-
metin yaptığı gibi ilk baltayı kamu emekçilerinin ücret ve sosyal haklarına 
vurur, sonra da; personel giderlerini azalttık diye övünürsünüz!

Özellikle, AKP iktidarının Devleti, dolayısıyla da, başta belediyeler ol-
mak üzere devletin tüm kurumları bir şirket olarak görme ve yönetme an-
layışı, işçi ve emekçilerin konum, statü, ücret, sosyal hak, iş güvencesi, sen-
dika ve toplu sözleşme haklarını kamu adına garanti altına almak yerine, 
tamamen piyasa-pazar kurallarına bırakmıştır.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİR 
‘VUKUAT’ MERKEZİDİR.

Antalya’da belediye emekçileri açısında her şey ‘BÜYÜKŞEHİR’ yasası ile 
başladı dersek eksik olabilir ama ‘insan kaynakları’ vukuatlarının tamamını 
‘BÜYÜKŞEHİR’ yasası uygulaması ile gördü ve yaşadı diyebiliriz. Daha doğ-
rusu, büyükşehir yasası bir ‘fırsata’ çevrilerek, Antalya Büyükşehir Beledi-
yesi uygulamaları ile AKP açısından bir ‘laboratuvar’ olma işlevini yerine 
getirmiştir. Hem merkezi iktidar, hem yerel iktidar hem de yargı, polis, yasa 
gücünü kullanarak ‘personeline’ karşı işlediği vukuatlar resmi kayıtlara geç-
miş, yüzlerce mahkeme kararı ile mahkûm edilmiş ve turizm cenneti, dünya 
kenti, uluslararası ödüllü belediyede yaşayan kamu emekçilerinin bedenin-
de ve belleğinde derin, yıkıcı ve kalıcı izler bırakmış ve halen bu durum tüm 
sonuçları ile yaşanmaya devam etmektedir.
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ANTAL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİ PERSONELİNE 
KARŞI SUÇLUDUR!

VUKUAT 1- 2014 Mart seçimlerinde tartışmalı bir şekilde belediye baş-
kanı olan AKP’li Menderes Türel, bir önceki dönemini ve seçim vaatlerini 
yok sayarak, ilk iş olarak sayıları beş yüzü bulan işçi ve memuru Kaş, Akse-
ki, Gazipaşa, İbradı gibi en uzak ilçelere sürgüne göndermiştir. Gerekçesi, 
her ne kadar ‘büyükşehir’ yasası ve en ücra yerlere hizmet götürebilmek 
olarak belirtilse de, görevlendirilen bu ilçe ve beldelerde ne hizmet için kul-
lanılacak mekan, ne çalışma imkanları, ne de hizmet ve görev tanımları ya-
pılmıştır. Toplama kampları gibi, 25-30 çalışanın 15-20 metrekarelik oda-
larda yarısı ayakta, yarısı oturmak şartıyla mesailerini tamamlamışlardır. O 
‘kutsal’ diye tanımladıkları ‘aile bütünlüğü’ ortaçağ uygulaması olan sürgün 
politikası ile parçalanmış, bunun sonucunda belediye emekçilerinin çocuk-
larının eğitim, sağlık, beslenme ve barınma hakkı ihlal edilmiş, hamile ka-
dın arkadaşların bu özellikleri bile yok sayılmış, süt hakkını kullanmaları 
engellenmiştir. Saat 05.30’da Büyükşehir Belediyesi önüne servis konarak 
‘sabahın köründe’ her türlü risk ve tehditlere açık bir şekilde ve toplu taşı-
ma araçlarının çalışmadığı zaman diliminde kendi imkânları ile sokağa çık-
maya zorlanmışlardır. Bu uygulamanın özelliğini göstermek açısından söy-
lemek gerekirse; 8 saatlik mesai için Kaş-Ova’ya 10 saat yol gidilmektedir. 
21. yüzyılda, dünya kenti Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde İŞİD barbarlı-
ğı ve zulmünü aratmayan uygulamalara tanıklık ettik. Hatta; yaptığımız bir 
basın açıklamasında Menderes Türel’in bu toplu sürgün uygulamasını o 
dönem bölgede yaşanan İŞİD zulmüne benzettiğimizden dolayı, hakkımız-
da; ‘ belediye başkanını kamuoyu nezdinde küçük düşürmek’ suçlaması ile 
soruşturması açıldı ve disiplin cezası verildi. Ayrıca; 1200 taşeron işçiyi iş-
ten atarak binlerce insanın ekmeği ile oynamıştır. İnsanın ekmeği ile oyna-
mak suçların en büyüğüdür. 

Yukarıda kısaca ve sadece bir bölümünü aktardığımız Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin personeline karşı işlediği ‘vukuatlar’, Antalya Valiliği İn-
san Hakları Komisyon raporu ile de resmiyet kazanmıştır. Valilik raporun-
daki kararda; ‘…..Yukarıda saptanan ve ayrıntılı şekilde açıklanıp 
değerlendirilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın eylem ve işlem 
yoluyla kamu çalışanları (memur-işçi) hakkında kişisel verileri ele geçirdiği, 
çalışanların düşünce ve kanaatlerini bu yolla öğrendiği, verileri üçüncü kişi-
lerle paylaştığı, muhalif gördüğü kamu çalışanlarını sindirmek, psikolojik 
yönden çökertmek, bezdirmek amacıyla hiçbir iş yaptırmadan günlük 4-5 
saat yolculukla Antalya’nın uzak ilçelerine götürüp getirdiği, 15 metrekare-
lik bir odaya tıkıştırdığı, başlarına yetkisiz bir kişiyi amir olarak oturttuğu, 
çalışanlara bu yolla mobbing uyguladığı, kamu hizmeti gerekleri ve kamu 
yararı amacı gütmeyen bu eylem ve işlemlerin kamu görevlilerini cezalan-
dırma amacı taşıdığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yasada 
yer almayan kadro ve makam ihdas ettiği, bu şekilde kamu hizmetinde nes-
nellik ilkesinden uzaklaştığı ve keyfi muamele yaptığı, hizmetin kötü işle-
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mesine, boşu boşuna kamu kaynaklarının heba edilmesine, çalışanların ruh 
ve beden sağlığının bozulmasına neden olduğu, eylem ve uygulamaların 
devletin düzenine, işleyişine ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu ve 
kamu çalışanlarının düzenli ve sistematik bir şekilde insan haklarının ihlal 
edildiği kararına varıldı” ifadesiyle; Büyükşehir Belediyesi’nce çalışanların 
işlem ve eylem yoluyla insan haklarını ihlal ettiğine oy çokluğuyla karar ver-
miştir. 

VUKUAT 2- Büyükşehir yasası ile kapanan belediyelerde çalışan emek-
çiler norm kadro fazlası gösterilerek önce ‘havuza’ atılmışlar sonra emekli 
olmaya zorlanmışlardır. Emekliliği kabul etmeyenler ise Antalya dışındaki 
illere gönderilerek emekli olmaktan başka bir yol bırakmamışlardır.

VUKUAT 3- Kadın plajı açarak, ‘dünya kadın dostu kentler ödülünü’ 
alan Menderes Türel, Mustafa Akaydın döneminde Tüm Bel Sen ile Antalya 
Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan toplu sözleşmede yere alan; ‘…..8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde tüm kadın çalışanlar ücretli izinli 
sayılır….’ Maddesini iptal ederek ne kadar kadın dostu! (düşmanı) olduğu-
nu göstermiştir.

VUKUAT 4- Yine, yandaş Sendika BEM BİR-SEN ile imzaladıkları ‘sos-
yal denge sözleşmesinde’ sosyal dengeyi bozan maddeler yer almıştır. Has-
talık raporu alan kamu emekçilerinin aylık sosyal denge sözleşmesinden 
yararlanması engellenmiş, aynı madde, keyfiyetin ve siyasi cezalandırmala-
rın ayyuka çıktığı Büyükşehir belediyesinde, amirleri tarafında disiplin ce-
zası verilen personelin sosyal denge sözleşmesinin 6 aya kadar ödenmeme-
sine hükmedilmiştir.

VUKUAT 5- ‘Sosyal denge sözleşmesinde’ yer alan bu anti demokratik 
hükümlere karşı sendikamızın açtığı davalar sonucunda bu maddeler iptal 
edilerek, tüm belediye emekçilerinin yararlanmasının önü açılmıştır. An-
cak; Menderes Türel yönetimi bu yargı kararlarını yerine getirmek yerine, 
şark kurnazlığına başvurarak ‘ek sözleşme’ yoluyla aynı uygulamayı ısrarla 
sürdürmektedir. 

Son zamanlarda sürgün uygulaması toplu değil, ‘ihtiyaca’ bağlı olarak 
‘tekil’ yapılmaktadır. Dolayısıyla da kamuoyunda gündem olamıyor maale-
sef. Ama personele karşı baskı ve sindirme uygulaması şekil değiştirerek 
‘psikolojik’ savaş yöntemi işletilmeye başlanmıştır. Yani; herkes suçlu olabi-
lir! Kanun ve yönetmeliklere uygun olmayan iş ve işlemlere imza atmaktan 
çekinmek bile sürgün olmanın vesilesi sayılabiliyor. Üç maymunu oyna-
makta yetmiyor işçi ve memur için. Hatta AKP’liyim demekte. Mutlaka; 
‘AKP’li olduğunu İSPATLAYACAKSIN!’ Cumhurbaşkanı’nı karşılamaya git-
mek zorundasın ve gittiğini imza karşılığı ispatlayacaksın! AKP seçim çalış-
malarına gönüllüler olarak katılacaksın, görevini günlük kontrol merkezine 
bağlı olarak yerine getireceksin! 

AKP’nin devletleştiği, devletin AKP’lileştiği mevcut koşullarda her dev-
let görevlisi AKP’ye bağlı olarak çalışmaya zorlanmaktadır. Bu uygulama 
Hitler Almanya’sı ve Mussolini İtalya’sında görülmüştür. Kendisi gibi dü-



- 117 -

ANTALYA KEN
T H

AKKI FO
RU

M
U

şünmeyenlere ‘devlet memuru’ olma hakkı bile yasaklanmıştır. Zaten An-
talya Büyükşehir Belediyesi’ne personel alımları AKP il ve ilçe binalarından 
geçilerek yapıldığı hepimizin malumudur.

TAŞERONA MÜJDE; KADROLU OLDUNUZ!
2018 yılında çıkarılan bir KHK ile belediyede taşeron olarak çalışan işçi-

ler belediye bünyesinde kurulan ŞİRKETE aktarılarak statülerinin değiştiği 
ve taşeron olmaktan kaynaklı problemlerin ortadan kalktığı bir müjde ola-
rak ilan edildi. Ancak, bu kararnameye işçiler için öylesine olumsuz hüküm-
ler konulmuştu ki bunun acısını 2019 yılı başında gördük. Müjde kararna-
mesinde; ‘Belediye bünyesinde bir şirkete geçen işçiler, 2018 yılı asgari 
ücreti üzerinden ücret alacak, yıllık %4+4 artış yapılacak ve bu uygulama 
2020 yılı ekim ayına kadar geçerli olacak! deniyordu.

2019 yılı asgari ücretinin 1600 liradan 2020 liraya yükselmesi ile arada 
oluşan 420 liralık artıştan KHK ile şirket elemanı olan işçiler yararlanama-
yacaktı. Yani; 1600 lira almaya devam edecekler. Ekonomik kriz sonucu olu-
şan %30-40 enflasyona rağmen ne bu enflasyon farkını alabilecekler ne de 
2020 yılı ekim ayına kadar yeni bir toplu iş sözleşmesi yapabileceklerdi. 
Yani; şirket elemanı olmaktan dolayı binlerce işçi ‘pişmanlık’ duymaya baş-
ladı. Yani; bu işçiler, müjdeyi almasalar ve taşeron olarak kalsalardı şimdi 
alacakları aylık ücret bu gün KHK ile kendilerine verilen ücretten 500 ile 
700 lira daha fazla olacaktı. Bakanlık ise; resmi olarak yaşanan bu mağduri-
yeti çözmek yerine mevcut, anti-demokratik uygulamayı savunmakla bin-
lerce çalışana karşı suç işlemeyi tercih ediyor.

‘BALIK BAŞTAN KOKUYOR’
Yerel yönetimlerden belediyelerin en temel özelliği, halkın bulunduğu 

yerden, yaşadığı kentin yönetimine doğrudan katılabilme imkânını sunma-
sı ve her türlü kararlaşmalarda söz sahibi olmasıdır. 

Yerel yönetimler ‘yerel olma’ özelliklerini tamamen yitirmiş ve merkezi 
iktidarın bir organı haline getirilmiştir. Öyle ki; Belediye’yi yönetecek kişi 
ve kişilerin ‘yerli’ olması, o kentte yaşaması ilkesinin hükümsüz hale geldi-
ğine tanık oluyoruz. Belediye başkan adayları, profesyonel futbolcular gibi 
bir yerden başka bir yere transfer edilmekte, forma renkleri, numaraları, 
transfer oldukları takıma göre değişmektedir! Belediyeler spor kulübüne 
dönüşmüştür dersek haksızlık etmiş olmayız sanırım.

Özellikle; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tüm devlet kurum ve 
kuruluşlarında olduğu gibi belediyelerde TEK ADAMA bağlanmıştır. Zaten 
kimin belediye başkanı olacağına da TEK ADAM karar vermektedir. Tek 
adam; aslında tüm belediyelerin başkanı olmak istemekte fakat yasalar el 
vermediği için şimdilik, bütün belediyeleri kendisine bağlayarak bir ara çö-
züm üretmiştir. Dolayısıyla; yerel yönetim seçimleri de anlamsız ve gerek-
siz hale gelmiştir artık. Fiili uygulama olarak hayata geçirilen ‘atama siste-
mi’ yasalaştırılarak ‘Cumhurbaşkanlığı Belediyecilik Sistemi’ hayata 
geçirilecektir dersek mevzuyu abartmış olmayız sanırım.
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Yerel yönetimlerde çalışanlar için iki yasa mevcuttur; birincisi büyükşe-
hir, ikincisi ise küçük şehir uygulamasıdır! Bu çift başlılık sanırım kısa bir 
süre içerisinde giderilecektir. Zaten, Büyükşehir yasası ile belediyelerin büt-
çe, harcama ve yatırımları il koordinasyon kurulu ile valiliğin iznine bağlan-
mıştır. Özellikle de ilçe belediyelerinin kendi ana cadde, deniz kıyıları, me-
zarlık, terminal, hal ve itfaiye hizmetlerinde yetkisizleştirildiklerinden 
dolayı kaynakları sınırlanmıştır. Zaten; Cumhurbaşkanı en son çıkardığı bir 
kanunla belediyelere maddi destek sunma konusunda kendisini yetkilen-
dirmiştir. Dolayısıyla da seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerinin bir 
hükmü kalmamıştır. Aslında yerel yönetimlerin mezarının Büyükşehir ya-
sası ile kazıldığı bu uygulamalarla daha iyi anlaşılmaktadır. Belediye baş-
kanları seçimi kazansalar bile başkanlıklarını, seçildikleri dönemin sonuna 
kadar sürdürmelerinin hiçbir garantisi kalmamıştır artık. Yani; seçilen bele-
diye başkanı ve meclis üyelerinin ‘iş güvencesi’ tek adamın iki dudağı ara-
sındadır.

SONUÇ YERİNE
Her şeyin TEKLEŞTİRİLMESİ doğal olarak kendi karşıtlarını çoğaltmış 

ve onları da YEKVUCUT olmaya zorlamakta ve bunun olanaklarını çoğalt-
maktadır. Siyaseten, zorla, baskıyla ülkenin idari yönetimini TEKLEŞTİRE-
BİLİRSİNİZ! Ancak; bunu doğa kabul etmez, çevre kabul etmez, hava-su 
kabul etmez, toprak kabul etmez ve doğanın en renkli, en çeşit, en zengin 
varlığından birisi olan İNSAN kabul etmez.

Dolayısıyla da; Antalya için, ülkemiz için acil ve ivedi ihtiyaç; TEK ADAM 
değil, “ÇOK İNSAN’ olmaktır.
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Eşyaların bile birbiriyle haberleşebildiği bir çağda bilgi, beslenme ve ba-
rınma gibi modern insanın temel gereksinimlerinden biri haline gel-
di. Bilgi olmadan bugünün yeni insan türü tanımlanamaz. Teknolojik 

gelişmelerin ışığında bilgi, bugün artık her yerde. Kütüphaneler dolusu bil-
giyi cebimizde taşıyoruz!

Aslında tüm bu bilgi paylaşım ağı, gazeteciliğin yeni bir formunu oluştu-
ruyor. Artık gazeteler kağıt olarak değil, beyaz ekranlarla karşımızda. Anlık 
güncellenebilen, hareketli görüntülerle desteklenmiş, üzerine yorum yapı-
labilen haberler her an elimizin altında. Üstelik haber almak/vermek için 
bilinen anlamda gazete ve televizyonlara bağlı da değiliz! Yayımlayacak bir 
sosyal medya hesabı ve kameralı bir cep telefonunu olan herkes bir gazete-
ci! Dolayısıyla bugün artık hiçbir şey gözden kaçamaz!

Evet, belki dünyada olup biten her şeyi, dakikalar, hatta saniyeler içinde 
öğrenebiliyoruz. Buna karşılık bilgi bombardımanı altında öğrendiklerimiz, 
aynı hızla gündemimizden kayboluyor.

Medyanın dünya genelinde yaşadığı bu radikal değişimde önemli mesa-
feler kat edildi. İletişimin temel taşı haline gelen internet, dünyanın en ücra 
noktalarına kadar ulaşma becerisini gösterdi. İster teknoloji devi olsun, is-
ter az gelişmiş olsun tüm ülkeler elektrik ve su gibi internet üzerine de bü-
yük yatırımlar yapıyor. Daha hızlı ve kesintisiz internet için altyapı oluştu-
ruyor. Bugün gezegenimizin yörüngesinde çoğu iletişim amaçlı yapay 
uyduların sayısı 3 bine ulaşmış durumda.

2000’li yıllarda dünyaya gelen yeni kuşak, internetsiz bir hayatı tahay-
yül edemiyor. Modern dünyanın insanları üzerinde yapılan araştırmalar, 
özellikle genç neslin internetsizliğe en fazla 15 dakika dayanabildiğini gös-
teriyor.

Yaşadığımız Kentten 
Haberdar Olma Hakkı ve 
Antalya’da Gazetecilik

E.Sefa SEYİTOĞLU
Gazeteci
Çağdaş Gazeteciler Derneği Ant. Şb. Bşk.

SUNUM
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İnternet ile birlikte icat olunan yeni meslekler, oturduğunuz yerden size 
büyük paralar kazandırabiliyor. Kuruluş amacı olan haberleşmenin ötesine 
geçen internet, alışverişten güvenliğe, bilimsel araştırmalardan trafiğe ka-
dar sayısız alanda hâkimiyet kuruyor.

Dünya genelinde 130’dan fazla gazete ve televizyon kanalının sahibi 
olan ABD’li medya patronu Murdoch’un, yaklaşık 10 yıl önce yaptığı açıkla-
ma “malumun ilamı” olmasına rağmen gündemi sarsıyordu. Murdoch, 10-
15 yıl içinde kâğıda basılı gazete formatının sona ereceğini öngörüyordu. 
Murdoch haklı ise matbaanın 5 yıl ömrü kaldı!

İnternet erişimli cepte taşınabilen beyaz ekranların yakın zamanda ga-
zetelerin yerini alacağına dair öngörüde bulunmak için Murdoch gibi bir 
medya devi olmak gerekmiyor elbette. Ancak bunu Murdoch’un ağzından 
duymak, medyada baskı formatı dışında da bazı köklü değişimlerin kapıda 
olduğu şeklinde okunabilirdi. Nitekim öyle de oldu. Giderek azalan okuyucu 
sayıları, tekelleşme ve küçülen ilan/reklam pasta dilimlerinin de etkisiyle 
çok sayıda gazete kapandı. Ayakta kalmakta ısrar eden ve bir yandan da 
değişen formata ayak uydurmaya çalışanlar ise küçülme yoluna gitti. Sayı-
sız gazeteci mesleğin dışına itildi.

Türkiye’de ve Antalya özelinde medyanın durumu da bu küresel gidişat-
tan bağımsız değerlendirilemez. Teknolojideki değişimin yanı sıra Dünya 
genelinde son 40 yıla damgasını vuran neo-liberal politikalar, ülkemizin ve 
yaşadığımız ilin gazetecilik biçiminin de belirleyicisidir. Basın emekçileri-
nin penceresinden Türkiye’de medyanın hal-i pürmelali de bu doğrultuda 
okunmalıdır. 

Her ne kadar geçmişte benzer durumlardan söz edilebilirse de Türki-
ye’de gazetecilik, son 15 yılda “neo-liberal politikalar tarafından yol haritası 
çizilmiş bir tek parti iktidarı” altında daha radikal bir değişime uğradı; daha 
doğrusu değişime zorlandı. AKP iktidarında medya kuruluşlarının önüne 
iki seçenek konuldu: Yandaş olup beslenmek veya muhalif olup örselen-
mek. Günümüz medyasının büyük çoğunluğu açıkça yandaş olmayı tercih 
etti. Bu ayrımda AKP yandaşı olmak ile iktidara karşı gerektiğinde kullan-
mak amacıyla gücünü korumak arasında gidip gelen medya patronlarına ise 
sahip oldukları kuruluşlardan el çektirildi. Bunun sonucunu hep birlikte 
görüyoruz: Virgülüne kadar birbirinin aynısı haberler, tek ağızdan çıkmış 
başlıklar, bir merkezden kurgulandığı aşikâr yayın politikaları...

Sosyal medyada “cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmaları ise bir cadı 
avına dönüşmüş durumda. Sahiplik yapıları Türkiye dışında olduğu için is-
tenildiği gibi müdahale edilemeyen sosyal ağlar, yargı sopasıyla eleştiriden, 
muhalefetten, bilgiden tecrit ediliyor.

Peki halkın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya dönük bu politikalar 
başarılı olabildi mi? Kısmen evet. Her ne kadar üç maymunu oynamanın bir 
tercih olduğu söylenebilirse de bugün, Türkiye toplumunun büyük bir ço-
ğunluğu, iktidarın yanlışlarından bihaberdir! 

Kısmen ise hayır, başaramadılar. Her türlü baskı ve zulme rağmen ger-
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çekleri yazmaktan vazgeçmeyen gazeteler/gazeteciler mevcut. Ve iyi ki var-
lar.

Antalya özelinde ise tüm bunların yansımalarını görmek mümkün. Ken-
tin son 20 yılına baktığımızda da köklü gazetelerin el değiştirdiğini görüyo-
ruz. Bölgesel çapta büyük gazete olma hedefiyle yola çıkan Akdeniz Atılım 
ve Yeni İleri’nin kısa sürede havlu attığı Antalya’da, 1990’lı yıllardan itiba-
ren bir gazete/dergi enflasyonu yaşandığını hatırlıyoruz. Sayıları dönem 
dönem 40’ın üzerine çıkan günlük ve haftalık yayınların biri açılıp biri kapa-
nırken, gazeteler ve gazeteciler arasında tatlı bir rekabete tanık olduğumuz 
yıllardı.

Kaba tabirle “kapısının önünden geçen herkese iş sağlayabilen” bu çok 
sayıda gazete ve dergi sayesinde kent haberleri küçük detaylarına kadar iş-
lenebiliyor ve hak ettiği gündem değerine yaklaşıyordu. Ancak bu uzun sür-
medi. Sonuç itibariyle birer ticari yapı olan medya kuruluşlarının, kısıtlı 
okuyucu ve reklam gelirini çok sayıda rakiple paylaşarak verdikleri var olma 
savaşı kaybedildi. Çoğu sabun köpüğü gibi bir görünüp bir kaybolan gazete-
ler piyasadan çekildi. Resmi ilan alarak yaşamlarını sürdüren gazete sayısı 
2018 yılı sonunda 11’e geriledi. Bu gazetelerin neredeyse tamamının büyük 
bir borç bunalımında oldukları biliniyor.

Bir zamanlar muhabirlerinin haber yarıştırdığı yerel gazeteler, sadece 
masa başında hazırlanan niteliksiz yayınlara dönüştüler. Muhabir çalıştır-
mak yerine, yine her biri iktidarın tekelinde bulunan ajanslarla çalışmak 
zorunda kalan yerel gazeteler arasında fark kalmamış oldu.

Antalya basınının, iktidarın yerel temsilcileri tarafından sistematik bir 
şekilde yürütülen sansür politikasına da kesin olarak boyun eğdiğini söyler-
sek yanılmış olmayız. Halen yayınını sürdüren gazeteler, aldıkları üstü açık/
kapalı ödeneklerden mahrum kalmamak adına haber politikalarını, yerel 
yönetimlerin hoşuna gidecek şekilde belirliyor. Özellikle kente karşı işlenen 
suçların odak noktasında bulunan yerel yönetimlerin yanlışları görmezden 
geliniyor. Diğer yandan Basın İlan Kurumu aracılığıyla, resmi ilanla geçimi-
ni sürdüren gazeteler üzerinde iktidarın gölgesi dolaşıyor! 

Aynı şekilde sahiplik yapıları iktidarın kanatları altına giren yaygın bası-
nın Akdeniz ekleri ise bir zamanlar yerelde sürdürdükleri etkili habercilik-
ten uzaklaşmış durumda. Bu eklerin bir kısmı yayın hayatına veda ederken, 
geçmişte yerel gazete sahiplerinin çokça dillendirdiği, “Akdeniz eklerinin, 
kentteki tüm ilan/reklam payını aldığı ve kendilerine yaşama şansı bırakmadığı” 
yönündeki iddialar boşa düşmüş oldu. Akdeniz eklerinin reklam/haber he-
gemonyasının kırıldığı noktada, yerel gazeteler için onları şaha kaldıracak 
ortam oluşmadı!

Bir zamanlar 4 televizyon kanalının bulunduğu kentte bugün sadece bir 
tanesi yayın hayatını sürdürüyor. Gazeteler gibi televizyon kanalının da çe-
şitli ticari veya siyasi amaçlar doğrultusunda sık sık el değiştirdiğini görüyo-
ruz.

Teknolojik kolaylıkların da yardımıyla sayıları her geçen gün artan inter-
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net haber sitelerinin ise bu değişimde etkin bir yer edindiğini söylemek 
mümkün değil. Her ne kadar basım ve dağıtım maliyetlerinden kurtulmuş 
olsalar da yaşamak için gerekli finansman desteğini bulamayan sanal gaze-
telerin durumu pek iç açıcı görünmüyor. Çoğunlukla tek kişinin masa ba-
şında sürdürdüğü internet haber siteleri, muhabir çalıştır(a)mayan gazete-
ler gibi ağırlıklı olarak tek bir kaynaktan besleniyor. Bu da benzer şekilde, 
iktidarın çizgisinin dışına çıkamayan, birbirinin aynısı yayınlar anlamına 
geliyor.

Bir zamanlar kentte olan biteni halka duyuran yerel gazeteler, ister iste-
mez belli gündemlerin oluşmasını sağlıyordu. Antalya’nın ranta yenik düş-
mesine bir parça engel olabilmiş kimi başlıklarda yerel basının payı büyük-
tür. Onların da katkısıyla duyarlı kesimler, kentin geleceği için direnmiş ve 
kazanım elde edebilmiştir.

Yukarıda saydığımız tüm bu olumsuz havaya rağmen gerçeklerin üzeri 
tamamen örtülemiyor! Teknolojik gelişmeler her ne kadar medyanın yapı-
sını ciddi anlamda erozyona uğratmışsa da aynı gelişmeler farklı alanlarda 
halkın haber alma ihtiyacını karşılıyor. Kent muhalefetinin başını çektiği 
çeşitli yurttaş gazeteciliği girişimleri ve sosyal medya, iktidarın periferisin-
deki gazetelerin yapmadığını yapıyor ve halkı haberdar ediyor.
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Merhaba; İsmim Umut Araz. Antalya Yardım Gönüllüleri Eğitim ve 
Proje Derneği’nin, Yönetim Kurulu Başkanı’yım. Dernek olarak 
yaklaşık 5 yıldır Antalya’daki evsizlerle ilgili gönüllü faaliyet yürü-

tüyoruz. 
Antalya’da sayıları 250’yi bulan evsiz insan var. Bunlar iki kısma ayrılı-

yor. Birincisi bağımlı evsizler, ikincisi ise ruhsal sorunlarından dolayı so-
kakta yaşayan evsizler. Bağımlı evsizlerin oranı daha yüksek. Evsizlerin 
4/3’ü bağımlı. Yaş ortalaması skalası çok geniş. Çocuk yaşta, 13-14 yaşın-
dan başlayıp, 80 yaşına kadar olan evsizimiz var. 

Evsizler için öncelikle, kurumlarda farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. 
Kurumlarla görüşüyoruz. Ne yazık ki kurumlar, evsizlerin sorunları hak-
kından topu birbirlerine atıyorlar. 

Çözüm önerilerimizi kaymakamlığa sunduk, valiliğe sunduk. Zira evsiz-
ler, sokaktalar ve her an suça müsait ortamlarda yaşıyorlar. Aidiyet duygu-
ları yok. Sokakta empati duygularını bir süre sonra kaybediyorlar. Yüzde 
90’ı kimliksiz. Kimliklerini ya kaybediyorlar ya da bilerek yırtıyorlar. Suça 
eğilimli olan, cezaevine girmiş çıkmış, dosyası olan çok sayıda evsiz var. 

Bu durum hem halk sağlığı hem de vicdan sorunudur. Çünkü sokakta 
hiçbir şekilde, hiçbir sorunlarını karşılayamıyorlar. Biz dernek olarak, gö-
nüllü ilaçlarını alıyoruz. Giysilerini dağıtıyoruz. Akşamları yemek veriyo-
ruz. Kurumlarda oluşturduğumuz farkındalıklar ile biraz ilerleyebildik. 2-3 
yıl önce, “Antalya’da evsizlerle ilgili bir çözüm geliştirmemeliyiz, yoksa An-
talya evsizler cenneti olur” diyorlardı bize. 2 yıldır belediye, kötü şartlarla 
da olsa evsizlere 2-3 ay kalabilecekleri bir yer sunuyor ama buraya kadın 
evsizler alınmıyor. Çok ciddi sıkıntıları olan bir yer. Mesela bu sene beledi-
yenin kapanacak olan tesisinde kalıyorlar. Oraya bir çivi bile çakamıyorsu-
nuz. Çünkü inşaat alanı görünüyor. Kimliksiz olmalarından dolayı işe alın-
mıyorlar. Adressiz olmalarından dolayı kimlik alamıyorlar. Mahkumiyet 

Suça Sürüklenen 
Çocuklar ve Kadınlar

Umut ARAZ
Sağlıkçı
Antalya Yardım Gönüllüleri Derneği Başkanı

SERBEST KÜRSÜ
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durumları ve sabıkları oldukları için, işlere alınmıyorlar. Hep hor görülü-
yorlar. Parasını verdiğimiz kurumlarda bile, evsiz olduklarını öğrendikleri 
zaman hor görüyorlar. Biz geçen sene parayla lokantalarda yemek veriyor-
duk. Buna rağmen kötü muamaleye maruz kalıyorlardı. Toplumun evsizlere 
olan bakış açısı çok kötü. Bir acıma var ama aynı zamanda ötekileştirme de 
var. 

Benim burada asıl anlatmak istediğim kadın ve çocuk evsizler. Antal-
ya’da çocuk evsiz yok deniyor ama var. Antalya’nın her yerindeler. Duraklar-
da, parklarda, diğer evsizlerle koyun koyuna yatıyorlar. 15-16 yaşındaki 
insanları çocuk kabul etmiyorlar ama onlar gayet de çocuk. Ve suça bulaştı-
rılmaya çok müsaitler. Özellikle Antalya’nın kimi uyuşturucu trafiğinin 
döndüğü yerde çocuklar çok kullanılıyor. Orada yetişkin birinin ceza alacağı 
suçu, çocuklara yaptırıyorlar. Çocuklara sokakta mendil sattırılıyor. Oysa 
mendil satarken tombalacılık da yaptırılıyor, hırsızlık da yaptırılıyorlar. Ço-
cuklar suçlu kapsamına girmediği için, birer suç makinesine çevriliyorlar. 

Kadınların durumu çok daha kötü. Ruh sağlığı oldukça bozuk olan ka-
dınlar sokaklara düşüyorlar. Onları da mutlaka kullanan birileri oluyor. He-
men hepsi fuhuşta kullanılıyor. Benim takip ettiğim 12 kadın var. Uyuştu-
rucu trafiğinde kurye olarak kullanılıp bir yerlere götürülüyorlar. Ve de bu 
kadınlar hamile kalıp çocuk doğuruyorlar. Bu çocukları yasal yerlerde do-
ğurmadıklarını biliyoruz. Devlet kurumlarında doğurmadıklarını biliyoruz. 
En azından böyle bir kayda rastlayamadık. Kendi beyanları da bu şekilde 
zaten. “Evde doğurdum” ya da “Abiler aldı” şeklinde oluyor. Bunlar çok acı 
şeyler. Bizim çözüm önerimiz her zaman şu oldu; “Ruh sağlığı bozuk olan 
insan sokakta bırakılmamalı. Bu insanlar kendi isteğiyle tedavi olamaya-
caklarına göre, savcılık kararı ile sokaktan alınıp raporlandırılması gereki-
yor” Raporlandırıldıktan sonra işimiz kolay, çünkü bakımevleri bu insanları 
alıyor. Raporlandırılmadıkları ve sokakta tanıları konmadığı için, sokaklar-
da her türlü kötülüğe maruz kalıp, ölüp gidiyorlar. Bu bağımlılar için de 
geçerli. Akıl hastası değiller ama ruhsal bozuklukları var. Bağımlıların hiç-
bir zaman kendi istekleri ile tedavi olduklarını görmedim. 

Alkol ve Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMA-
TEM) yeterli değil. Bağımlılar da gerekirse zorla alınmalı ve uzun süreli ve 
izole bir şekilde ruh sağlığı rehabilitasyonundan geçirilmelidirler. Meslek 
edindirilmeliler. Ve edindikleri meslekler doğrultusunda iş kazandırılmalı-
lar ki hayata tutunabilsinler. Çünkü bu insanların en büyük sorunları, aidi-
yet duygularını yitirmiş olmaları. Kendilerini ne aileye ne topluma ne de 
başka bir şeye ait hissetmiyorlar. Bizim bütün derdimiz bunlara dikkat çek-
mek. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama Antalya ile ilgili konuşacak olur-
sam, kurumların yeterli çabayı gösterdiğini ya da samimi olduklarını dü-
şünmüyorum. 
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Öncelikli olarak tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. İs-
mim Ekrem Berk Bilginer. ‘Antalya BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet 
Kimliği Araştırmaları Topluluğu’ adına buradayım. 2002 yılından 

bu yana LGBTİ+ hakları alanında çalışmalara gönüllü olarak yardımcı olu-
yorum.

Bugün burada konuşmacı olarak kadın temsiliyetini önemsediğimiz için 
Nihan arkadaşımız olacaktı. Ancak özel nedenlerden dolayı konuşmayı be-
nim gerçekleştirmem gerekliliği oluştu. Aslında genel anlamda serbest kür-
südeki konuşmamızın ana çatısını ‘ LGBTİ+ DOSTU KENTLER, LGBTİ+ 
DOSTU ANTALYA ‘ olarak söyleyebilirim. 

Peki nedir bu lgbti+?, açılımı : lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks 
ve diğer cinsel kimlik ve yönelimleri temsilen ‘+’ işaretini kullanıyoruz. Kü-
çük bir örnek ve alıntı yaparak devam etmek istiyorum: ‘Benim çocuğum’ 
filminden bir sahne. Psikiyatır (Seven Kaptan), LGBTİ+ çocuğa sahip ebe-
veynler ile grup terapisi yapıyor ve soru şu (biz de lütfen bu soruyu kendi-
mize soralım ve cevabı yine kendimize verelim): “Ne zaman kendimize ka-
dından mı erkekten mi hoşlandığımızı sorduk, hayatımızın hangi 
döneminde buna karar verdik hangi cinsle ilişki yaşamak istediğimize?”

Aslında bu soruyu kendimize sorduğumuzda bunun değişmeyen, seçile-
meyen bir şey olduğunu fark edebiliriz. LGBTİ+ bireyler için de aslında bu-
nun bir seçim olmadığını anlamak zor olmasa gerek. Konu hakkında söyle-
necek birçok şey varken konuşmayı biraz daha Antalya yerelinden 
ilerletmeyi planlıyorum. Kısaca Antalya’daki LGBTİ+ hareketinden de bah-
sedeceğim. Görünürlük anlamında 1990’ların sonunda gökkuşağı bayrak-
larıyla 1 Mayıs alanlarına çıkan LGBTİ+ bireyler Antalya kamusal alanların-
da da var olmaya başladılar. Bu ilk görünürlük deneyiminden sonra 
sırasıyla ‘Hayre (2000)’ , ‘Antalya Gökkuşağı GL (2007)’ , ‘Pembe Caretta 
(2013 – 2015)’ , ‘BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Top-

Ekrem Berk BİLGİNER
Aktivist
BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Arş. Topluluğu

LGBTİ+ Dostu Kentler ve 
LGBTİ+ Dostu Antalya
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luluğu (15 Ocak 2017) ‘ oluşumları kuruldu. Bu birliktelikler bir araya gel-
me, görünür olma, dernekleşme, sorunların dile getirilmesi gibi birçok ko-
nuda mücadele etmeleri anlamında öneme sahipler.

LGBTİ+ dostu bir kent talebimizden beklentimiz çok geniş bir yelpazeyi 
kapsamakla birlikte, hızlıca ve vaktimiz yettiğince saymak gerekirse şöyle 
şekilleniyor: Özellikle yaklaşan yerel seçimler sürecinde, yerel yönetimler-
den; sağlık, sosyal hizmetler, sığınma, yerel yönetimlerden tam ve eşit ya-
rarlanma, yerel yönetimlere katılım gibi çok ana başlık. Bunlarla beraber 
önem teşkil eden LGBTİ+ cinayetleri, özellikle trans bireylere karşı şiddet, 
seks işçilerinin sorunları, tecritte tutulan LGBTİ+ bireyler, ayrımcılık, baskı 
ve görmezden gelinme gibi birçok maddeyi sıralamak mümkün.
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Hak nedir? Hakların temeli nedir? Tüm hakların temeli aslında “yaşa-
ma hakkına” dayanır. Doğumla beraber doğar haklarımız. Bu ne-
denle var olan her canlının yaşama hakkı ve yaşama hakkına bağlı 

olarak sahip olduğu hakları vardır. Bir haktan sözedebilmek için bu hakkın 
hukuk tarafından korunuyor olması gereklidir. İşte bu nedenle hayvan hak-
larından söz etmek için yasa koruması şarttır. Hayvan Hakları ile ilgili mev-
cut mevzuat ne yazık ki bu hakkın korunmasında yetersiz kalmaktadır. 
Çünkü 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunu, Kabahatler Kanunu hükmün-
dedir. Hayvanlara karşı kötü muamele, işkence, tecavüz gibi durumlarda 
yalnızca idari para cezası verilmektedir. Verilen idari para cezaları ise hay-
vanlara karşı işlenen suçları önlemede ve adaletin hayvanlarımız için ger-
çekleşmesinde yetersiz kalmaktadır.Uzun yıllardır yasanın değişeceği ve 
hayvanlara gerçek hukuki koruma sağlayacak yeni yasanın getirileceği ba-
sında yer alsa da maalesef hep sözde kalmakta sıra hayvanlar için yasa yap-
maya bir türlü gelememektedir. Bu nedenle şimdilik mevcut yasanın hay-
vanları koruyan hükümlerinin olabildiğince uygulanmasını sağlamakla 
yetinmek durumundayız.

Bu dünya sadece biz insanlara ait değildir. İnsanoğlu her ne kadar ken-
dini diğer canlılardan daha üstün görse de aslında doğa bir bütündür. Ne 
yazık ki insanoğlunun bu türcü anlayışının sonucu olarak hayvanlar yüzyıl-
lardır sömürülmekte, işkenceye uğramakta ve katledilmektedir. İnsanlar 
hayvanları kendi hunharca kullanımlarına tahsis edilmiş bir eşya gibi gör-
müştür. Hayvanlar acımasız deneylerde kullanılmış, kürkü için canlı canlı 
katledilmiş, eğlence için esaret ve kötü muameleye maruz kalmış, zevk için 
spor adına avlanılmışlardır. Kapitalist dünyanın sömürü düzeninden nasi-
bini hayvanlarda en acımasız şekilde almaktadır.

İnsan hakkı,hayvan hakkı ayrımı büyük bir yanılgıdır.Eğer hayvan hak-
larına değer verilmiyorsa o zaman insan haklarına da değer verildiği düşü-
nülemez. Bu haklar birbiri ile paralel gelişir. Zira her iki hakkın da kaynağı 

Antalya’da Hayvan 
Hakkı İhlalleri

Evrim ERCAN
Avukat
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yaşama hakkıdır. İçinde yaşadığımız bu dünya ve parçası olduğumuz doğa-
da bizim dışımızdaki canlılara yaşam hakkı tanımak hepimizin insani öde-
vidir. 

Kentlerde yaşamlarını sürdüren bizler, en çok “sokak hayvanları” diye 
adlandırdığımız kediler ve köpeklerle müşterek bir hayat yaşamaktayız. Ke-
diler ve köpekler binlerce yıl önce insanlar tarafından evcilleştirilmiş, doğal 
ortamlarından koparılıp insanlar arasında yaşamaya alıştırılmışlardır. Ke-
dilerin atası vahşi kediler olup, köpeklerin atasının da kurt olduğu düşünül-
mektedir. Artık kentler kedilerin ve köpeklerin doğal yaşam alanı haline 
gelmiştir. Milattan önceki yıllarda evcilleştirildiği düşünülen bu hayvanlar 
ne yazık ki artık bir kısım kentliler tarafından sorun olarak görülmekte, 
kentte istenmemektedirler. Oysaki onları evcilleştiren, doğal yaşam alanla-
rından kentlere taşıyan insanoğlunun sokak hayvanlarına karşı “yaşam 
hakkı tanıma” borçları olduğu şüphesizdir.

Ülke genelinde hayvanların yaşadığı sıkıntılar ve hayvan hakkı ihlalleri 
Antalya kentinde de yaşanmaktadır. Antalya özelinde bu sıkıntılarınbir kıs-
mı aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

BARINAKLAR 5 YILDIZLI OTELLER DEĞİLDİR
Sokak hayvanlarının korunması, bakılması ve gözetimi 5199 Sayılı yasa 

ile yerel yönetimlere bırakılmıştır. Buna göre yerel yönetimlerin sokak hay-
vanlarını kısırlaştırma, aşılarını yapma, rehabilite ettikten sonra aldıkları 
yere bırakma sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki birçok kent 
belediyesi yasadaki bu yükümlülüklerini ya hiç ya da gereği gibi yerine getir-
memektedir. 

Belediyeler yasadan doğan bu sorumluluklarını kendi bünyelerindeki 
Geçici Hayvan Bakımevi yani halk arasında bilindiği şekliyle ‘barınaklarda’ 
geçekleştirmektedir. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar toplanarak aşı, 
kısırlaştırma, tedavi-bakım ve rehabilite işlemi için geçici hayvan bakımev-
lerine getirilmektedir. Ancak insanlardaki en büyük yanılgı barınakların 
hayvanlar için iyi ve korunaklı bir yer olduğu yanılgısıdır. Barınaklar beş 
yıldızlı oteller değildir; viral bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği, hayvanların 
hapis olduğu yerlerdir. Birçok barınakta hayvan sayısı kapasitenin çok üs-
tündedir, hayvanlar ırk ve boyut gözetilmeden aynı kafesin içine konul-
makta büyük hayvanlar küçük hayvanlara zarar vermektedir. Tüm bunların 
yanı sıra birçok belediye kapasitesinin çok üzerinde hayvan barındırdığı 
için ilaç ve mama sıkıntısı yaşamaktadır. Yine maalesef fiziksel koşullar da 
hayvanlar için elverişli değildir. 

Antalya’daki geçici hayvan bakımevlerinin koşullarının iyileştirilmesi, 
tıbbi cihaz ve teçhizatların tam teşekküllü hale getirilmesi, hatta her ilçe 
belediyesine ait 7/24 çalışan acil hayvan ambulansı alınması gereklidir. Bil-
diğim kadarı ile şu an Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansı dışın-
da başka bir ambulans bulunmamaktadır. Tek bir ambulansın yeterli olma-
yacağı da aşikârdır.
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ALINDIĞI YERE BIRAKILMAYAN YA DA ORMANLIK ALANA 
ATILAN SOKAK HAYVANLARININ DRAMI

Yukarıda da kısaca değinildiği üzere 5199 sayılı yasa uyarınca yerel yö-
netimlerimiz sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, aşılamak, tedavi ve bakım-
larını yaptıktan sonra hayvanları aldıkları yere bırakmalıdır. Ancak ne yazık 
ki bazı yerel yönetimler sokak hayvanlarını aldıkları bölgelere bırakmamak-
tadır. 

En büyük dram ise belediyeler tarafından toplanan hayvanların şehrin 
çok dışında ormanlık alana atılmalarıdır.Bu durum yasaya açıkça aykırı 
olup, belediye çalışanlarının da cezai sorumluluğunu gerektirmektedir. Or-
manlık bölgelere bırakılan hayvanlar aç ve susuz kalmaktadır. Üstelik bu 
hayvanlar vahşi hayvan saldırısına uğradığı gibi, açlık nedeni ile keçi, geyik 
gibi koruma altında olan yaban hayvanlarına da saldırmakta ve doğal ya-
şam dengesinin bozulmasına neden olmaktadırlar.

Antalya’da bu yıl yaşanan ve daha önceki yıllarda da yaşandığı bilinen 
kuduz vakasının da ormana atılan ve yabani hayvanlar tarafından ısırılan 
köpeklerden kente taşınmış olma ihtimali tarafımca düşünülmektedir. Yine 
belediyeler tarafından aşılama ve kısırlaştırma için toplama yapılırken hay-
vana en az acı ve korku verecek olan yöntem uygulanmalıdır. Özellikle ba-
yıltıcı iğne kullanılması gereken durumlarda veteriner hekimin bulunması 
hayvanın yaşı,sağlık durumu,kilosu göz önünde bulundurularak yakalan-
ması esas olmalıdır. Bununla birlikte tedavi ve yardım için yakalanmaya ça-
lışılan bir hayvan için bayıltıcı iğne kullanımı yaşamını kaybetmesine de 
sebep olabilmektedir. Bu nedenle öncelikle yasa ve yönetmelik gereği vete-
riner hekim varlığı şart olduğu gibi belediyelerin veteriner işlerinde çalışa-
cak sağlık personeli dışındaki personelin dahi hayvandan korkmayan, hay-
vanları seven, hayvan bakımından anlayan kişilerden seçilmesi 
gerekmektedir.

Kentte hayvanları seven, besleyen ve bir arada yaşamaktan mutluluk 
duyan insanların yanı sıra hayvanların yaşamına tahammül edemeyen ve 
her fırsatta havladıkları, onlardan korktukları, kirlilik yarattıkları vs. gerek-
çesiyle şikâyet eden insanlar yüzünden hayvanlar ormana, barınağa ya da 
hiç tanımadıkları bölgelere terk edilmeye mahkûm olmaktadırlar. Yerel yö-
netimlerin hayvan sevmezlerin şikâyet baskısı nedeni ile yasaya aykırı uy-
gulamaları kabul edilemez. Bu nedenle aşılama,kısırlaştırma,tedavi veya 
rehabilite için toplanan hayvanların sonrasında alındıkları bölgeye bırakıl-
maları hususu hayati önem arz etmektedir. 

SOKAK HAYVANLARI İÇİN BESLEME NOKTALARI 
ARTTIRILMALIDIR

İlimizde bazı belediyeler örnek uygulamalar yaparak sokak hayvanları 
için besleme noktaları yapmışlardır. Ancak ne yazık ki bu besleme noktala-
rının sayısı oldukça azdır. Besleme noktalarının sayıları arttırılmalıdır. Bes-
leme noktalarının özel olarak tasarlanması, bırakılan yiyeceklerin yağmur 
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ve güneşten etkilenmeyecek şekilde korunmasına dikkat edilmelidir. Yiye-
cek arayan bir hayvanın karnını nerede doyuracağını bilmesi önemlidir, ya-
şamsaldır.

FAYTONLAR KALDIRILMALIDIR
Antalya’da faytonlarda çalıştırılan atlar özellikle yaz aylarında 40 derece 

sıcaklıkta, kırbaç altında ve trafiğin içinde aç susuz çalıştırılmaktadır. İn-
sanlar fayton sefası sürecek diye atlara eziyet edilmektedir. Turistik amaçlı 
ve nostaljik olduğu gerekçesi ile Kalekapısı’ndan Işıklar Caddesi’ne kadar 
devam eden zulüm geçtiğimiz yıllarda bir atın gezinti esnasında yere yığıla-
rak ölmesi ile sonuçlanmıştır. Yine yaklaşık 2-3 sene önce Antalya Barosu 
Hayvan Hakları Kurulu’na sözlü olarak yapılan bir ihbarda yere düşen baş-
ka bir fayton atının ayağa kalkması için sahibi tarafından tekmelendiği bil-
gisi verilmiş, atların çektiği zulmü gözler önüne sermiştir.

Faytonların kaldırılması için verilen mücadeleler sonrasında; Büyükşe-
hir Belediye Başkan’ı Sayın Menderes Türel basına yansıyan açıklamaların-
da “faytoncuları mağdur etmeden fayton konusunun çözüleceğini, fayton-
lar yerine akülü yani hayvansız fayton alınacağını ancak maliyetinin yüksek 
olduğunu, ileride belediye bünyesinde akülü fayton yapana kadar faytonla-
rın kaldırılacağını” beyan etmiştir. Bu açıklama faytonlarda atların çalıştı-
rılmasına tepkili olan biz kentlileri tatmin etmekten çok uzaktır. Başka bir 
canlının acımasızca sömürülmesine ve göz göre göre ölümüne sessiz kal-
mak mümkün değildir. Fayton atı çalıştırarak geçimini sağlayan bireylerin 
işsiz kalacağı ve mağduriyeti düşünülüyor ise sayısı yaklaşık 15-20 civarın-
da olan bu kişilerin başka yerlerde istihdam edilmesi yoluna gidilmelidir. 
Böylece geçimini faytonculukla sağlayan bu kişiler ve ailelerinin de mağdu-
riyeti önlenmiş olacaktır. Sonuç olarak fayton atlarının çektiği acılar ve ül-
kemizdeki fayton atı ölümü sayısının fazlalılığı düşünüldüğünde bir canlı-
nın sırtından kazanılan gelirin, turizme katkının yanında çok ağır bir bedel 
olduğu ortadadır. Kaldı ki hiçbir yaşama paha biçmek mümkün değildir. 
Antalya kentinde faytonlar en kısa sürede kaldırılmalıdır. 

YUNUS PARKLARI VE AKVARYUMLAR KAPATILMALIDIR
Antalya kentinin en büyük utançlarından biri de yunus parkları ve dev 

akvaryumdur. Turizm kenti olması nedeni ile ülkemizde en çok yunus par-
kının bulunduğu şehirlerden biri de maalesef Antalya’dır.

Yunuslar ve dev akvaryumda bulunan deniz canlıları doğal habitatların-
dan koparılarak suni havuzlarda esaret altında yaşamaya mahkûm edil-
mektedirler. Yunuslar esaret parklarında ölü balık yemeye, dans etmeye ve 
çeşitli şovlar yapmaya zorlanmaktadır. Bu durum nedeni ile acı çeken, psi-
kolojik travma geçiren, ölü doğum yapan yunuslar vardır. Yine yunusların 
kıkırdak yapılı sırt yüzgeçlerine insanların tutunarak yüzmesi de yüzgeçle-
rinin eğrilmesine neden olmaktadır. Doğal yaşam alanı denizlerde saatte 
ortalama 40 km hızla yüzen, günde ortalama 130 km kat eden yunuslar 
dört tarafı duvar bir havuzun içinde yaşamaya mahkûm edilmektedir.
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Yunus parklarına giderek bu esarete ve bir hayvanın yaşamının çalınma-
sına ortak oluyorsunuz. Başka bir canlının acısı sizin eğlenceniz olmasın. 
Lütfen yunus parklarına, dev akvaryumlara giderek bu işletmelere para ka-
zandırmayın. Onlar kazandıkça bu işkenceye dayalı hayvan sömürüsünün 
devam edeceğini unutmayın.

Unutulmamalıdır ki; hayvanlar bu dünyaya insanoğluna hizmet etmek, 
insanoğlunun açgözlü sömürülerine hedef olmak için gelmemiştir. Hayvan-
ların da hakları olduğu kabul edilmeli; hayvanlarla birlikte onların yaşam 
haklarına saygı duyarak, yok etmeden, sömürmeden, zarar vermeden, gör-
mezden gelmeden, can taşıdıklarını unutmadanyaşamayı öğrenmeliyiz. 
Çünkü onlar da parçası olduğumuz bütünün bir parçası. Antalya dünyanın 
en güzel kentlerinden biridir. Doğası, iklimi, tarihi ve kültürel mirası ile 
adından söz ettiren Antalya “hayvan haklarının korunduğu, hayvan sever 
bir kent” olarak da adından söz ettirmeli bir marka haline gelmelidir. Antal-
ya’ya ve Antalyalılara yakışan budur.
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Ev işçilerinin en temel sorunu, çalışma alanlarının özel konumu nede-
niyle emeklerinin‘ev içi emek’olarak görülmesi ve itibarlı bir meslek 
sayılmamasıdır. ‘Gündelikçi çağırmak’, ‘kadın almak’vb. tabirlerle ça-

lıştırılmakta ve bu nedenle iş tanımımız değersizleştirilmektedir. Hatta ya-
kın zamanlara dek pek çok kadın ev işine gittiğini dahi açık açık söylemek-
ten çekinmekteydi. Çabalarımız sonucunda biz bu durumu tersine 
çevirmeyi başararak artık‘gündelikçi’ olarak değil ‘ev işçisi’ olarak çağrılma-
mızı sağladık. Aslında ‘işçi’ sayılmak için yürüttüğümüz mücadele‘işçilik 
onurumuz’ için verdiğimiz mücadele ile koşut bir şekilde gerçekleşti. Bizler 
her iş gibi itibarlı bir iş yapmakta ve hak ettiğimiz ücret, sigorta, sendika ve 
emeklilik haklarımızı da yavaş yavaş kazanmaktayız.

EV İŞİ İŞTİR, EVLER İŞYERİDİR, EV İŞÇİSİ İŞÇİDİR. 
Ev işçileri 4857 sayılı İş Yasası’na göre işçi sayılmıyor. Neredeyse dünya-

nın hemen her yerinde işçi sayılmak için mücadele etmekteyiz. Bizler, İme-
ce Ev İşçileri Sendikası olarak yasanın değişmesi için bir kampanya yürüt-
mekteyiz.

SİGORTALI ÇALIŞSAYDI ŞİMDİ EMEKLİYDİ. 
Biz kadınlar özellikle evlerde yürüttüğümüz hizmetler sonrasında hak-

ları gasp edilmiş bir işçi sınıfı olarak sıklıkla ‘sigortalı olsaydım şimdi emek-
liydim!’ şeklinde yakınmaktayız.

En önemli sorunumuz işçi sayılmadığımız için ‘SİGORTASIZ’ çalışmak 
zorunda kalmamızdır. 1 milyondan fazla ev işçisi olduğu Çalışma Bakanlığı 
kayıtlarında yer almaktadır. Buna karşın sigortalı ev işçisi sayısı çok azdır. 
Neden 25 yıl aynı eve temizliğe giden bir ev işçisi 25 yılın sonunda emekli 
olamasın. Maalesef Fatma Aldal emekli olamadı. Oysa 2013 yılında camdan 
düşüp öldüğü evde 25 yıl çalışmıştı. Bizim mücadelemiz ‘O olamadı ama 
başka kadınlar olsun!’ diyedir. 20-25 yıl farklı evlere gitsek de 25 yıllık eme-

Ev İşçilerinin Sorunları 
ve Hak Talepleri

Münire İNAL
Ev İşçisi 
İmece Ev İşçileri Sendikası Kurucusu

SERBEST KÜRSÜ
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ğimiz sonunda emekli olabilmek bizim de hakkımız. Bir fabrika veya otel 
işçisinden farkımız nedir?

SİGORTA DA YETMEZ TAM GÜVENCE İSTİYORUZ 
Sigortalı olan ev işçisi arkadaşlarımız ev sahibinin ya şirketi ya da mar-

keti üzerinden sigortalanmaktadır. Elbette bu durum örgütlenmemiz açı-
sından büyük sorun yaratmaktadır. Şöyle ki; inşaat şirketinde sigortalı işçi 
olarak kaydedildiği için ev işçisi arkadaşlarımızı sendikamız İMECE’ye üye 
yapamamakta, böylece örgütlenme hakkımızda engellenmiş olmaktadır. 

PATRONLARIMIZA KARŞI SUNUM YAPIYORUM ŞU AN 
Aslında şu anda salonun neredeyse tamamı ev işçisi olarak çalışan bizle-

rin işvereni konumundadır. Diğer bir değişle şu anda olası patronlarıma 
karşı sunum yapmaktayım. Siz ev işverenleri de ev işçilerinin yerelde ve ge-
nelde tüm sorunlarının çözümü için mücadele etmek zorundasınız. Bizim 
başımıza gelecek her şeyden patron olarak siz de sorumlu sayılırsınız. Cam-
dan düşsem, sorumlusunuz! Meslek hastası olsam sorumlusunuz! Sigorta 
davası açsam sorumlusunuz! Yasalar sizlere 2015 yılında kolaylıklar sağla-
dı. Bu nedenle sizler de ev işçilerini sigortalatmakla yükümlüsünüz!

İŞÇİ SAYILMALIYIZ VE İŞ TANIMIMIZ BELLİ OMALI 
Bizler ev ortamlarında işçi olarak görülmemekte, ne iş varsa yapmaya 

zorunlu bırakılmaktayız. Oysa bir fabrika işçisi 45 saatten fazla çalışmam 
diyebilmekte, çalışırsa ek ücret alabilmekte veya iş ve işçi güvenliğine aykırı 
deyip iş durdurabilmektedir. Biz ev işçilerine ise çalışma saatleri konusunda 
çok keyfi davranıldığı gibi, “bu marka çamaşır suyunu çok zararlı olduğu 
için kullanmam” deme hakkımız dahi bulunmamaktadır. Ciğerlerimiz, diz-
lerimiz, boyunlarımız vebellerimiz sakat, ellerimiz ise aşınmış haldedir.

SENDİKA HERKESE LAZIM
İmece IDWF (Dünya Ev İşçileri Konfederasyonu) üyesidir. Güney Afri-

ka’da gerçekleştirilen genel kurulda sendikamız İMECE adına delege olarak 
bulundum. Bir ev işçisi olarak genel kurulda ‘Türkiyeli Ev İşçilerinin’ müca-
delesini temsil ettim. Bu temsil çok değerli ve örgütüm sayesinde. Patronu-
ma karşı dava yürütüyorum; örgütüm sayesinde. Bizler gibi ezilen, hakları 
ve emekleri görmezden gelinen kadınları bilgilendiriyorum; örgütüm saye-
sinde. Çok değerli işler yapıyoruz. Şimdi üyelik kampanyamız var. Ona da 
kulak verin. Çalıştırdığınız ev işçilerini biz ‘İMECE’ye yönlendirin. Nihaye-
tinde ev işçilerinin örgütlü ve bilinçli olması siz ev işverenlerinin haklarını 
da korumaktadır.
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Merhaba; İsmim Mehmet Doğruer. Evsizim ve sokakta yaşıyorum. 
Eski bir hükümlüyüm. Alkol ya da madde bağımlılığım yok. Eşi-
min ailesi ile yaşadığım sorunlardan dolayı hükümlü oldum ve 

cezamı çektim. Şimdi dışarıdayım. Ama eski hükümlü olduğum için iş bula-
mıyorum. Şartlı tahliye ile serbest bırakıldım. İnsanlar bizi hor görüyorlar. 

Umut(Araz) Abla bizimle ilgileniyor ama yeterli değil. Toplumun diğer 
kesimi bizim evsiz olduğumuzu anlayıp bizi hor görüyorlar. Parası ile bile 
bir yere gitsek kötü muameleyle karşılaşıyoruz. Mesela hamama gidiyoruz. 
Umut Abla parasını ödüyor ama yine de bize kötü davranıyorlar. Belediye 
bize kışın yer açıyor ama çok kötü şartlarda sunuyor bu imkânı. Islak sün-
gerlerde yatıyoruz. İnşaat alanı gibi delik olan binalarda yaşıyoruz. Toplum-
dan tek istediğim bizi kabul etmeleri. Bize iş versinler, bizi hor görmesinler. 
Hayata tutunmak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz ama ikametgahımız olma-
dığı için, ki en büyük sıkıntımız bu, işe yerleşemiyoruz. Çoğumuz kimliksiz 
olduğumuz için ikametgâh çıkaramıyoruz. Her hangi bir suça bulaşmak ve 
kaybolmak istemiyoruz. Toplumdan en büyük isteğimiz bizi kabul etsinler 
ve hor görmesinler.

Bağımlı arkadaşlarımıza yardım edilsin istiyoruz. Sokakta ve bağımlı ol-
dukları için bir köşede sessizce ölüyorlar. Aramızda çok fazla yaşlı ve hasta 
var. Yine kimliğimiz olmadığı için doktor imkânından da yararlanamıyoruz. 
Bize kalıcı, iş bulabileceğimiz, bize meslekler edindirecek ve bize iş verebile-
cek çözümler istiyoruz.

Bize Meslek Edindirip İş 
Verecek Çözümler İstiyoruz

Mehmet DOĞRUER
Antalya Sokakları Sakini

SERBEST KÜRSÜ
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Halkların refahı, ekonomik imkânları ve kültürü arttıkça, gezme, 
görme, eğlenme, Tatil yapma istekleri de artıyor. Dünyada sanayi 
4.0 insan gücü ihtiyacını azaltırken, hizmet sektöründe istihdam 

çığ gibi büyüyor. Ülkemizde turizmde iki buçuk milyon, sadece Antalya’da 
600 bin işçi turizmde çalışıyor. Bu sayılar kriz, savaş gibi durumlar olmadığı 
hallerde artarak devam ediyor. Turizm, ülkemizin kronik ‘’İŞSİZLİK’’ ve 
özellikle ‘’GENÇ, EĞİTİMLİ İŞSİZLER’’ sorununa, ekonomik denge ve böl-
geler arası kalkınmışlık farklılıkları sorununa çözüm üretebilme potansiye-
line sahiptir. 

Ülkemize gelen turist sayısında dünya altıncısıyız. Ne yazık ki turizm 
gelirlerinde dünya on yedincisiyiz. Yani çok ucuza pazarlanan bir turizm 
ülkesiyiz. 81 ilde, tüm ilçelerde, kültür turizmi, sağlık turizmi, inanç turiz-
mi, kış turizmi ve daha sayılabilecek birçok alternatif turizm olanaklarımız 
mevcuttur. Turizmi “DENİZ-KUM-GÜNEŞ” sınırlamasından kurtarmalı-
yız. Bundan 50 yıl önce 50 bin olan Antalya kent nüfusu, turizm hamlesinin 
getirdiği göçle ve artan ziyaretçi sayısıyla, sadece merkezde bir buçuk, iki 
milyona, turizme açık ilçelerde de aynı oranlarda artışlara neden oldu. Ayrı-
ca, her gün bir milyondan fazla ziyaretçi, Antalya’da bulunuyor. Yılda top-
lam 40 milyon turistin neredeyse üçte birinden fazlası Antalya’ya geliyor. 
Buna, turizmin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentimizde yaşayan yüz 
binlerce tedarikçiyi ve sezonda çalışıp sonrasında memleketine dönmek zo-
runda kalan yüz binlerce sezonluk turizm işçilerini de eklememiz gerekiyor. 
Kente ve kentin sorunlarına eklenen bu yük, ‘’Nimet-Külfet Eşitliği’’ ilkesi-
ni de göz ardı ediyor. Belediyelerin hizmet üretmesi gereken gerçek nüfusla, 

Turizmin, Turizm İşçilerinin 
Kente Yansıyan Sorunları ve 
Çözüm Önerilerimiz

Mustafa YAHYAOĞLU
Sendikacı 
Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Başkanı

SERBEST KÜRSÜ
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kağıt üzerinde görünen sayılı nüfus, yüzde yüz, fark gösteriyor. 2 milyon 
600 bin görünen Antalya kent nüfusu, turizm sezonu boyunca 3.5-4 milyon 
sayılarına ulaşıyor.

Turizm işçileri, düşük ücret, kısa sezon, kışın çalışılacak alternatif iş im-
kanlarıolmadığından, İşsizlik sigortasından yararlanamamakta ve ikamet-
lerini Antalya’ya taşıyamamaktadır. Yılın yarısını Antalya’da yaşayan bu yüz 
binler, nüfus sayımlarında burada sayılmadıkları için, kent bütçesine İller 
Bankası’nın nüfusa göre vereceği katkıda hesaba katılmamaktadır.

Ayrıca, turizm şirketlerinin ve tedarikçi işletmelerin çok önemli bir bö-
lümü Antalya’da değil, merkezlerinin bulunduğu illerde vergi mükellefidir. 
Vergi merkezlerinde ödenmektedir. Bu da Antalya Belediyesi’nin vergi ge-
lirlerinden alacağı payı azaltmaktadır. 

Antalya halkı ve esnafı, yine turizmin yanlış yapılandırılmış olması so-
nucu ve ‘’HER ŞEY İÇİNDE’’ uygulamasıyla, turizmden dışlanmıştır. Sadece 
turizm işçileri olarak işletmelerde çalışmakta, aldıkları kıt ücretlerini çar-
şı-pazarda harcamakta, çarşı esnafının payına turizmden sadece bu kısım 
düşmektedir. Bir de tarım üreticilerinin ürünleri ve küçük ölçekli tedarikçi-
ler, kendine bir ölçüde alan bulmaktadır. Genelde ACENTA-OTEL-ALIŞ VE-
RİŞ MEREZLERİ ÜÇGENİNE sıkıştırılmış bir ekonomik faaliyetle karşı kar-
şıyayız. Turizm işçilerinin düşük ücretle ve sezonluk çalışıyor olmaları, 
sezon sonu ayrılıp memleketlerine dönüyor olmaları, Antalya’ya, çarşıya 
girmesi beklenebilecek paranın da uzaklaşmasına sebep oluyor. 

Turizm otelcilik okuyan gençlerimiz daha staj aşamasında iş yerlerinde 
aşırı çalıştırma ve her türden baskı ve şiddete maruz kalıyorlar. Okul yöne-
timleri gönderdikleri stajyer öğrencilerin arkasında durmuyor. Otel yöneti-
cilerinin insafına bırakılan çocuklarımız daha mesleğe başlamadan sektör-
den soğutuluyorlar. Patronlar hep bir ağızdan “yetişmiş eleman yok” 
nakaratını dillendiriyorlar. Okul mezunu gençleri sektörden kaçıran bu zih-
niyete biz “yetişmiş patron sorunu var” diyoruz. İnsanca çalışılacak bir iş ve 
insanca yaşanılabilir bir ücret sağlamak yerine düşük ücret, fazla çalışma 
(12-14 saat günde) sezonluk iş ve mobbing de eklenince okulu bitirip sektö-
re giren gençler 2 yıl sonra sektörü terk ediyorlar. Çocuk emeği sömürüsü 
azgın bir şekilde uygulanıyor. 

Kadın işçiler de sorunlarına çözüm bulamıyor. Özellikle evlilik ve do-
ğum sonrası işten ayrılmak zorunda kalıyorlar. Doğum izini, mazeret izini, 
süt emzirme izinleri ve kreş, etüt evleri gibi sosyal destekler de olmayınca 
kadın işçiler meslekte yükselmiş olsalar dahi, işten ayrılmak zorunda kalı-
yorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
1) Turizmde kalifiye işçileri de sektörden kaçıran, Antalya halkının tu-

rizmden gelir elde edebilmesinin yollarını kapatan, ‘’Ucuz Turizm-Ucuz 
Emek-Her şey Dahil’’ uygulamasından acilen vazgeçilmelidir.

2) Çok zengin bir mutfağımız, çok kaliteli içeceklerimiz var. Sahte, kali-
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tesiz ve ucuz ürünlerle, misafirlerimize, Anadolu mutfağımızı da yanlış an-
latmış oluyoruz, gelirlere de yansımıyor.

3) Acentelerin ve otellerin, müşterileri hapsetmesi, kendi götürmek is-
tedikleri AVM’ler dışındaki esnafı karalayarak, anutçuluk yapmaları engel-
lenmelidir.

4) İşsizlik Sigortası, turizm işçilerinin ve özellikle sezonluk işçilerin de 
yararlanabileceği şekilde, yeniden düzenlenmelidir.

5) Kent gelirlerini doğrudan etkileyen şirketlerin Antalya’da elde ettikle-
ri ciroların vergisinin Antalya Vergi Dairelerine ödenmesini sağlamalıdır.

6) Antalya’da çalışan, sezon sonu Antalya’yı terk etmek zorunda kalan 
sezonluk işçilerin ikametlerini Antalya’ya taşıyabilmeleri için alternatif iş 
olanakları da dahil olmak üzere, çözüm üretilmelidir.

7) Kışı köyünde, sezonda turizmde çalışan mevsimlik ’’KÖYLÜ İŞÇİ’’ 
ucuz iş gücü uygulamasından acilen vazgeçilmelidir.

8) Sezon dışı zamanlar, işçilerin eğitimi ve sertifikalandırılması için de-
ğerlendirilmelidir.

9) Kadın işçilerin yoğun çalıştığı bir alan olan turizmde ve kentimizde, 
kadın işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba harcan-
malıdır.

10) Turizm otelcilik meslek liseleri, yüksekokulları, fakülteleri ve beledi-
yelerin ve özel sektörün, çeşitli meslek kursları, yüz binlerce genci, her yıl, 
turizm işçiliğine hazırlıyor. 15-25 yaş aralığında, yüz binlerce çocuk ve genç 
‘’Stajyer’’ adı altında ‘’Ücretsiz Emek’’ olarak kullanılmakta ve suistimal 
edilmektedir. Bu gençlerimizin sorunları sahiplenilmeli ve çocuk emeği sö-
mürüsüne kent halkı olarak izin verilmemelidir.

11) Antalya bir turizm, tarım, emekliler ve bu alanların ihtiyaçlarının 
tedariki için küçük ve orta ölçekli organize sanayi kentidir. Aynı zamanda 
bir yaşam ve kültür başkenti de olabilmeli. Gece gündüz 24 saat canlı, yaşa-
yan bir şehir olması sağlanmalıdır.

12) Kreşlerle, etüt evleriyle, ulaşım sorunlarıyla, kentlilerimizin, işçileri-
mizin çocuklarının ve kendilerinin, yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı sağ-
lanabilmelidir.

13) Turizmi çeşitlendirilmelidir. Yaz-kış canlı, 12 ay turizm, 12 ay iş, 12 
ay ekmek, 12 ay turizm işletmeleri aktif olmalıdır. Ülkenin de işçilerin de 
işletmelerin de çıkarına uygun olan budur.

14) “İŞÇİSİNE- ÇARŞISINA- HERKESE TURİZM’’ demeliyiz.

SON SÖZ
Kollektivizm, dayanışma, örgütlü toplum olma ihtiyacı, her alanda ken-

dini hissettiriyor. Sendikalarında örgütlü olmayan işçiler, kamu çalışanları, 
kooperatiflerinde örgütlenmemiş, üretici ve tüketiciler, oy verdikleri siyasi 
partiye üye olup kararlarına dahil olamayan yurttaşlar; tüm eksiklerimizin 
bedelini, hep birlikte ödemekteyiz.
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Merhaba sevgili arkadaşlarım; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. Beni dinleme külfetine katlanacağınız için sabırlar diliyo-
rum. Aslında ben konuşmak istemiyordum. Güler Abla konuşa-

caktı ama ben yine de birlikte yaşam içerisinde birbirimizin farkına 
varmadığı sorunlar üzerine konuşayım istiyorum. 

Bir toplumun mutlu olması birlikte yaşama isteği o toplumun siyasi yö-
netimiyle alakalıdır. İnsan öncelikli bir anlayış olursa, o toplumun imkanla-
rından herkesin yararlanabileceği, ona erişebileceği ve mutlu olabileceği bir 
hayat mümkündür. Örneğin ben buraya gelirken Emine Abla olmasa geçip 
gelemiyordum, burası bana göre düzenlenmemiş bir salon. Halbuki ben An-
talya Barosu’nun 2011’den beri üyesiyim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biri-
lerimizin çırpınarak kendisini duyurmaları yerine, başkalarının bizleri de 
düşünmeleri gerekmez mi? Empati yapmak, acaba bir arada nasıl yaşarız 
diye araştırma yapmak, sorunların çözümünde bizlere daha fazla mesafe 
kat etmemizi sağlamaz mı?

Zira benim bir görme engelli olarak ulaştığım etkili, yetkili insan sayısı 
yeterli olmayabilir ya da işitme engellilerin veya bir ortopedik engellinin de 
buraya gelmesi çok mümkün değil. 

Dolayısıyla bunların tek tek dertlerini anlatmaları, bu dertlerle yaşama-
ları yerine, hepimiz kendi dışımızdakileri de düşünerek, kendimizi onların 
yerine koyarak çok daha iyi gündelik bir yaşam oluşturabiliriz. 

Bu amaçla yalnızca engelliler için engelsizlerle birlikte yaşamalarına yö-
nelik değil, engelsizlerin de engellilerle birlikte yaşamaları hakkında dersler 
olmalı. Bir sürü ıvır zıvır ders yerine, ilkokulda ortaokulda engellilerle bir-
likte nasıl yaşanabilir dersleri olmalı diye düşünüyorum. Saygıyla selamlı-
yorum; teşekkür ediyorum.

Hasan PULUÇ
Avukat

Engellilerle Birlikte 
Nasıl Yaşanabilir?

SERBEST KÜRSÜ
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Antalya, İçişleri Bakanlığı’nın uzun dönemdir sürdürdüğü uygulama-
nın bir sonucu olarak mültecilere ikamet verilen bir il olmamıştır. 
Özellikle turizmin kent üzerindeki belirleyici etkisi nedeniyle bu 

yöndeki politika devam ettirilmektedir. Ancak, anılan politika kentte mül-
tecilerin yaşamadığı anlamına gelmemektedir. Sadece bu kişiler resmi ka-
yıtlarda görünmemekte, bu da bu kişileri kent içinde özellikle birtakım hak-
lardan ve kamusal hizmetlerin öznesi olmaktan mahrum bırakmaktadır. 

Bilindiği gibi 2011 Mart’ında Suriye’de çıkan iç karışıklık, beraberinde 
bugün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 31 Ocak 2019 tarihi 
itibariyle 3.640.466’ya ulaşan bir nüfusun Türkiye Cumhuriyeti’ne akması-
na yol açmıştır. Her ne kadar idari yetkililer tarafından bu nüfus göçmen 
olarak adlandırılsa da 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi’nin (bundan böyle “1951 Sözleşmesi” olarak anılacak-
tır)1. maddesindeki tanıma göre bu kişiler aslen ve başkaca bireysel değer-
lendirmeye gerek olmaksızın sığınmacı/mülteci kategorisindedir (Uluslara-
rası mülteci hukukunda bu kategorideki mülteciler primafacie mülteci 
olarak tanımlanmaktadır). Türkiye 1951 Sözleşmesi’ndeki coğrafi çekinceyi 
halen kaldırmayan birkaç ülkeden biri olduğundan, bu kişilere mülteci sta-
tüsü vermemekle birlikte (hukuken sığınmacı ve mülteci arasında herhangi 
bir fark bulunmamasına rağmen) sığınmacı olarak tanımlamakta ve geçici 
bir koruma statüsü sağlamaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından 22 Ekim 
2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici Koru-
ma Yönetmeliği ile bu yönetmelik kapsamındaki Suriyeli mülteciler ülkeye 
girişte kayıtlarını yaptırdıkları il ya da Göç İdaresi’nin ikamet izni verdiği 
yerlerde sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile 
bazı başka hizmetlerden yararlandırıldığından, Antalya’da anılan bu hiz-
metlere erişimleri bulunmamaktadır. 

Ancak, özellikle kayıt dışı, ucuz ve niteliksiz işgücüne Antalya ili genelin-
de talebin yüksek olması, bu kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için zo-

Antalya’da 
Mültecilerin Durumu

Hasan Kemal ELBAN
Avukat
Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı

SERBEST KÜRSÜ
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runlu olarak Türk vatandaşlarının kabul etmeye istekli olmadıkları (taş 
ocakları gibi) iş kazası ve hastalıklarına yakalanma risk düzeyi yüksek, an-
cak ücreti düşük işlerde çalışmaya hazır olmaları, bu kişiler için Antalya’yı 
bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak, resmi 
olarak Antalya’da oturma izni bulunmamasına rağmen çok sayıda Suriyeli 
mülteci ailesi seralarda, taş ocaklarında, inşaatlarda ve turizm sektöründe 
gündelik ve kayıt dışı olarak çalışmak üzere Antalya’ya gelmiş ve gelmeye de 
devam etmektedir. Ancak bu mülteciler, ülkedeki diğer mültecilerin kayıtlı 
olarak bulunduğu illerden farklı olarak güvencesizdir ve ekonomik olarak 
sömürü ve istismara daha açık durumdadırlar. 

Yine kayıt dışı olarak Antalya’da ikamet edip çalıştıklarından herhangi 
bir sosyal güvence sisteminden dışlanmış şekilde yaşamlarını sürdürmeye 
çalışmaktadır. Çoğumuz Suriyeli mültecilerin bir gün ülkelerine geri döne-
ceğini düşünebilir, ancak ülkelerindeki iç savaşın uzaması ve çoğunun Esat 
rejiminin misilleme tehdidi altında olması nedeniyle bana göre büyük ço-
ğunluğu artık kalıcı olarak ülkenin bir parçası haline gelecektir. 1951 Söz-
leşmesi’nin 33. maddesinde düzenlenen ve non-refoulement ilkesi olarak 
adlandırılan geri gönderme yasağı nedeniyle bu kişilerin Türkiye tarafından 
ülkelerine geri gönderilme olanak ve ihtimali de bulunmamaktadır. 

Suriyeli mülteciler olgusunun artık kalıcı hale gelmesi ve bu kişilerin yu-
karıda kısaca açıklanmaya çalışılan mevzuattan kaynaklanan sosyo ekono-
mik güvencesizlik hali ve kamusal hizmetlere erişimlerinin yasaklanmış 
olması nedeniyle bu kişileri kronik bir yoksulluğa mahkûm etmekte ve ge-
lecekte buna bağlı oluşabilecek çok ciddi sorunların doğmasına da zemin 
hazırlamaktadır. 

Özellikle kötü niyetli kimse ve gruplarca pompalanan Suriyeli mültecile-
re yönelik nefret söylemi içeren ırkçı ve yalan haberlerin yarattığı bilgi kirli-
liğinin etkisiyle giderek toplumda olumsuz bir algının yerleşmeye başlama-
sı Suriyeli mültecileri toplumsal dışlanmaya maruz bırakmakta ve topluma 
entegre olmalarını imkânsız hale getirmektedir. 

Sonuç olarak, Suriyeli mülteciler konusu Antalya özelinde üzerinde 
daha fazla düşünülmüş, daha kapsamlı ve uzun vadeli bir entegrasyon poli-
tikasını gerektirmektedir. Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna uyum ve 
entegrasyonlarını sağlamak bakımından merkezi yönetimin dışında Antal-
ya’daki yerel yönetimlere de sorunu görünür kılmak dahil pek çok görev 
düştüğü açıktır.
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Yaşanabilir bir kent olmanın önemli özelliklerinden bir tanesi de ula-
şım da bisiklet kullanımının önemli bir paya sahip olması ve kullanı-
cısının da haklarına saygı gösterilmesidir. Ben de hemen hemen her 

gün ulaşım ve spor amaçlı kullandığım bisikletimle Antalya caddelerinde 
bizzat yaşadığım veya tanık olduğum hak ihlallerini sizlerle paylaşmak isti-
yorum. 

Öncelikle belirtmek isterim ki, insanların gereksinimlerine göre düzen-
lenmiş kentlerde; yaşama, günlük ihtiyaçlarını yürüyerek veya bisikletle 
karşılama hakkına sahiptir. Yaya hakkı gereği, kentlerin çocuklar, yaşlılar ve 
engelliler için toplumsal ilişkileri kolaylaştırması; motorlu taşıtların, kim-
yasal emisyon ve gürültü düzeyi standartlarına uygun olması ve motorlu 
taşıt sürücülerinin hızlarının yaya ve bisikletlilerin güvenliğini tehdit etme-
mesi beklenir. Bu söylemle birlikte 2918 nolu Karayolları Trafik Kanunu 
madde 3c 10 bendi bisiklet motorsuz bir taşıttır, madde 46 karayolunda en 
sağ şeridi kullanır ve diğer taşıtlar ile aynı sorumlulukla hareket eder.

 Antalya kent merkezinde bisikletliler bu hakların ne kadarına sahip? 
Maalesef ülkemizdeki birçok şehir gibi Antalya da bisiklet kullanıcısının 
hakları çok kısıtlı ve bu nedenle de bisiklet taşıt olarak yaygınlıktan uzak 
kalmaktadır.

Antalya’da bisiklet yolları toplam 28 km ki bu uzunluk coğrafi ve iklim 
açısından bisiklet kullanımına çok uygun olan şehrimiz de komik bir ra-
kamdır. Bu rakamın da en fazla 5 km si Çevre ve Şehircilik Bakalığının açık-
lamış olduğu standartlara uygundur. Bu haliyle ortak kullanım alanı olan 
yollarımızda yayalar, motosiklet kullanıcıları ve araç kullanıcıları hakları-
mızı ihlal etmektedirler. Bisikletle vardığınız noktada bisikletinizi güvenle 
bırakabileceğiniz park alanları maalesef yok denecek kadar az veya olanlar 
da baştan savmadır. Kamu kurumları bu konuda örnek olması gerekirken 
maalesef kurumların tamamına yakınında park alanı dahi bulunmamakta-
dır.

Antalya Caddelerinde 
Bisiklet Kullanıcısı Olmak

Nafiz SAĞDUR
Bisiklet Kullanıcısı

SERBEST KÜRSÜ
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Modern ve yaşanabilir şehirlerde bisiklet kullanıcısı iseniz gerek ulaşım 
gerekse spor amaçlı kullanımınızda trafikte öncelik hakkı sizdedir. Şehrimi-
ze bakacak olursak tam tersi bir uygulama vardır ve hemen hemen pratikte 
hiçbir hakkınız yoktur. Kolluk kuvvetleri bu konuda çok yetersiz kalmakta 
ve bizlerin haklarını bilmemektedirler.

En fazla araç kullanılan kentlerden birisi olan Antalya’da haklarımızın 
çoğundan mahrum yaşıyoruz. Bisiklet kullanıcısı olarak planlı, modern ve 
insan odaklı altyapı ile kentsel yaşamın içinde, kentin önemli bir parçası 
olarak kabul görmek istiyoruz.
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Bisikleti yalnızca ulaşım ya da spor amaçlı bir araç değil bir yaşam tarzı 
olarak benimsemiş bir bisiklet aktivistiyim. Bisiklet, bağımsız tek ba-
şına yapabileceğiniz nadir spor dallarından biri ve dünyanın en ma-

sum ulaşım aracıdır. Uzun yıllardır şehir içinde gitmem gereken her yere 
bisikletle ulaşımımı sağlıyorum. Buna bazen şehirler ve köyler arası ulaşım-
da dahil. Türkiye’nin birçok bölgesini ve köylerini bisikletli dostlarımızın 
düzenlediği turlar aracılığı ile bisiklet ile dolaşanlardan biriyim. Ve hayalle-
rimden biri ülkenin tamamını ve elbetteki dünyayı bisikletle gezebilmek. 
Bisiklet yaşadığınız kentle, yaşamla, doğayla, insanla, yaşamın içinde var 
olan her şeyle, öncelikle de kendinizle barış içinde yaşamanızı sağlıyor. 
Bunu pedal çevirdiğim her an yaşıyor ve hissediyorum. Pedalı çevirdikçe 
kendi gücünüz ve emeğinizle bir şeyleri başarma duygusunu yaşıyorsunuz. 
Ve daha da önemlisi iki teker üstünde dengeyi sağlayabilmek hayatınızı 
dengelemek konusunda da katkı sağlıyor. Ve tüm bunları yolları incitme-
yen, çevreyi kirletmeyen doğaya, insana saygılı, ekonomik,faydalı,eşitlikçi, 
kapladığı alanla diğer insanların yaşam haklarına saygılı,ölçülü bir araçla 
gerçekleştiriyorsunuz, dahası tüm bunlar gerçekleşirken siz kendinizi öz-
gür,mutlu ve neşeli hissediyorsunuz.Bu nedenle bisikletimin ismi “neşeli” 
bana ve yolumun kesiştiği her canlıya neşe duygusunu hissettirdiği için ona 
bu ismi verdim. J 

Hayatı güzelleştirebilmek adına herkes bir bisiklet sahibi olabilmeli ve 
güvenli bir şekilde yollarda pedal çevirebilmeli. Bisiklet ile gezerken yolu-
muzun kesiştiği birçok insanla sohbet etme imkanı oluyor ve çoğu insan 
bisiklet kullanmayı çok isteyip güvenlik riskinden, çekincelerinden söz edi-
yor, ilk başta reddiyeci bir yaklaşım sergileyen insanlar ile de bisiklete dair 
pozitif bir sohbetten sonra dostça duygularla ayrılıyorsunuz ve bunlar çok 
değerli, çok güzel öyküler oluşuyor bazen. Bir bisikletli olarak yollarda yaya 

Hayatı Güzelleştirmek İçin 
Pedal Çevirmeye Davet

Devrim DAĞ
Bisiklet Aktivisti

SERBEST KÜRSÜ
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önceliğine saygılı davranarak öncelik veriyorum ve aynı saygıyı motorlu 
araç sürücülerinden bekliyorum. Biz aktif bisiklet kullanıcıları her şeye rağ-
men bisiklet düşüncesiyle şehir trafiğindeki bütün risklere rağmen pedalla-
rımızı çevirmeye devam ederken, yukarıda paylaşmaya çalıştığım bisikletin 
sağladığı tüm bu güzellikleri bir çok insanın deneyimleyebilmesi adına, bi-
sikletliler için park etme ve güvenlik sorunlarının çözülmesi acil bir ihtiyaç-
tır. Bisikletin hem toplum için geniş çaplı yararları olan bir aktivite, çevreye 
dost, hiçbir duman veya ses oluşturmayan bir ulaşım şekli olması, kentleri-
mizdeki tıkanan sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayacak bir araç 
olması, hem de kişisel sağlık açısından faydalarını düşündüğümüzde des-
teklenmesi gereken ve korunması adına güvenli bisiklet otoparkları yapıl-
ması gerekli bir araç olduğu inancındayım.

 Doğa dostu bir kentin gereği olan bisiklet yollarıyla ulaşım sağlayabilme 
kentte yaşayan her bireyin hakkıdır. Yaşanabilir kentlerin ulaşım politikala-
rı arasında bisikletin sürdürülebilir ulaşım aracı olabilmesi ve kullanımının 
yaygınlaşması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin güvenli bisiklet yolları 
yapması acil bir gerekliliktir. Ülke çapında ulaşım ve spor amaçlı bisiklet 
kullanımına destek ve teşviklerin artması da önemli. İmar mevzuatında her 
bina için otopark zorunlu olmasına karşın bisikletler için bir düzenleme ol-
maması nedeniyle sık sık negatif durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. 
Şehir plancıları ve mimarlar, yaşam alanlarını planlarken bisikletin de bir 
ulaşım aracı olduğu bilinciyle projeler hazırlamalı. pratik ve güvenli bisiklet 
park yerleri yapılmalı, yollarda yayalar ve bisikletliler için geçiş üstünlüğü 
sağlanabilmeli. Son olarak bisiklet dergilerinden alıntı yaptığım bisikletli 
yaşama dair 4 önemli bilgiyi paylaşmak istiyorum:

1)“Örneğin Hollanda, 6 Ekim 1973’te başlayan Arap-İsrail Savaşı’nın ar-
dından, Arap devletlerinin İsrail’i destekleyen batılı devletlere petrol sat-
mama kararıyla patlayan petrol krizine tepkisini ulaşımda bisiklete sarıla-
rak vermişken halkımız, o yıllarda tüp gaz ve benzin kuyruklarında 
saatlerce beklemeyi tercih etmiştir.” 2)“Düzenli egzersizin zihinsel işlevi 
arttırdığı, hafızayı güçlendirdiği ve tüm beyin performansını geliştirdiği de-
falarca kez kanıtlanmıştır. 2014’te 2 bin 500 bisikletçi ve 100 işverenin ka-
tılımıyla yapılan bir anket,  işe bisiklet ile gidip gelen çalışanların, daha fit 
ve atik oldukları ve daha az hastalık izni aldıkları için daha başarılı oldukla-
rını belirtmektedir.” 3)“Her yıl 7 milyon insan hava kirliliğine bağlı rahat-
sızlıklardan hayatını kaybediyor, milyonlarcası motorlu araçlardan kaynak-
lanan trafik kazalarında ölüyor.  Motorlu taşıtlar ve sürat minimuma 
indirilmek zorunda.” 4) “Eylül ayında Otomobilsiz Kentler gününde Paris’in 
en işlek ve en ünlü caddesi trafiğe kapatıldı, tek bir gün için yapılan böyle 
bir önlemin hava kirliliğini nasıl azalttığı görüldü ve Paris Belediye Başkanı 
anında yaya ve bisikletli ulaşım için 8 Milyar Euro ayırdıklarını açıkladı.”

Bisiklet kullanımını teşvik amacıyla Türkiye’de ayrılan rakamlar henüz çok az 
olsa da, hayatı güzelleştirmek için pedal çevirmeye devam edelim!
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Değerli dinleyiciler merhabalar; sizleri sevgiyle selamlıyorum. Gitmek 
istiyordum geri döndüm. Şimdi insanların sorunları o kadar çok-
muş ki sanki bizimkiler geri planda kaldı gibi oldu. Türkiye’de kadın 

olarak yaşamak zor, bir de engelli bir kadınsanız eğer daha da zor biliyorsu-
nuz. Son zamanlarda kadınlar için söylenenleri yapılanları ben engelli bir 
kadın olarak 30 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Antalya’yı da çok seviyorum 
ama ne parkında bahçelerinde ne sahilinde ne de caddesinde sokaklarında 
alışveriş merkezlerinde pazarında gönlümce dolaşamıyorum. Neden? Çün-
kü benim erişebileceğim koşullar yok. 

Hasan Puluç arkadaşımızın girişimleriyle Antalya’nın bazı kaldırımla-
rında kılavuzlu yollar yapıldı. Bunlarda yürümeye çalışıyoruz ama o kadar 
düzensiz yapıldı ki bastonlarımız bedenimize çakılıyor sanki. Bastonları-
mızla yürümeye çalışıyoruz ama her kaldırımdan inişte, kaldırıma çıkarken 
mutlaka bir araba park edilmiş oluyor. Ben Meltem’de yaşıyorum. Mel-
tem’de zaten açık bir otopark; kaldırım kenarları hep arabalarla dolu; bir 
kaldırımı takip ederek istediğimiz yere ulaşamıyoruz. Ne yazık ki toplu ta-
şıma araçlarını kullanamıyorum ben. Kullanamıyorum çünkü beni uyaran 
sesli bir sistem yok. Raylı sistemlerde nasıl varsa o sesli uyarıcılar, bizler için 
de otobüslerde olması gerekir. Bir de ben yalnız binmediğim için yapılan 
muameleye maruz kalmıyorum. Diğer kadın arkadaşlarım sürücülerin say-
gısızlığına, o insanları umursamadan yanlış duraklarda indirmelerine, yani 
böyle çok çirkin şeylere maruz kalıyorlarmış. Bana geliyor onlar anlatıyor-
lar; çünkü ben yalnız binmiyorum. Geçen bindim ablayla, ineceğimiz dura-
ğa gelirken kalktık düğmeye bastık. Adam bağırıyor peşimizden neden kal-
kıp kapıda beklemiyorsunuz diye; böyle bir saygısızlık olmaz. Çok merak 
ediyorum acaba belediye bu sürücüleri alırken eğitim vermiyor mu? ‘Engel-
liye, yaşlıya, kadına nasıl davranılır diye eğitim verip sınavdan geçiriyor 
mu?’ diye düşünüyorum. Hasan arkadaşımla caddeden karşıdan karşıya 
geçmeye çalıştık; dediler ki bastonunuzu kaldırdığınız zaman size yol verir-

Antalyada Görme 
Engelli Kadın Olmak

Remziye DARICI
Emekli

SERBEST KÜRSÜ
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ler. Hayır, hiçbir araç bize yol vermedi; bir de üstümüze üstümüze geliyor-
lar, ‘bekleyin’ der gibi. Bir tek araç durdu; on tane araç geçmiş ise o aracı 
sürene de teşekkür ediyorum; ne kadar duymamış olsa da bizi buradan. 
Şimdi ‘Engelliler Merkezi’ diye bir yer var Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı. 
Bir gün oradan yararlanmak istedim, araç istedim araç vardır diye, ‘görme 
engellilere araç vermiyoruz’ dediler. ‘Peki, kime veriyorsunuz?’ dedim. ‘Or-
topedik engellilere veriyoruz’ dedi. Tabi bir takım girişimlerimle o aracı al-
dım. Ama bir daha gitmedim, istemedim de o merkeze gitmeyi. Bir gün, bir 
defa gittim merkeze, psikolog hanım oturtmuşlar, sosyolog var, psikolog 
var, beni görmeyen arkadaşlarım da var. Bu eğitimden geçmiş bir özürlü 
neden orada istihdam edilmez? Onu da merak ediyorum. Belediyeler seçi-
me gidiyor. Şimdiye kadar olmadığı gibi, bunların da yapacağını zannetmi-
yorum, o seçtikleri belediye meclis üyelerinin arasında kaç tane özürlü var 
acaba? Görme özürlü bedensel özürlü birilerini görüyor muyuz oralarda? 
Bizim sorunlarımızı belediyeye ancak onlar taşıyabilir; biz yaşıyoruz o so-
runları diye düşünüyorum. Söylenecek, konuşulacak o kadar çok şey var ki 
vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah bir gün her şey bizim istediğimiz gibi 
olur da biz de rahatlıkla sokaklarda dolanabiliriz özgürce, kimseye tutun-
madan. Teşekkür ediyorum.



- 147 -

ANTALYA KEN
T H

AKKI FO
RU

M
U

Katılımcıları selamlıyorum. Kent yaşamı ve değişmez yaşam hakları-
mız konusunda konuşmacıların hemen hemen hepsi 3 kuşak haklar-
dan söz etti. İnsanlık 3 kuşak devredilemez değiştirilemez ve vazge-

çilemez olmak üzere, mücadele edilmesi gereken haklardan. Yerel 
yönetimlerin seçimlerinin arifesinde böyle bir toplantının yararının olduğu 
tartışmasız bir gerçektir. 

Özellikle demokrasinin yerel yönetimlerde olması gerektiği konusunda 
maalesef ülkemizde kötü örnekler yaşanıyor. Bölgede 100’e yakın belediye 
başkanı ve eş başkanları sırf yerel yönetimlerde demokrasiyi işlettikleri için 
tutuklular. Bu halkın oy verme, seçme, seçilme hakkı ve demokrasi büyük 
bir darbedir. Bir de tehdit ediliyor, ‘kim kazanırsa tekrar kayyum atanır’ 
deniliyor. Bu başkan ve eş başkanlar hiçbir hırsızlık yolsuzluk ve en ufak bir 
ahlaki problemle suçlanmıyorlar. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. 
Çünkü demokrasi eşittir yerel yönetimler diyoruz. 

Kent yaşamı insanlık tarihinde sömürgecilikle başlamış. Sömürgecilik 
dünyanın bütün gelirlerini değerlerini batıya akıtmış. Batıya akıtınca bura-
da şöyle bir sonuca gelmiş, kapitalist otoriteyle beraber Amsterdam ve 
Londra bu işin merkezi olmuş; kapitalist sistemin geçerli olduğu yerlerde 
bu şehirlerin birer prototipi uygulanmış. Bunun sonucunda sömürü kâr ve 
suç oranının arttığı yaşam alanları doğmuş. Sınıfsal bir bakış açısıyla buna 
çözüm üretebilir. 

Ülkemizde yerel yönetimler güçlendirilsin, demokrasi işlensin diye Av-
rupa Sosyal Şartı ve Yerel Yönetim Şartının dayatıldığı dönemlerde çok il-
ginçtir iktidar partisi ve ana muhalefet partisi sözlü bir şekilde bu konudaki 
çabaların hepsini önlediler. Bu anlamıyla suçludurlar. Yerel yönetimlerin 
demokratik ve halkın katılımının söz karar olmasını engelleyen bence birin-
ci suçlu sistemdir. Sistemin yaptıklarının hepsini yıkmak yeniden yapana 
kadar önlemek lazım diyorum. Teşekkür ediyorum.

Demokrasi Eşittir 
Yerel Yönetimlerdir

Bayram ARDIK

SERBEST KÜRSÜ
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Tabiat Eserleri 2863 Sayılı Yasanın 3. Maddesi der ki: Tabiat Varlıkları 
Jeolojik Devirlerle Tarih Öncesi ve Tarihi devirlere ait olup ender bu-
lunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunmalıdır. 

(Yer üstünde, yer altında ve su altında)
Aksu - Altıntaş Mahallesi 506 -399 sayılı ada üzerinde bulunan “Doğal 

Falez Anıt Kayalar” (diş taşlar) birer doğal varlık ve değerlerdir. Bulunduk-
ları alanda korunmalı ve geleceğe taşınmalıdırlar.

Doğal falez anıt kayaların Aksu ve Antalya için insanlık için değerlerinin 
para ile arsa ile ölçülemeyecek ölçüde bir hazine olduğu inancı ve düşünce-
sini taşıyorum. 

Bir sanat tarihçisi, sanat eğitimcisi ve sanatçı olarak, falez anıt kayalarda 
gördüğüm en önemli özelikler: Her birinin bir varlık çağrıştırdığı ve farklı 
cephelerden farklı figür ve silüet görüntüleri sunduklarıdır. İnsan, hayvan 
ve mitolojik varlık – kral, kraliçe, kurt – at – kartal- kaplan – yaşlı iki insan, 
grup kuşlar, grup insan görüntüleri… Her biri adeta mitolojik birer varlık 
oldukları izlenimi vermektedirler. Asırlardır oldukları alandadırlar. 

Dünya tabiat mirası olması gereken diş taşlar Antalya’nın ve Aksu ‘nun 
dokusudur, ruhudur ve Antalya’nın kimliğidirler. 

06 Haziran 2010 tarihinde 215 adet anıt falez kaya fotoğrafladım ve bir 
taraftan da Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açacağım sergi için 
resimler hazırlamaya başladım. 2011 Mayıs’ında tekrar geldiğimde manza-
ra inciticiydi, yürek burkuyordu. 9 adet anıt falez kaya yerinde duruyordu 
ama 10 adet parçalanmış haldeydi. 

Bu durumu o tarihte; Antalya Valilik Makamına / Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na / Aksu Belediye Başkanlığı’na Aksu Kaymakamlı-
ğı’na / Antalya Tarih ve Tabiat Eserleri Koruma Kurulu’na / Çevre Bakanlığı 
İl Çevre Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak kalan kısmın korunmasını 
ve alanın “Doğal Falez Parkı” yapılmasını talep ettim. 

Doğal falezler anıt kayaların korunması ve gelecek nesillere taşın-

Doğal Falez Anıt Kayalar 
Birer Değerdir

Mustafa DÜZGÜN

SERBEST KÜRSÜ
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ması ancak Aksu Belediyesi’nin konuya el atması ve alanı kamulaştırması 
ile mümkün olacaktı. Sayın belediye başkanı konuya sıcak baktı, İl Çevre 
Müdürlüğü – Tabiat Varlıkları Komisyonu bu alanın korunması için bize bir 
rapor sunarlarsa Aksu Belediyesi olarak gerekli çabayı gösteririz” dedi. 

Doğal falez anıt kayalar, başta Aksu’nun ve Antalya’nın dokusunu ruhu-
nu ve kimliğini oluştururken “Dünya Doğal Tabiat Mirası” olarak geleceğe 
taşınması gerekirken 2011 yılında 200’ü parçalandı ve Kundu’daki otellere, 
liman ve bahçe süsü olarak kullanıldılar. Ne yazık ki başvurduğum ilgili ve 
yetkililer sorumlu davranamadılar ve “dünya doğal tabiat mirasını” koruya-
madılar.

Şu anda toplam 9 adet anıt falez kaya (diş taşlar) kalmış durumda. Her 
biri farklı cepheden farklı bir silüet ve figür sunuyorlar. Her birinin para ile 
arsa ile değeri kıyaslanamayacak birer değer oldukları fotoğrafları inceledi-
ğinizde bile fark ediliyor. 

Diş taşlar mevkiinde, bu güzelliklerin bulunduğu parsellerde satılık ta-
belası koyulmakta veya parsel sahipleri, dozer ve kepçelerle alanı temizle-
meye ve arsayı satışa hazır hale getirmek istiyor. Turizm şehri Antalya’da, 
dünya tabiat mirası olacak anıt falezlerle birlikte alanın arsa yapılarak satışa 
sunulması kabul edilemez bir durumdur. 

Tek çözüm Aksu Belediyesi’nin bu alanda bulunan parselleri kamulaştı-
rarak koruma altına almasıdır. Ancak o zaman 9 adet doğal falez anıt 
kaya korunmuş ve gelecek nesillere taşınmış olacaktır. 

Kent Hakkı Forumu’nun konuya duyarlılık göstermesini, bir heyet oluş-
turularak 9 adet anıt falez kayanın birer değer olduklarının tespit 
edilmesini ve bu alanın doğal tabiat eserleri parkı olarak geleceğe 
taşınmasına katkıda bulunmasını talep ediyorum. Saygılarımla.



- 150 -

AN
TA

LY
A

KENT HAKKI FORUMU

Antalya Kent İzleme Platformu’na “Kent Hakkı Forumu”nu düzenle-
mesi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Eğitim hakkı kavramını irdele-
mek için öncelikle “eğitim hakkı”nı düzenleyen, İnsan Hakları Ev-

rensel Bildirgesi (Madde 18, 26), Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi (Madde 28, 29), Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültü-
rel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (Madde 13) ve 1982 Anayasası (Madde 
42) gibi evrensel ve ulusal hukuk metinlerine bakılması gerekmektedir. El-
bette bütün bu metinlere hem ulusal hem de uluslararası pek çok metin 
daha eklenebilir. 

Bu metinlerin ortak noktasının, eğitim ve öğretim hakkının temel bir 
hak olduğu ve engellenemeyeceği üzerine kurgulandığı kuşkusuzdur. Ulusal 
metinlerde “ancak” ve “ama”larla evrensel bağlamda kabul edilen hakların 
engellendiği, kabul edilmediği ve çekince konulduğu da vurgulanmalıdır.

Yirmi yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı, uyguladığı eğitim politikalarıy-
la bu alanda tam bir kaos yaratmış, son tahlilde eğitimi; özelleştirme, din-
selleştirme ve kendi gençliğini yetiştirme anlayışıyla malul bir hale yönelt-
miştir.

EĞİTİMDEKİ SAYISAL VERİLER
Eğitim Sen Genel Merkezi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk ya-

rısını değerlendiren raporunda, 920 bin 524’ü resmi eğitim okullarında ve 
200 bin 701’i de özel okullarda olmak üzere toplam 1 milyon 121 bin 225 
öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenci olduğu belirtilmektedir. Antalya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem 
sonu basın açıklamasında (kendi web sitelerinde 1629), 1.686 okulda 
451.656 öğrencinin öğretim gördüğü, 31.741 öğretmenin öğretim kurum-
larında görev aldığı ifade edilmektedir. Aynı açıklamada Antalya’daki üç 
merkez ilçede (Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı) 202.868 öğrencinin eğitim 
öğretim gördüğü ve 9885 öğretmenin görev aldığı belirtilmektedir. 

Eğitim Hak mı Yoksa 
İktidarın Lütfu mu?

Kadir ÖZTÜRK
Sendikacı 
Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı

SERBEST KÜRSÜ
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EĞİTİMDE SORUNLAR
2018-2019 eğitim öğretim yılında da ikili öğretim, niteliksiz eğitim 

hizmeti, eğitimin özelleştirilmesi, kalabalık sınıflar, karma eğitim 
karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, fiziki altyapısı yetersiz okul-
lar başlıkları öne çıkmaktadır. Bunlara ek olarak okullarda öğrenciler ara-
sında ve öğretmenlere yönelik şiddetin sürmesi, öğrencilerin MEB eliyle 
dini cemaat ve vakıfların siyasal istismarına açık hale getirilmesi, mülakata 
dayalı sözleşmeli öğretmenlikte ısrar edilmesi, yüzbinlerce öğretmenin ata-
masının yapılmaması gibi sorunlar görülmektedir. 

23 Ekim 2018 tarihinde ‘2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin açıklanması 
ile oluşan tartışmalar, önümüzdeki dönem başka yeni sorunlarla karşılaşa-
cağını göstermektedir. Öğretmenlik meslek kanunu ve okul yöneticiliğinin 
profesyonelleştirilmesine dönük gündemler, önümüzdeki dönemin en 
önemli tartışma başlıklarını oluşturmaktadır. 

Siyasi iktidarın temsilcileri ve MEB bürokrasisi açıklamalarında, takip 
etmesi güç rakamlarla, eğitim alanında “işlerin iyi gittiği” algısını oluştur-
maya çalışmaktadır. 4+4+4 sonrasında zorunlu eğitim süresinin 12 
yıla çıktığı iddia edilmesine rağmen, ortalama eğitim süresinin 7,5 
yılda kalmış olması dikkat çekicidir. Türkiye’de her dört okuldan birin-
de ikili eğitim yapılmaktadır. MEB verilerine göre ikili eğitim yapılan 
okul oranı %25,71’dir. Yine MEB’in saptamalarına göre, spor salonu bu-
lunan okul oranı sadece yüzde 13’tür. Kütüphanesi olmayan okul 
oranı yüzde 61; çok amaçlı salonu olmayan okulların oranı yüzde 
62’dir.

Çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta, çocuk 
yaşta evlenmenin önüne geçilmemektedir. Yoksul, emekçi ailelerin çocukla-
rı başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar; eğitim 
hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanamamaktadır. Bölgesel, 
cinsel, sınıfsal vb. eşitsizlikler, anadilinde eğitim gibi en temel sorunlar ik-
tidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği temel sorunlar olarak dik-
kat çekmektedir. 

Türkiye’de çocuk işçiliği kalıcı ve toplumsal bir sorun olmayı sürdürmek-
tedir. 2018 yılının Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan edilmesine karşın ço-
cuk işçiliğini denetleme konusunda etkili bir politika yürütülmediği açıkça 
görülmektedir. Çocuk işçiler sorununun sürmesi, okullarda, cemaat yurtla-
rında ve kurslarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddetin artışını eği-
tim sisteminde yaşanan sorunlardan ayrı değerlendirmek mümkün değil-
dir. Türkiye’de çeşitli nedenlerle eğitime erişimde, kız çocukları, mülteci 
çocuklar, anadili Türkçe olmayan çocuklar, LGBTİ+ bireyler, engelli çocuk-
lar ve geçici koruma altındaki çocukların dezavantajları günden güne arta-
rak devam etmektedir.

ANTALYA EĞİTİMİNDE SORUNLAR
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Pla-
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nı’nında (Planda ileri sürülen pek çok sav muğlak ve veriler büyük ölçüde 
2015 yılına kadardır) TÜİK, İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü, An-
talya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği’nden aldıkları verilerine ve 
araştırmalarına göre ülke içinden alınan “Göç” ve hatta “Yabancı Göçü” en 
büyük sorunu oluşturduğu vurgulanmaktadır. Stratejik Planda: “Her dört 
dönemde yurtdışından alınan toplam net göç 28.036 olup, Antalya’nın 
dört dönemde yurt dışından almış olduğu göç yaklaşık bir Sinop, 
bir Gümüşhane, bir Tunceli, bir Artvin ve bir Ardahan’ın şehir merke-
zi nüfusunun büyüklüğü kadardır. Bu da bize Antalya’da çok yakın bir 
gelecekte yabancı uyruklu çocukların eğitimi sorunuyla karşılaşa-
cağımızı göstermektedir.” deniliyor. “Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun 
ve Gelişim Alanları” başlığının “Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik 
planında sorun alanları listesinde, “Eğitim ve Öğretime Erişimde 10, Eği-
tim ve Öğretimde Kalitede 23, Kurumsal Kapasitede 27 toplam 60 gelişim/
sorun alanı tespit” ediliyor. Bu konuda ilk dört başlıkta “Ortaöğretimde 
devamsızlık, Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenci-
ler, Zorunlu eğitimden erken ayrılma, Temel eğitimden ortaöğreti-
me geçiş” sıralanıyor. Yani öğrencilerin okullara devam etmedikleri ve zo-
runlu eğitimin hayata geçmediği söylenebilir.

Aynı stratejik planda “Ücretli öğretmen sayımızın toplam öğretmen sa-
yımıza oranı 2012 yılın da %8, 2013 yılında %8,5 iken 2014 de nüfus artı-
şına bağlı olarak %9,62 olmuştur. İlimizdeki norm kadro doluluk oranı 
2012 yılında %89, 2013 de %88 iken 2014’de de %88 olarak gerçek-
leşmiştir.” denilmektedir. Bu açıklamayla ortaya çıkan sonuç: ücretli öğ-
retmenle eğitim-öğretimin sürdüğü ve bu artışla övünüldüğü, kendi kadro-
larında derse giren öğretmen oranının %88 olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla 
şu ifade yanlış olmaz “dünya kenti Antalya’da %22 öğretmen açığı” 
bulunmaktadır.

“Spor salonu olan okul sayımız son 3 yılda 25 olarak kalmış bu sayı de-
ğişmemiştir. Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul sayısı 159, 
kütüphanesi olan okul oranı 2012’de %63, 2013’ %68, 2014 de %55’dir.” 
diyor aynı rapor ancak bu veriler de inandırıcı değildir.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi Projeler/Protokol-
ler başlığında 24 protokolden söz ediliyor. Bunların 12’si İmam Hatip-
ler ve Dini Değerlerle ilgilidir. En önemlisi ise 13/04/2018 Tarihli 
Antalya Büyükşehir ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında 
İş Birliği Yapılmasına Dair Protokol’dur. Bu protokol ile 3d Yazıcı ile 
Robotik Prototiplerin Üretilmesi”ni gerçekleştirecek okul dini eğiti-
min ağırlıklı olduğu Kepez Celalettin Öktem Anadolu İmam Hatip Li-
sesi’dir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017 tarihin-
de işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile MEB’e bağlı tüm örgün 
ve yaygın eğitim kurumları, tüm personelleri ile birlikte Vakfın kullanımına 
sunulmakta ve MEB sisteminde kayıtlı tüm öğrenci ve velilerin kişisel bilgi-
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lerine erişilmesine olanak sağlanmaktaydı. Eğitim Sen’in itirazı üzerine Da-
nıştay protokolün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ancak, 
bu kararına rağmen Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Ensar Vak-
fı Şubesi arasında benzer bir protokol düzenlenmiş ve Antalya’da devlet 
okullarında ‘Değerler Eğitimi’ni vakfın vermesinin önü açılmıştır. Protokol 
ile MEB’in asli görevleri, tıpkı bir hizmetin taşerona devredilmesi gibi, yargı 
kararlarına meydan okunarak Ensar Vakfı’na devredilmektedir. Bu tür ‘iş-
birliği protokolleri’ ile eğitim alanında ve tüm kamu kurumları üzerinde 
çeşitli dini vakıf ve cemaatlerin vesayet oluşturduğu, bu durumun da devre-
dilemez kamusal bir hizmet olan eğitimin doğasına aykırı olduğu açıktır. 
Antalya’daki okullarda 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs projesinin alela-
cele hayata geçirilmek istenmesinin de bu protokole hizmet ettiği de orta-
dadır.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,      
OHAL VE KHK’LERİN SOMUT SONUÇLARI 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, geçmiş 37 yılda eğitim başta ol-
mak üzere, devletin bütün kademelerinde kilit noktalara yerleşen, uzun bir 
süre eğitim politikalarının belirlenmesinde aktif rol alan, MEB’in teslim 
edildiği bir “cemaate” ait tüm kurumlar, özel okullar, üniversiteler ve yurt-
lara el konulmuştur. Ayrıca, iktidar kendine tehdit olarak gördüğü kurum-
ları kapatıp, kişileri görevden alarak darbe girişimi ile hiçbir ilişkisi olmayan 
yüz binlerce öğrenci, çalışan ve aileyi de mağdur etmiştir. 

15 Temmuz sonrası en büyük tasfiyenin yaşandığı alan eğitim alanı ol-
muştur. OHAL ilanının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak 
üzere, kamuda kitlesel ihraçlar yaşanmış, özelde çalışan 22 bin 474 öğret-
menin çalışma lisansları iptal edilmiş, 15 Vakıf Üniversitesi, 848 Özel Öğ-
renci Yurdu, 1017 özel öğretim kurumu (özel okul) ve tüm askeri liseler 
kapatılmış, devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 1577 dekanın görev-
den istifası istenmiştir. 21 Temmuz 2016- 5 Mayıs 2017 tarihlerini kapsa-
yan OHAL döneminde toplam 105 bin 18 kamu görevlisi kamu görevinden 
ihraç edilmiştir. Bunlardan sadece 1310’u hakkındaki ihraç kararı ve diğer 
tedbirler kaldırılmıştır. Çıkartılan KHK’ler ile bugüne kadar 33 bin 128 öğ-
retmen, 5 bin 295 akademisyen, 1200 yükseköğretim idari personeli, 1194 
MEB bünyesinde çalışan idari personel tamamen siyasi ve idari kararlarla, 
ne ile suçlandığını bilmeden, haklarında herhangi bir hukuki delil ya da suç-
lama olmaksızın kamu görevinden ihraç edilmiştir. Aynı dönemde 24 bin 
490 öğretmen yine hukuksuz bir şekilde açığa alınmış, açığa alınan öğret-
menlerden 16 bin 759’u (10 bin 470’i Eğitim Sen üyesi) aylarca okulların-
dan ve öğrencilerinden uzaklaştırıldıktan sonra görevlerine iade edilmiştir.

İktidar hukuksuz ihraçlara son vermemiş ve AİHM sürecini engellemek 
için, 23 Ocak 2017 günü 685 sayılı OHAL KHK’sı ile kamudan ihraç edilmiş 
yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar 
altına almakla yetkili ‘OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nu kurmuş-
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tur. Hukuksal niteliği tartışmalı olan OHAL Komisyonu’nun, Türkiye Cum-
huriyeti’nin anayasal kurumları olan mahkemeleri yok sayarak karar ver-
mesi açık bir Anayasa ihlalidir ve suçtur. Hakkında suça bulaştığı iddia 
edilen kamu görevlileri ile ilgili tüm hukuki işlemler, hukuk sistemi içinde 
mahkemeler aracılığıyla yürütülmelidir. Sonuç olarak yapılması gereken ko-
misyonun derhal lağvedilmesi, haklarında herhangi bir yargı kararı bulun-
mayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlile-
ri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Suça 
bulaştığı iddia edilenler ise mahkemelere sevk edilmelidir. Sendikamız Eği-
tim Sen ihraç edilen emekçilere hayatı zindana çevirmek isteyenlere inat, 
tüm üyeleriyle sonuna kadar dayanışma içerisinde olacak, bu karanlık gün-
leri üyeleriyle kenetlenerek, el ele vererek aşacaktır. Muktedirlerin gölgesi 
olan, haksız ve hukuksuz ihraçların listelerini hazırlayan, sahip oldukları 
yetkileri sınırsızca kullanabileceğini, sığındıkları iktidar kalelerinin yıkıl-
maz olduğunu sanan rektörler başta olmak üzere tüm sorumlulardan er ya 
da geç yargı önünde hesap sorulacaktır. Özgür düşüncenin, eleştirel aklın 
üzerine çöreklenen bu karanlığın son bulması için mücadelemiz kararlılıkla 
sürecektir.

SONSÖZ 
Türkiye’de eğitimin gerçek anlamda bilimsel ve laik bir içeriğe sahip ol-

duğunu söylemek mümkün değildir. Bilimi, siyasal ve ideolojik amaçlarla 
kuşatarak kamuya sunmak bilimsellikten uzak olduğu gibi laik eğitimin 
gerçekleşmesi önünde de ciddi bir engel oluşturmaktadır. Din ve vicdan öz-
gürlüğünün tanımı açıkken, tek dinli yapıyı pekiştirme konusundaki ısrar 
sürmektedir. Türkiye, taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşme-
si’ne aykırı hareket etmekte, AİHM’in özellikle zorunlu din dersleri ile ilgili 
verdiği karar açık biçimde ihlal edilmektedir. Eğitim sisteminin bütün kade-
melerinde pozitif bilimin tüm öğelerini içinde bulunduran, çağdaş ve bilim-
sel ilkelere dayanan, gerçek bir laiklik anlayışı temelinde yükselen bir yapı-
nın oluşturulması ve bu anlamda öncelikler zorunlu din dersi 
uygulamasından vazgeçilmesi gerekmektedir. Kamusal eğitim her çocuğun 
en temel hakkıdır. Tüm öğrenciler için eşit, parasız, nitelikli eğitim olanak-
ları sağlamak devletin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. 
Özelleştirmeyi destekleme politikalarına son verilmeli, bütçeden en büyük 
pay eğitime ayrılmalıdır. Öğretim programında temel referansımız bilim 
olmalı, protokoller eliyle eğitimin dinselleştirilmesi politikalarına son veril-
meli, öğrencilere ve velilere rağmen gerçekleştirilen okullaşma politikası 
sonlandırılmalıdır. Bilimin, sanatın, sporun iç içe olduğu, öğrencilerin ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda kendini özgürce ifade edebildiği laik ve bilim-
sel eğitim politikaları hayata geçirilmelidir. Anadilinde eğitim, eğitim bili-
minin en temel ilkelerinden birisidir. Bir ülkenin gelişmişliği ve kültürel 
zenginliği açısından önemli olan, ekonomik ve toplumsal başarı sağlamak, 
dilsel ve kültürel zenginliklerin kuşaklararası aktarılmasının olanaklarını 
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yaratmaktır. Toplumsal değişim ve ilerlemeyi engelleyebilmek için dünya-
nın birçok yerinde ilk olarak eğitim olgusuna el atılarak, kültürel zenginlik-
ler talan edilmiş ve ‘resmi dil’ dışında kalan anadillerinde eğitim yasaklan-
mıştır. Bu ise eğitim biliminin en temel ilkesinin yok sayılması anlamına 
gelmektedir. Eğitim sistemi, her kademeden öğretmen, farklı statülerdeki 
üniversite çalışanı, memur ve yardımcı hizmet personeli ile bir bütündür. 
Çünkü tüm eğitim ve bilim emekçileri, aralarındaki statü farklılıklarına rağ-
men, benzer ekonomik ve sosyal sorunları yaşamakta, bir taraftan sorunla-
rı ile uğraşırken, diğer taraftan görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır-
lar. Eğitim sisteminin içinde bulunduğu sorunların aşılması, Türkiye’de 
eğitimi hak ettiği noktaya taşımak, ancak gerçekleştirilecek köklü değişik-
liklerle olanaklı olabilir. Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim yatırımla-
rına, ders kitaplarının hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin belirlenme-
sine; sınıf mevcutlarından eğitimin bilimsel yönünün geliştirilmesine; 
derslik, okul, öğretmen açıklarından eğitimin genel bütçe içindeki payına 
kadar, eğitimin hemen her kademesinde köklü, yapısal değişikliklerin yapıl-
ması zorunludur.
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Merhaba, adım Hüseyin Alkaya, emekli inşaat teknisyeniyim. 18 yıl-
dır Antalya’dayım.

Tekçilik karşısında mağdur olunan hemen her konu her kesim 
tarafından dile getirildi. 

Benim değinmek istediğim konuya bir parça da olsa sevgili Hasan Kemal 
Elban değindi. 

Bir parça da Bayram Ardık arkadaş değindi. Tekçilik karşısında çoğulcu-
luktan da bahsedildi. Çoğulculuğu temsilen bu ülkede hani 72 buçuk mil-
yon millet var diyoruz ya, o renklerden birçokları kayboldu. Bu tekçilik an-
layışı salt bir hükümetin yönetimin anlayışı değil, bana göre bu bir sistem 
anlayışı, dolayısıyla bu sistem o güzel renkleri bu ülkeden sildi götürdü.

1914 yılında Osmanlı sayımında nüfusunun yüzde 20’si gayrimüslim 
iken, bugün 3-5 binlerle ifade ediliyor. Ve şimdi bu paneli düzenleyenlere, 
sivil ve ötekileştirmeyen program akışı için teşekkür ederim.

Tekçiliğin Karşıtı 
Çoğulculuktur

Hüseyin ALKAYA
Teknisyen

SERBEST KÜRSÜ
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Kentlerde yaşamın önemli önceliklerinden biri de yaya olmak ve yaya 
haklarıdır. Bu nedenle ben de her gün 10 kilometre kadar yürüdü-
ğüm Antalya sokaklarında bizzat yaşadığım veya tanık olduğum 

yaya hakkı ihlallerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Öncelikle belirtmek isterim ki yayalar, Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi’n-

de belirtildiği gibi, motorlu taşıtların değil; insanların gereksinimlerine 
göre düzenlenmiş kentlerde yaşama; günlük ihtiyaçlarını yürüyerek veya 
bisikletle giderebilme hakkına sahiptir. Yaya hakkı gereği, kentlerin çocuk-
lar, yaşlılar ve engelliler için toplumsal ilişkileri kolaylaştırması; motorlu 
taşıtların, kimyasal emisyon ve gürültü düzeyi standartlarına uygun olması 
ve motorlu taşıt sürücülerinin hızlarının yaya ve bisikletlilerin güvenliğini 
tehdit etmemesi beklenir. Ayrıca; görme ve duyma engellilerin gereksinim-
lerini de dikkate alan etkili bir işaretleme sistemi, kaymaz kaldırım yüzeyle-
ri, kaldırım taşları ile yol arasındaki seviye farkını giderecek rampalar, en-
gelli-engelsiz tüm yurttaşların gereksinimini karşılayacak ölçüde yaygın ve 
donanımlı bir toplu taşıma sistemi yayaların en temel haklarındandır.

 Antalya kent merkezinde yayalar bu hakların ne kadarına sahip? Maa-
lesef bu sorunun cevabı pek iç açıcı değil. Antalya’da şehir merkezinde he-
men her noktaya yürümek, biz yayaların spor ve ulaşım için vazgeçilmezle-
ri arasındadır. TRT Caddesi’nden, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, 
Kaleiçi, Işıklar Caddesi, Fener Parkı ve Karaalioğlu Parkı zaman zaman da 
Konyaaltı Caddesi ve Konyaaltı Plajı’na kadar olan güzergahta kaldırımlar, 
caddeler, mahalleler ve sokaklardaki yaya hakları ihlallerinin tanığıyım.

Antalya’da yaya yolları, trafiğe kapalı caddeler ve deniz kenarındaki sos-
yal alanlar dışında yetersiz olduğunu ifade etmeliyim. Motosikletler de bu 
yollara girerek yaya hakkımızı ihlal ediyorlar. Kent merkezindeki oksijen ve 
temiz hava ihtiyacımızı Karaalioğlu Parkı ve Atatürk Parkı ile karşılıyoruz. 
Parklardaki yürüyüş alanlarına dar, kalabalık ve yer yer işgal altındaki kal-

Antalya Sokaklarında 
Yaya Olmak

Seyhan KURTMAN
Gazeteci

SERBEST KÜRSÜ
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dırımlarda, yoğun trafikte egzoz dumanı ve araç gürültüleri arasında ulaşı-
yoruz.

Granit taşla kaplanan kent merkezi, yenilenen Cumhuriyet Meydanı ve 
Tophane Çay Bahçesi ile Tophane’den Kaleiçi’ne inen merdivenler de kay-
gan zemin nedeniyle yağmurda oldukça tehlikeli hale geldi. Bol yağışlı ge-
çen bu kış, kent meydanında kayıp düşmemek için kaplumbağa adımları ile 
yürümek gerekiyor. Cumhuriyet Meydanı yenilenen hali ve düz kaygan ze-
miniyle patenci gençlere kayma olanağı sağlarken, yaya olmanın patenci 
olmaktan daha zor olabileceği gerçeği ile yüzleşiyorum. 

Konyaaltı Caddesi’nde, Atatürk Parkı’nın Vali Konağı yanındaki girişi ise 
yayalar için tam bir kâbus. Orada kaplumbağa adımları da yeterli olmuyor. 
Yağışlı havalarda otoparktan aşağı dik inen beton yokuşta defalarca düş-
tüm. Eşsiz bir doğa ve deniz manzarasına sahip Atatürk Parkı’nda yaya yolu 
ve kaldırım olmaması ve yayalar için önlem alınmaması nedeniyle benim 
gibi onlarca yurttaş düşme anısı biriktiriyor. 

Antalya’da yaya hakkı ihlalleri yaygın. Kaldırımlar yalnızca yayalar için-
dir ancak mahalle aralarında kaldırımlara araç park ediliyor. Buralarda yasal 
mevzuatta olmasına rağmen park eden araçlara ceza uygulanmıyor. Bazı 
kaldırımlar araçların park edildiği kadar düşük kottayken, bazıları da gere-
kenden yüksek olması nedeniyle çocuk ve yaşlı yayaların kolayca çıkabilme-
sine uygun değil. 

En fazla araç kullanılan kentlerden birisi olan Antalya’da, yaya hakları-
mızın çoğundan mahrum yaşıyoruz. Yaya haklarımızı planlı, modern ve 
insan odaklı altyapı ile kent hakkımızın önemli bir parçası olarak kullan-
mak istiyoruz.
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Antalya’mızın en büyük sorunlarından birisi içme suyu havzalarının 
korunmamasıdır. 660 litre/saniye ile Antalya’nın en temiz içme 
suyu olan Boğaçayı bugün ‘deniz suyu içeriye alınmıyor’ dense de, 

ilerde deniz suyu içeriye girecektir. Bunun ikincisi Duraliler içme suyu hav-
zası 3 bin 470 litre/ saniye ile Antalya’nın içme suyunu karşılayan iki havza. 

Çevre yolunun mutlak koruma alanı ve birinci derece koruma alanının 
içinden geçen 2. Etapta, Orman Bölge Müdürlüğü’nün mutlak koruma ala-
nı ve birinci derece koruma alanlarına sosyal tesis yapması; 3. Etapta da 
imar planları ile kentleşmenin içeriye girmesi en büyük içme suyu havzasını 
yok etmektedir.

 Bülent Şık’ın yargılanmış olduğu beş havzadan bir tanesi Antalya Hav-
zası’dır. Bu havza neresidir? Kırkgöz’den, Duraliler’den, Boğaçayı’na gelen 
havzada; en temiz suyumuz olan Boğaçayı’nı da yok ediyoruz. İkinci havza-
mız Duraliler; burası yok edilmekte. Kırkgöz arsenik kirliliği ve kimyasal 
atıklarla kirlenmekte. Peki Antalya’ya nereden su vereceğiz? Getirilecek 
olan proje, Hocamızın (Cem Oğuz) söylemiş olduğu proje (Karacaören Ba-
rajı’ndan su temini) yıllardır yapılamayan proje. Bu suyun “Antalya ya veril-
mesi sağlıklı mıdır?’ diye araştırılması gerekir. Bu havzaya su nereden geli-
yor. Bu havza kirlenmeye açık mıdır? Veya hangimiz bu suyu içmeye 
gönüllüyüz?

Bunun akabinde Serik bölgesinde yakın zamanda, 3 tane parselde (bu 
parseller mera alanı) mera alanının vasıfları değiştirilerek yeni toptancı hal 
yapılmakta. Etrafında ne var. Yukarı Kocayatak su havzası, Kayaburnu, Es-
kiyörük havzası, Fedenler su havzası, Kayaburnu su havzası, Aşağı Kocaya-
tak su havzası. Beş tane su havzasının ortasına koca bir imar getiriyoruz. 
Bu havzaların beşinin de kirlenmemesi mümkün mü? Bunun altında Çiftçi-
alanı su havzası, TÜBİTAK’ın yapmış olduğu Kasım 2013 tarihli 509 sayfa-
lık raporla “hassas alan” ilan edilen özel çevre koruma statüsü içerisindeki 
alanın sınırları değiştirilmek kaydı ile 200 bin m2lik yeni bir imar planı ya-

Antalya’nın İçme Suyu 
Havzaları Yok Ediliyor

Yusuf BÖLÜK

SERBEST KÜRSÜ
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pıldı. Sormak istiyorum ya hiçbir muhalefetin mecliste temsilcisi yok mu? 
Hiç bunların önemi yok mu? Antaly’nın bu içme suyu tarım alanları yok 
edilirken bunu hiç gören yok mu? Bakıyoruz kararların altında evet oyları 
çıkıyor. Bu nasıl bir çelişki, bu nasıl bir vurdum duymazlık!.. Hiç bunu ince-
leyen gören yok mu?

İkinci nokta; imarla ilgili Antalya’da 1.7 katsayımız var. Yüzde 70 inşaat 
fazlalığı getiren bir faktör. Bu faktörü Antalya’daki sosyal donatı alanların-
da okul alanlarında her alanda her şeyde inşaat fazlalığı ve nüfus yoğunlu-
ğuyla bir zararlı etken yok mu? Antalyamızın en genç ilçesi Konyaaltını in-
celeyecek olursak 13 tane mahallesi imar parseli görmüş. Toplamı 
13.887.000 m2. Yaklaşık bu alanda yüzde 35 DOP alanı ayrılması (yüzde 
40’da olması gereken 4.860.000 m2) gerekir. Ama detaylı baktığımızda, in-
celediğimizde bu alanda yapılması gereken DOP alanlarına baktığımızda 14 
tane boş devlet okulunun olduğu (toplamı 116 bin m2) gözüküyor. Yeşil 
alanlara baktığımızda 254 bin m2 aktif park, 118 bin m2 boş park olduğu 
gözüküyor. Yani biz imar planlarını bile tam yapamıyoruz. Ortaya bu çıkı-
yor. Nüfusa baktığımızda Konyaaltı’nda, 2016 verilerine göre, sadece par-
selasyon yapılan mahallelerde 114.000 kişi yaşıyor. Bu da kişi başı 2 m2 ye-
şil alan demektir. Antalya da durum bu. Kanuna göre her şey belirlenmiş; 
ilçe bazında 10 m2’lik, il bazında da 5 m2’lik rekreasyon alanı ve kent parkı 
ayrılması gerekir. Ama görüyoruz ki 2 metrekare; gerisi (8 m2) nerede? 

Bakıyoruz ki okul alanlarının çoğu boş. Özel kolejler olmasa bizim ço-
cuklarımızın okula nasıl gidecek? Devletin yaptığı okullara bakıyoruz son 4 
yıl içinde, Antalya’da kaç tane okul yapılmış bakın bir inceleyin. Üç tane 
okul yapılmış. Çok teşekkür ederim. Burada şu ortaya çıkıyor; Antalya’daki 
belediye başkanlarının hepsi sınıfta kaldı.
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KORUMA ALANI YASAKLAR

Mutlak Koruma 
Alanı

• Bu alanda yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin 
bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, 
başka hiçbir maksat için kullanılamaz 

Birinci Derece 
Koruma Alanı

• Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç)
• Uçak pisti ve yollar, demiryolları
• Kentsel, evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) 

depolanması, üretimi ve yok edilmesi
• Mezarlık alanları 
• Madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya 

atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer 
ocağından malzeme alınması)

• Endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi 
bölgeleri

• Nükleer aktiviteler
• Gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok 

etme)
• Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve 

iletme tesisleri
• Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama 

tesisleri (atık barajları)

İkinci Derece 
Koruma Alanı

• Su kirlenmesine sebep olan maddelerin 
yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması

• Nükleer aktiviteler
• Metalürji ve petrokimya tesisleri
• Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama 

tesisleri (atık barajları)

YERALTI SUYU KORUMA ALANLARINA AİT YASAKLAR
(8, 9 ve 10 uncu maddeleri kapsamaktadır)



- 162 -

AN
TA

LY
A

KENT HAKKI FORUMU

1980 darbesi sonrasındaki süreçte ANAP’lı belediyelerce başlayan ve 
günümüzde de AKP belediyeleri tarafından vahşileştirilerek devam 
eden piyasacı, rantçı, neoliberal ve gerici belediyecilik anlayışı emekçi-

leri, kadınları ve toplumun her kesimini olduğu gibi üniversitelileri de kent 
yaşamına ve kente yabancılaştırıp piyasanın eline düşmeye mecbur bırakı-
yor. Tek adam rejiminin kurmak istediği ranta, yağmaya ve talana dayalı; 
üreten, sosyal, eşitlikçi yapıyı reddeden, kentleri sermayenin elinde meta-
laştıran ve her kesimini sömüren belediyecilik anlayışı 24 Haziran seçimleri 
sonrası ülkede kurumsallaştırılmak istenen başkanlık rejiminin tamamlayı-
cısı rolünü üstlenmiştir. 

Antalya yerelinde AKP belediyesinin her geçen gün doğayı katlettiği, 
kentin tarihi ve sosyal yapısını bozduğu ve kenti yandaş sermayedarlarına 
peşkeş çektiği bir durum söz konusu. 

Boğaçayı Projesi’yle sahilin yapısını bozarak doğayı katletmesi, Alkoçlar 
Şirketi’ne Konyaaltı Sahili işletmeciliğini vererek sermayeye peşkeş çekil-
mesi, Ensar Vakfı’na Atatürk Parkı’nda 5 işyerini 10 yıllığına bedelsiz vere-
rek gericilerin, çocuk istismarcılarının kentte yuvalanmasına ön ayak olma-
sı, Akdeniz Üniversitesi’nin Kültür Kapısı’nda üst geçit eksikliğinden okula 
giden üniversitelilerin can güvenliğini tehlikeye atması ve suçu devlet ku-
rumlarına atarak bir üniversitelinin ölümüne göz yumulması, Büyükşehir 
Belediyesi’nin neoliberal politikalarını gözler önüne sermektedir.

Bugünkü Antalya’ya bakacak olursak kentte üniversitelilerin gerçek an-
lamda bir yeri ve söz hakkı olmadığını görüyoruz. Üniversiteliler bu şehrin 
bir parçası olduğu halde, büyük çoğunluğunun ikametgahlarının farklı şe-
hirlerde olması dolayısıyla yerel seçimlerde oy getirisi olmaması üniversite 
gençliğinin şikayet ve taleplerine kulak tıkanmasına neden oluyor. Her ile 
bir üniversite şiarı ile başlattıkları, üniversite öğrencilerini kentlere bir ek-
mek kapısı gibi sundukları kaliteli akademik eğitim ile uzaktan yakından 
ilgisi olmayan kampanyalar sonucu ister büyükşehirler ister taşralar olsun 

Üniversite ve Yerel 
Yönetimler

SERBEST KÜRSÜ

Ebru İNTİBAY
Öğrenci Kolektifleri
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öğrenciler müşteri olarak konumlandırılıyor. Gençlik bir taraftan kampüs 
içerisinde piyasacılığa karşı mücadele ederken öbür yandan yurt eksikliği ve 
yemekhane yetersizliği gibi öğrenim görmek ve yaşamak için gerekli olan 
temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Üniversite içerisindeki sosyal et-
kinliklerin ya kaldırılması ya da gericileştirilmesiyle kısmen mecbur bırakıl-
dığı kent merkezlerine yöneliyor.

Bugün üniversitelere baktığımızda üniversite öğrencisini 500 lira ile ge-
çinmeye zorlayan, yetersiz KYK yurtları ile ya pahalı yurtlara, evlere ya da 
cemaat ve tarikat yurtlarına mahkum bırakan, üniversitenin akademik 
kadrosunu KHK’lar ile atarak yerine yandaş liyakatsiz akademisyenler ata-
yan, üniversite topluluklarına bütçe sağlamayan ve salon vermeyen bir re-
jim uygulanmaktadır. Öğrenciler ise üniversite içinde herhangi bir sosyal, 
kültürel ya da akademik gelişim sağlayamamaktadır. ODTÜ’de evrim konu-
lu konferansın yasaklanması, Akdeniz Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi 
öğrencilerine direkt dekan tarafından sansür uygulanması ve sınav kağıtla-
rının sosyal medyada paylaşılıp dalga geçilmesi gibi gerici ve bilim dışı yap-
tırımlar nedeniyle üniversiteliler kampüslerinde bulduğu kısıtlı imkanlara 
ek olarak kent merkezlerinde özellikle de üniversite mahallelerinde bazı 
sosyal ve kültürel alternatifleri aramak ve istemektedir.

Bizim Antalya’daki üniversiteliler olarak yerel yönetimden beklentimiz 
ve taleplerimiz şunlardır;

Üniversite mahallelerine kültür merkezi açılması, Kültür Mahallesi’nde-
ki Özgecan Aslan Kültür Merkezi gibi var olan kültür merkezlerinin işlev-
selleştirilmesi.

Şehir merkezlerinde bulunan kütüphanede üniversitedeki akademis-
yenlere danışılarak akademik kütüphane oluşturulması.

Kar amacı gütmeyen belediye yurtlarının açılması. 
Öğrenciler için ulaşım fiyatlarının düşürülmesi.
Belediyeler tarafından üniversitelilere burs sağlanması.
Şehir merkezindeki sosyal kültürel faaliyetlerin arttırılması ve ulaşılabi-

lir olması. 
Üniversitelilere ücretsiz yemek ve sıcak içecek verilmesi... Örneğin İzmir 

Bornova Belediyesi’nin yapmış olduğu gençlik merkezi. Bu gençlik merke-
zinde öğrencilere ücretsiz yemek, sıcak ve soğuk içecek verilmektedir.

Büyükşehir belediyesinin kampüs içerisinde üniversitelilere yönelik çe-
şitli sosyal kültürel etkinlikler ve belirli zamanlarda herkesin ulaşabileceği 
şekilde çay-çorba dağıtımı yapması. 

Belediyelerin öğrenciler için eşya yardım kampanyasını düzenlemesi. 
Eşyalarını değiştirecek ya da bağışlamak isteyenlerin eşyalarını verdiği ve 
öğrencilerin de öğrenci kartıyla eşyaları alabileceği bir projenin düzenlen-
mesi. Örneğin Ankara Çankaya Belediyesi’nin yapmış olduğu Yeşil Elma 
projesi.

Üniversite öğrencilerine temel ihtiyaçlarının belediye tarafından ya 
daha ucuz ya da direkt yardım şeklinde verilmesi.
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Bizler Antalya’daki üniversiteliler olarak bu kentte bir yerimiz ve doğal 
olarak söz hakkımız ve yerel yönetimden beklentilerimiz olduğunu belirti-
yoruz. Üniversitelileri kentlerde salt müşteri olarak gören zihniyet ve poli-
tikaya karşı çıkıp kentin bir bileşeni olduğumuzu yeniden vurguluyoruz. 
Bütün köklü değişimlerin arkasında olduğu gibi kentlerde ve mahallelerde 
olan köklü değişim çabaları da üniversitelilerin ve gençliğin katılımı olmak-
sızın başarısız olmaya mahkumdur.
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Antalya Kent İzleme Platformu (AKİP), kurumsal bir bağı olmaksızın 
farklı alanlarda faaliyet gösteren katılımcılardan oluşan, Antalya 
odaklı bir kentli dayanışma ağıdır. Platform, yaklaşan yerel seçim-

lerde katılımcı yerel yönetim ilkelerini esas alan bir Forum düzenleme kara-
rı almıştır. Antalyalıların, kentin doğal, ekolojik, sosyal, ekonomik, kültürel 
ve politik gündemine dair karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katılarak 
taleplerini dile getirme sorumluluğunu esas alan Forum 20.01.2019’da An-
talya Barosu Konferans Salonu’nda “Kent Hakkı” gündemi ile toplanmıştır. 

Kent Hakkı Forum’u kapsamında, mesleklerini Antalya’da sürdürmekte 
olan avukat, şehir ve bölge planlamacısı, mimar, inşaat mühendisi, arkeo-
log, rehber ve akademisyenlerden oluşan 18 çağrılı uzman sözlü bildiride 
bulunmuştur. Bununla birlikte, “Serbest Kürsü” bölümünde 19 katılımcı 
söz hakkı talep etmiş buna ek olarak 35 ziyaretçi de kendileri için ayrılan 
panoya kentin yönetimine dair kişisel görüş, değerlendirme ve taleplerini 
yazmıştır. 
• 2014-2019 yıllarında yaşanan uygulamaları kapsamak üzere sonuç bildir-

gesi kapsamında ayrıntılı bir şekilde sunulan bu görüş, değerlendirme ve 
talepler aşağıda yedi madde de özetlenmiştir:

• Antalya, yöneticilerin, kent seçkinlerinin, sermaye sahiplerinin değil hiç-
bir ayrım gözetilmeksizin Antalya’da yaşayanlarındır. Kente ilişkin doğal, 
ekolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik konularda Antalyalıların 
yerel yönetimlere katılımlarının ve taleplerinin hayata geçirilmesinin önü 
kapatılmamalıdır. 

• Antalya’nın ekolojik değerleri, uygulamaya geçirilmek istenen ölçekli imar 
faaliyetleri nedeniyle aşırı baskı altındadır. Bu baskılar, yalnız kent ekolo-
jisi değil aynı zamanda halk sağlığı üzerinde de telafisi mümkün olmayan 
iklim değişikliklerine neden olacaktır. Yerel yönetimler, kentlinin Doğal ve 
Çevresel değerleriyle birlikte yaşama hakkına saygı duymalı ve onları tu-
rizm ya da rant odaklı imar faaliyetleri için metalaştırmaktan, doğal yapı-

Antalya Kent Hakkı Forumu 
Sonuç Bildirgesi
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nın da kıyımından ivedilikle vazgeçmelidirler.
• Antalya’da yerel yönetimlerce uygulanan plansız ve etütsüz yol, otoyol, 

kavşak, katlı kavşak çalışmaları kentlilerin ulaşım ve dolaşım hakkını ihlal 
etmektedir. Alternatif ulaşım ve dolaşım yöntemlerinin kent gündemine 
taşınması kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, ücretsiz ya da asgari fi-
yatlandırılmış toplu taşıma hizmeti tartışılmaya açılmalı; bisiklet yol ve 
parkları ile kesintisiz yaya dolaşımına ilişkin planlar hayata geçirilmelidir. 

• Yerel yönetimler, Antalya’nın tarihsel miras alanlarını turizme dönük rant 
sahası olarak görmekten vazgeçmelidirler. Antalya’nın tarihsel birikimi, 
bütün kentlilerin gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü oldukları ortak 
değerlerdir. Yerel yöneticiler, kullanma ve yenileme idealini terk ederek 
koruma, kayıt altına alma ve kentin ortak geçmişine ait anıları yaşatma 
konusunda sorumluluk sahibi olduklarını hatırlamalıdırlar.

• Antalya’da gerçekleşen İmar Değişiklikleri, Kentsel Dönüşüm ve Kentsel 
Yenileme uygulamaları Antalyalıların planlı, sürekli yenilenmeyen, yerle-
şik/oturmuş, sağlıklı ve özendirici bir çevrede yaşama hakkını ihlal etmek-
tedir. 

• Antalya’da kadınlar ve LGBTİ+ bireylerin, çocuklar, gençler ve yaşlılar ile 
engelli grupların farklı köken ve kültürlerin yerel yönetimlerden yeterli, 
eşit ve adil hizmet alma hakları ihlal edilmektedir. İstismarcı, cinsiyetçi ve 
ayrıştırıcı yönetim anlayışı, toplum hayatında barış içinde bir arada yaşa-
ma fikrinin gelişmesine engel olmaktadır.

• Antalya’nın en temel sorunlarından bir diğeri de, yerel halkın büyük bir 
çoğunluğunun işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizliklerden derinden 
etkilenmekte olmalarıdır. Geçimini sağlayamayacak kadar muhtaçlar, ev-
sizler, yerleşik veya göçmen, sokağa, açlığa terk edilen, uyuşturucu kulla-
nımına ve suça sürüklenen insanlar, çocuklar, gençler ve kadınlar gün geç-
tikçe çoğalmaktadır. Gelir dağılımındaki dengesizlik, kentsel imkânlardan 
yararlanma bakımından yaşanan mahrumiyetler olağanüstü boyutlarda-
dır. Sermaye dünyasının önüne geçilemeyen beklentileri ve sınırsız kâr 
elde etme hırsı uğruna kentin kimliğini oluşturan doğal yapıyı, tarihi, kül-
türel değerlerimizi acımasızca talan eden, dışlanmışlığa ve yoksulluğa yol 
açan politikaları sürdürmekten başka seçenek üretemeyen yönetim anla-
yışlarından “kent hakkını” hayata geçirmelerini beklemek gerçekçi olma-
yacaktır. 

Bütün bu nedenlerle kentte yaşayan herkesin, özellikle kentsel imkân-
lardan yoksun bırakılanların haklarına sahip çıkmaları ve kent haklarını 
“talep” etmeleri çağrısında bulunmaktayız. 

Ancak bu yolla eşitsizliğe maruz kalanların ve sosyo-ekonomik dezavan-
tajlıların kentle bütünleşmelerini sağlayan kamusal alanlarımızın ve zen-
ginlik kaynaklarımızın, değişim değerlerine göre değil, kullanım değerleri-
ne göre ele alınmasını, fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik koşulların 
toplumsal olandan yana geliştirilebilmesini mümkün kılabiliriz. 
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ANTALYA’DA KENT HAKKI İHLALLERİ
“Kent hakkı” kavramının ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan insan 

hakları mücadeleleri, fikri katkılar, uluslararası ve bölgesel bildirgelerde ifa-
desini bulan evrensel değerler ve nihayet Türkiye Belediyeler Birliği tarafın-
dan mahalli idarelere ve kamuoyuna duyurulan referans niteliğindeki (C. 
Baş, Avrupa Kentsel Şartı, Türkiye Belediyeler Birliği (2017) 54s. (http://
www.tbb.gov.tr/online/kitaplar/avrupa_kentsel_sarti_2017/html5forpc.
html) yaklaşımları da göz önüne alınarak, beş üst başlık altında “ilkeler” be-
lirlenmiştir. Başlıklarda yer alan ilkelerin, diğer bir ifade ile kent hakkımızın 
hangi resmi uygulamalar ile nasıl ihlal edildiği de aşağıda açıklanmıştır.

I.HALK KATILIMI, KENT YÖNETİMİ VE İŞLEYİŞİ
A. İlke: 
Kentler, kentte yaşayanlara aittir. Bu çerçevede, kentlerin doğal, ekolojik, ta-

rihsel, kültürel ve ekonomik zenginlikleri kentlilerin ortak değerleridir. Bu değer-
lerin, idaresi, planlamasında toplum geleceğini ve kendilerini etkileyecek her tür-
lü yerel yönetim karar süreçlerine kentlilerin aktif bir şekilde katılma hakları 
vardır.

B. İhlaller
1** 2014 yılında yaşanan yönetim değişikliği sonucu muhalif olmaları 

nedeniyle yüzlerce işçi ve memur haksız ve hukuksuz yollarla büyükşehir 
belediyesi ilçe birimlerine sürgün gönderilerek uygunsuz ve zor şartlarda 
çalışmaya ve istifaya zorlanmışlardır. 

2** Halkın yönetime katılım kanalları göstermelik ve yöneticilerin inisi-
yatifinde olmamalıdır. EXPO 2016’ya kadar raylı sistem taşınsın mı? Çal-
lı’daki Atatürk heykeli nereye taşınsın? Giritli Parkı otopark olsun mu? gibi 
bilim ve planlamaya aykırı referandumlar yaşanmıştır. Ancak semt, mahal-
le, sokak veya kamusal alanlara yönelik yapılan kimi toplantılar ise ya gös-
termelik ya da yerel birimlerin önceden hazırladığı düzenlemeleri bilgilen-
dirme düzeyinde kalmıştır. Serbestçe bilgiye ulaşma, birlikte değerlendirme, 
karar alma ve nihayet birlikte alınan kararların uygulanması, sonuçlarının 
denetlenmesi yerel yöneticiler tarafından istenmemektedir. 

3** Antalya en borçlu ve bütçe açığı en yüksek büyükşehir belediyeleri 
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak ne yatırım kararları, ne de bun-
lara ilişkin harcamaların denetimleri halkın katılımı ile gerçekleştirilme-
mektedir. Kıyı erozyonuna neden olacağı uzmanlarca açıklanan ve tama-
men rant amaçlı kazılan Boğaçayı, kıyı kenar çizgisini ihlal edilerek 
gerçekleştirilen Konyaaltı sahil düzenlemesinde yer alan ve ekonomik ömrü 
dolmadan yıkılan Beachpark’taki yapılar ve sahilin kullanımının paralı hale 
getirilmesi, Lara sahilini yok edilmesine neden olacak Kurvaziyer limanı 
gibi hem doğal yapıya zarar veren hem de kamusal alanları ticarileştiren 
konularda halkın görüşü alınmamıştır. Antalya’nın sembolü olan Altın Por-
takal Film Festivali’nde yer alan ulusal film yarışmasının festivalden çıkarıl-
ması da halka sorulmamıştır. 
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4** Antalya’da turizm yatırımları büyük ölçüde İstanbul ve yabancı ser-
mayenin elindedir. Bu durum, elde edilen turizm gelirinin Antalya dışında 
vergilendirilmesiyle belediye gelirlerinde düşüşe yol açarken, yerel yöne-
timler soruna çözüm üretme konusunda çalışmalar yapmamakta, haksız 
duruma rıza göstermektedir. Merkezi yönetiminin ve yerel yönetimlerin 
ilgisizliği nedeniyle Antalya ekonomisi kendi iç dinamikleri ile ayakta kala-
bilme imkânlarını geliştirememektedir. Antalya, aylık 2 milyona varan yer-
li-yabancı turistin tüm il sathına getirdiği ek altyapı yükünü karşılayacak 
yerel yönetim gelirlerine sahip olmalıdır.

5** Yakın geçmişte çevre tarım arazilerinin su baskınları altında kalma-
sına yol açan EXPO 2016 ve Boğaçayı projelerinde olduğu gibi Bakanlar Ku-
rulu kararı, KHK; Meltem de stadyum sahasında olduğu gibi Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı TOKİ; Balbey ve Haşim İşcan mahallelerinde olduğu gibi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarındaki 
yetkileriyle Bayındırlık İskan Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Or-
manlık alanlarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile merkezi yönetim tarafın-
dan kentsel yaşama yapılan müdahaleler yetmiyormuş gibi, yeni yasal dü-
zenlemelere göre yerel yönetimlerin yatırım kararları ve kaynak yaratılması 
konularında Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerle halkın yönetime katılı-
mı, kentin birlikte yönetilmesi ve planlanması ilkelerinin uygulanabilirliği 
fazlasıyla sınırlandırılmak istenmektedir. 

6** Her mahallede bir “Hizmet ve İrtibat Merkezi” kurularak hem bele-
diye hizmetlerine daha hızlı erişim hem de mahalledeki insanların gündelik 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını daha düzenli ve nitelikli olarak gidermeleri-
ne ve talepte bulunmalarına olanak sağlanmalıdır. 

Kentsel planlamalar, kamusal projeler hayata geçirilmeden önce uzman-
lık kuruluşlarının, gönüllü kuruluşların, kent konseyinin, muhtarlıkların ve 
sokak, mahalle veya kente ait sivil inisiyatiflerin bilgilendirilmesine, görüş 
bildirmelerine ve sonuçlarını takip etmelerine açık, makul sürelerde sergi-
lenmeleri, değerlendirilmeleri ve takip edilmeleri sağlanmalı, ilçe ve büyük-
şehir belediye meclislerinin imar planı değiştirme büroları gibi çalışmaları-
na son verilmelidir. 

II. ÇEVRE, DOĞA VE SAĞLIK
A. İlkeler:
Yerel yönetimlerin, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını, uygun ve akılcı 

bir biçimde yönetme; idareli kullanma, kirliliğe karşı politikalar uygulayarak eko-
sistemi koruma yükümlülüğü vardır. Bu kapsamda, kentsel çevre politikaları 
oluşturarak, atıkların yönetimi, hava, su, toprak ve yeraltı kirliliklerinin engel-
lenmesi; doğal ve yapay çevrenin doğa kaynaklı afetlerden sakınılması koşulları-
nı yerine getirmek suretiyle iyi sağlık koşulları sağlama sorumluluğu vardır.

B. İhlaller
7** Mevzuatta kişi başına en az 10 m2 hedeflenen yeşil alan standardı 

Antalya’da 4 m2 civarında kalmaktadır. Bu doğrultuda kent merkezinin be-
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tonlaştırılmaksızın yayalaştırılması, bisiklet yollarının yaygınlaştırılması 
son derece düşük seviyelerdedir. 

8** Antalya’da son günlerde yaşanan şiddetli yağış, sel, fırtına, hortum, 
dolu gibi doğal olayların iklim değişikliğine de neden olan daha fazla kâr 
elde etmeye güdümlü sermaye dünyasının faaliyetleriyle bağlantılı olduğu 
kadar, kentsel düzenlemedeki çarpıklıklar, öngörüsüzlükler, tedbirsiz ve 
yetersiz yaklaşımların da ürünüdür. İklime dayalı felaketlerin önüne geçile-
bilmesi için yaşam alanlarımızı, sahillerimizi, ormanlarımızı, dağlarımızı 
betonlaştıran, asfaltlarla kaplayan, ağaçları yok eden, kömür, petrol ve gaz, 
termik santral, HES kullanımını teşvik eden merkezi ve yerel yönetim poli-
tikalarından derhal vazgeçilmesi gerektiği yaşanan can kayıpları ve maddi 
zararlara rağmen görmezden gelinmek istenmektedir.

9** Antalya’ da kanser vakalarının görülme sıklığı ile ilgili bilgiler Sağlık 
İl Müdürlüğü’nde bulunmaktadır ve ülkemizin birim alan başına en fazla 
tarım kimyasalı kullanılan Antalya’da kanser vakası görülme sıklığının ne 
düzeyde olduğunun açıklanmalıdır. Zira yeraltı ve yerüstü su örnekleri, top-
rak örnekleri ve yüzlerce gıda örneği üzerinde yapılan çalışmalar ve binlerce 
analiz sonucunda örneklerin %40’ında kimyasal madde bulunmuştur. Solu-
duğumuz havadan, yediğimiz yemeklerden, içtiğimiz sudan kanserojen 
madde alıyoruz. Ancak merkezi ve yerel yönetimler bu gerçeği görmezden 
gelip gizlemeye çalışırken, halk sağlığının korunması ve gerekli tedbirlerin 
alınması için bu çalışmada yer alan akademisyen hakkında, bilgileri kamu-
oyuna açıkladığı gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi için dava 
açılmıştır. 

10** Konyaaltı Sahili, Anayasa ve kıyı yasasına aykırı olarak parsel parsel 
tahsis edilerek büfelere kiralanmıştır. Büfeler ise yasa dışı bu uygulamada 
kamuya ait kıyı işgallerini daha da genişletmişlerdir. 

11** Konyaaltı ve Lara sahillerinde ve denizde, liman amaçlı dökülecek 
betonlarla kıyılarımız geri dönüşümsüz olarak yok edilmesi planlanmıştır. 

12** Boğaçayı’nda taşkın önleme adı altında dere yatağı, yapay göl yapıl-
mak üzere, Anayasaya ve yasalara aykırı olarak kazılmıştır. Denize rüsubat 
akımı engellenerek doğal yapı bozulmuştur. Kum çakıl kaçakçılığı yapılmış-
tır. Yapılacak projeyle halen Boğaçayı taşkın riskiyle karşı karşıyadır. Aynı 
zamanda Konyaaltı sahillerinin erozyona uğraması riski yaratılmıştır. Ya-
pay göl dolmasın diye her yıl kamu bütçesinden büyük miktarda harcama 
yapılarak dip taraması yapılmak zorundadır. Yoksa taşkın riski daha da 
yükselecektir. 

13** Kaş’a yapılan imar planlarıyla yapılaşma riski artırılmakta ve kitle 
turizmine açılmak istenmektedir. Bunu getirisi olarak alana otoban, viya-
dük, havaalanı projeleriyle Kaş’ın geleceği, sahilleri ve arkeolojik ve doğal 
koruma alanları tehdit altına girmektedir.

14** BŞB başkanı milli parkları ve arkeolojik SİT alanlarını bünyesinde 
barından Kumluca’ya bağlı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgesi 
olan Adrasan için Kültür Turizm Bakanlığınca onaylanmak üzere imar planı 
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yaptıklarını ve sonrasında 18 uygulamasına geçeceklerini duyurdu. Böylece 
Adrasan’ın da betonlaştırılması yolu açıldı.

15** Taş ocakları ve HES’lerle tarumar edilen dağlar, ormanlar, su kay-
naklarımız, ticarethaneye çevrilmek istenen milli parklarımız, tahsis edilip 
imara açılan ormanlık alanlar nedeniyle ormanlarımız tehdit altındadır. 
Son olarak Manavgat Sorgun Ormanı Titreyengöl mevkiinde turizm tesisi 
ve aquapark yapılması amaçlı ağaç kesimi yapılmıştır. Orman Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsisi sonucu 20 bin 300 metrekarelik or-
man alanında asırlık ağaçlar geçtiğimiz Aralık ayında yok edilmiştir. 

16** Karayolları para ayırmadığı için kamulaştırma yerine imar uygula-
ması ile Güney/Batı Çevre Yolu’nda toplam 280 hektar tarım alanı imara 
açıldıktan sonra bu dönemde de süren yapılaşmalar sonucunda 450.000 
narenciye ağacı yok edilmektedir. 

17** Termessos, Aspendos antik kent alanlarının yakınlarından geçiril-
mek istenen tren yolu, Döşemealtı, Duraliler içme su kaynakları çevresin-
deki yapılaşmalar, Kındılçeçme, Tünektepe milli ormanlarında, Lara Kent 
Parkı’nda tatil köyü planlamaları ile ne arkeolojik sit alanı ne milli park, ne 
de koruma alanları dikkate alınmadığı gibi artık her şey satılık hale getiril-
miştir. 

18** İmar barışı kente karşı işlenen suçları teşvik edercesine af etmiştir. 
Hazine arazilerinde veya kendi mülkünde, plansız, iskânsız işgalci olan bu 
kaçak ve ruhsatsız yapılar hazineye kaynak yaratılması adına yasallaştırıl-
mıştır. 

19** Falezler olmasa Antalya olmazdı ama “Kadınyarı” ve “Vasili Kanyo-
nu” düzenlemesinde ve falezlere bitişik otel ve restoran kullanımlarında ve 
halka açık plaj platformlarında Antalya’nın kimliği olan falezlere beton dö-
külmeye devam edilmektedir. Aşırı yüklenme sonucu falezlerin parçalandı-
ğı Konserve Koyu ise yeniden imara açılmak istenmiştir. 

20** EXPO 2016 ve Aksu arası, Kuzey - Batı Çevre Yolu güzergâhı, Altı-
nova, Gaziler Mahallesi, Boğaçayı çevresi… Tarımsal alanlar, ormanlar, ve-
rimli alanlar, dere tepe demeden, plansız, alt yapısız, ihtiyaç dışında hızla 
imara açılmaya devam edilmektedir. 

21** Bey dağları ile sahip olunan görselliğe ve doğal yapıya, Tünekte-
pe’de yapılmak istenen otel inşaatı ile zarar verilecektir. 

22** Kirişçiler- Varsak arasında yer alan ormanlık alanda amacı açıklan-
mayan, arazi açma operasyonu ile on binlerce ağaç kesilmiştir. 

23** Denetimsizlik ve ilgisizlik yüzünden kış aylarında oluşan hava kir-
liliğinde Antalya ülke sınırının üzerindedir). Kent sakinleri kalitesiz kömür, 
plastik, kaçak yakıt kullanımının engellenememesinden dolayı kirli hava 
solumaya devam etmektedir. 

24** Etütsüz, plansız 27 adet katlı kavşak ile betonlaştırılan, ayrıştırılan 
yerleşim alanları, araç yoğunluğu, gürültü ve kirlilik yaratılarak kent sakin-
leri arasında duvar bentler örülmesine neden olmuştur. 

25** Işıklı, ışıksız devasa reklam panoları ile kentte görsel kirlilik ve yaya 
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haklarına ihlal uygulamaları artarak devam etmektedir. 
26** Özellikle nostaljik tramvay hattı boyunca kaldırımların, kamusal 

alanların ticari amaçla işgaline izin verilmesi yaya haklarının hiçe sayıldığı-
nı ortaya koymaktadır. 

27** Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleriyle işbirliği yaparak, Antalya 
merkezindeki yurttaşları Toroslar’daki kasaba ve köylerde yaşayan yurttaş-
larla buluşturacak “Komşu Kapısı” adıyla doğal ve kültürel değerlere saygılı 
bir yerel turizm projesi geliştirmelidir. 

III. KENTSEL DOKU VE BARINMA
A.İlke: 
Yerel yönetimler, imarın kalitesinden; tüm canlıların sağlıklı, yerleşik, özen-

dirici bir çevrede yaşama hakkından ve konut dokusunun korunmasından ve ba-
rınma hakkının sağlanmasından sorumludurlar.

B.İhlaller
28** Konyaaltı Belediyesi’nin bitişiği de dâhil olmak üzere Konyaaltı Sa-

hili boyunca izin verilen devasa binalar kente ihanetin sembolleri olmuşlar-
dır. 

29** İmar barışı hazine arazilerinde veya kendi mülkünde, plansız, is-
kânsız işgalci olan bu kaçak ve ruhsatsız yapılar hazineye kaynak yaratılma-
sı adına yasallaştırılmakla kalmadı, kentsel dokuya zarar verirken sağlıklı, 
güvenli koşullarda barınma hakkının ihlal edilmesine de neden olunmuş-
tur. 

30** Demircikara Narenciye Caddesi’nde, imar planında spor alanı olan 
amatör spor tesislerinin, Antalyaspor’un borçlarının ödenmesi amacıyla alt 
belediye hissesinin önce Antalyaspor Vakfı’na devredilmesi, daha sonra 
BŞB tarafından bu alanın planında akaryakıt istasyonu olarak değiştirilerek 
satılması yeni bir keyfilik örneği olmuştur. 

31** Kent planında yer almadan inşa edilen EXPO 2016 etkinliği sona 
erdikten sonra bu alan özelleştirilmek istendi. Otel, eğlence merkezi ve tep-
kilere neden olan kent merkezindeki müzenin taşınması seçenekleri düşü-
nülürken, akıbeti belirsiz hesapsızlığın zarar ve tahribat alanı olarak sem-
bolleşmiştir. 

32** Otogar alanının satılması için ihaleler yapılmıştır. Bu alan ticari 
amaçlı imara açılmakla bir kamusal alanımız daha özelleştirilmiştir. 

33** Kent dinamikleri, Dokuma Fabrikası’nın özelleştirilmesini ve daha 
sonra Kepez Belediyesi’ne devredildikten sonra bu alanın ticarileştirilmesi-
ni engellemesine karşın, yargı sürecinin sonunda Turkmall’dan iade alınan 
250 bin m2’lik AVM alanının planında halen ticari alan olarak bırakılması 
ve bu şekilde düzenleme yapılmak istenmesi, gelecekte bu alanın piyasalaş-
tırılması ve menfaat çevrelerine tahsis riskini ortadan kaldırmamaktadır. 

34** Kırcami, Antalya’nın kentleşme sürecinde geçirdiği evreler bakı-
mından bu kentin düzenlenmesinde esas alınması gereken öncelikli yakla-
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şımın “arazinin kullanım değeri” olması gerektiği ilkesi yerine artık “arazi-
nin değişim değerine” göre ele alınacağının tescil edildiği son örnek 
olmuştur. 

35** Barınma hakkının sağlanması konusunda hiçbir girişimde bulun-
mayan BŞB tarafından kenti pazarlama planı olarak “Antalya Merkez 5 İlçe 
Kentsel Dönüşüm Master Planı” hazırlanmıştır. Plan o kadar acımasızdır ki 
kentin 3/4’ünü müteahhitlerin insafına teslim etmeyi öngörmektedir. 

 36** Yoğun itirazlara rağmen 33.000 kişilik futbol stadyumu yapılan 
Meltem Mahallesi 10 yılı aşan inşaat sürecinde ve şimdi de her maç günü ve 
akşamı yoğun rahatsızlık ve zarar nedeni olmaya devam etmekte; ulaşım, 
kirlilik, mütecaviz ve nahoş davranışlar mahalle sakinlerinin kâbusu haline 
gelmektedir. 

37** Cumhuriyetin önemli kazanımlarından olan yaklaşık 80 yıldır ka-
musal amaçlarla laboratuvar niteliğinde kullanılan Narenciye bahçesinin 
bulunduğu alan Hazine’den alınarak Hamidiye Vakfı’na devredilmesi bu 
alanda yürütülen tarımsal faaliyetin geleceğini belirsiz hale getirmiştir. 

38** Antalya Kepez Santral Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde görü-
leceği üzere esas amaç olan riskli alan ve depreme dayanıklı konutlar üret-
mek değil, inşaat sektörüne kaynak yaratmak, kent planına aykırı bir şekil-
de fazladan 18.000 konut imalatı gerçekleştirerek kamusal hizmeti ve 
kamusal alanları piyasalaştırmak olduğu ortaya çıkmıştır. 

39** Yargı kararı olmaksızın ANSAN sanatçıların dernek lokali polis zo-
ruyla Kalekapısı’ndaki BŞB’e ait yerinden tahliye edildi. Planında park olan 
bu alanın, şimdi de BŞB meclisinde encümenine satış yetkisi verilmiştir. 

40** Kent merkezinde 2007 yılında yıkılan İnönü İlkokulu, İsmet İnönü 
Kız Enstitüsü ve Doğum Evi binalarından kalan boşluk, ticari alan olarak 
kullanılmaya başlanmış ve geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak işletmesi En-
sar Vakfı’na devredilmiştir. . 

41** Akdeniz kent parkında “dünyaca ünlü ender eserler kategorisinde” 
olan, ödüllü MINICITY maketleri kırıp dökülerek kaldırılmıştır. Bu alanda 
plan değişikliği yapılarak kent parkında AVM ve ticari aktivite inşaatlarına 
başlanmıştır.

42** Etütsüz, plansız katlı kavşaklarla betonlaştırılan, ayrıştırılan yerle-
şim alanları, araç yoğunluğu, gürültü ve kirlilik yaratılarak kent sakinleri 
arasında duvar bentler örülmesine neden olurken sağlıklı koşullarda barın-
ma hakkını da ihlal etmiştir.

43** Kent merkezinde ve ilçelerde çok sayıda sahipsiz ya da sokağa ter-
kedilmiş kedi/köpek/evcil hayvan yaşam mücadelesi vermektedir. Açlık, 
hastalık ve kötü niyetli insanlar tarafından zarar verilme riskiyle karşı kar-
şıya kalan bu dostlarımıza uygun yaşam koşulları sağlamak, beslenme ve 
hastalıklarının tedavi edilmesi, kontrollü çoğalmalarını sağlayacak şekilde 
kısırlaştırılmalarının yapılması yasa gereği il ve ilçe belediyelerinin sorum-
luluğu ve görevidir. Bunun için de uygun koşullarda hayvan barınakları ku-
rulmalıdır. Ancak bazı ilçelerde barınak ya hiç yok ya da olanlar son derece 
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yetersiz ve sağlıksız ortamlardır. 
44** Her mahallede bir “Mahalle Müzesi” kurularak kentlilerin yakın 

çevresindeki somut ve soyut kültürel miras hakkında farkındalık yaratılma-
lıdır. Örneğin yeniden düzenlenen Şarampol Caddesi çevresinde kurulacak 
bir “Mahalle Müzesi”nde, bu caddenin adının ve Tahıl Pazarı Mahallesi’nin 
adının hikâyesi, erken Cumhuriyet döneminde burada faaliyet gösteren An-
talya Matbaası’nın izleri, bu caddenin iki tarafında yaşamış Giritlilerin göç 
hikâyeleri tanıtılabilir. 

IV. ULAŞIM VE DOLAŞIM
A.İlke: 
Motorlu taşıtlar, gürültü, hava kirliliği, ruhsal ve fiziksel tehlike ve artık ihti-

yacı karşılayamaz hale gelen yol, geçit inşaatları ve projeleri, kentleri yavaş, ama 
kesin bir biçimde, öldürmektedir. Yerel Yönetimler, özel araçlarla seyahat hacmi-
nin azaltılması ve dolaşım güvenliği sağlayarak toplu ulaşım alternatifleri, bisik-
let yolları ve kent merkezinin yayalaştırılmasına, yaya alanlarının da güvenli 
kullanıma dönük projeler geliştirmekte yükümlüdürler.

B.İhlaller
45** Antalya’nın sekizincisi yapılan “Ulaşım Ana Planı” ihale gereği Ka-

sım 2016’da teslim edilmesi gerekirken BŞB tarafından kamuoyu ile payla-
şılmaksızın gizlenmektedir. 

Merkezi ve yerel yönetimlerin ön ayak olduğu düzenlemeler sonucunda, 
tarım alanlarının, ormanların ve verimli arazilerin plan bütünlüğü sağlan-
madan yapılaşmaya ve imara açılması sonucunda, kentsel yaşam için hayati 
öneme sahip olan kent içi ulaşım planlaması da yap-boz tahtası haline geti-
rilmiştir. 

46** Etütsüz, plansız gerçekleştirilen katlı kavşaklar ulaşıma çözüm ge-
tirmemiştir. Araç yoğunluğu, gürültü ve kirlilik yaratmıştır. 2005 yılında 
kent içine yapılan “battı-çıktı” kavşaklar ihtiyaca cevap vermeyince Mevla-
na ve Çallı’daki kavşaklar üç katlı kavşak haline getirilmiştir. Çevre yollarda 
olması gereken bu uygulama sinyalizasyonun varlığı nedeniyle amacına 
ulaşamadığı gibi, araç trafiğini artırmıştır.

47** Konyaaltı projesine destek amaçlı gerçekleştirilen Antalyaspor 
Kavşağı yayalara eziyet eden, araçlara zikzak çizdiren, gereksiz benzin tü-
kettiren, plansız, öngörüsüz yeni bir kaza merkezi haline gelmiştir.

48** 640 km’lik kıyıya sahip Antalya›da deniz seferlerinin Alanya-Kaş 
arasında tayin edilecek yeterli kapasiteli yerleşimlere uğrayan, ekonomik ve 
uygun şartlarda kitlesel ulaşımı sağlayan deniz yolu seferleri bugüne kadar 
gerçekleştirilmemiştir. 

49** Otoban, viyadük, havaalanı projeleriyle Kaş’ın geleceği, sahilleri ve 
koruma alanları tehdit altındadır. 

50** Antalya’nın üç adet çevre yolları olan, 15 km’lik Batı Çevre Yolu üç 
kavşağı (Kepez, Duraliler, Serbest Bölge) tamamlanamamıştır. 37 km’lik 
Kuzey Çevre Yolu’nun 12 km’lik kısmı bitirilerek ihale durdurulmuştur. 13 
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km’lik Kuzey-Byoluatı Çevre Yolu’nun ihalesi bile yapılmamıştır. 
51** 2014 ve 2015 seçimlerinde iktidar belediye başkanı ve milletvekil-

leri adayları 2023 yılında Eskişehir-Afyon üzerinden ve Konya üzerinden 
olmak üzere iki güzergâhtan hızlı tren geleceğini müjdelerken hiçbir adım 
atılmamıştır. Ama 17 Ocak 2019 tarihinde Antalya’ya gelen Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı da bu iki hattın dışında İzmir-Antalya Hızlı Tren ve Otoyol 
müjdesi vererek ulaşım beklentilerimiz “müjdelerle” tatmin edilmek isten-
mektedir. 

52** Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ve Konyaaltı sahil şeridinde ol-
duğu gibi otobüs seferlerinin giderek ücretsiz yapılması yaygınlaştırılmalı, 
kent içinde özel araç yerine toplu ulaşım özendirilmelidir. Belediye otobüs 
şoförleri ücretsiz binen engelli ve yaşlılar ile bebek arabalı yolculara kötü 
muamele yapmamaları için önlemler alınmalıdır. 

53** Hali hazırda yolcu taşımacılığının yükünü çekmekte olan belediye 
otobüsleri tüm hatlarda 24 saat hizmet vermelidir. Sabah işe gidiş ve akşam 
iş çıkış saatlerinde sefer sayıları artırılmalıdır. Sefer saatlerini gösteren diji-
tal ekranlar tüm duraklara yerleştirilmelidir. Antalya›da kent içi toplu ula-
şım, Belediye otobüslerinin arka pencereleri açık ve hat numarası yazılı ol-
malıdır.

54** Fatih ve Meydan tramvay duraklarına yakın ücretsiz otopark dü-
zenlemeleri yapılarak kent içine özel araçsız girişler teşvik edilmelidir. Bele-
diye otobüs durakları yaya geçişini engellemeyecek şekilde yerleştirilmeli ve 
yolcuları yağmurdan korumalıdır. Yaya yollarının güvenliğine ve zeminine 
azami özen gösterilmelidir. Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı sahil düzenle-
mesinde olduğu gibi kaygan ve ıslak zeminlerde yayalar için tehlikeli ve 
riskli ortamlar yaratılmasından kaçınılmalıdır. Kent parkları ve kaldırımlar 
trafo, bankamatik, muhtarlık, taksi durağı, büfe ve belediye hizmet binaları 
ile işgal edilmemelidir. Kent planlamasının bütünlüğü içinde değerlendiril-
meyen yapılarla yayaların hakları gasp edilmemelidir. 

V. EŞİTSİZLİĞE MARUZ KALANLAR VE  
SOSYOEKONOMİK DEZAVANTAJLILAR

A.İlke: 
Yerel Yönetimler, yaş, cinsiyet, ırk, inanç, milliyet, sosyoekonomik ve politik 

statü, ruhsal ve bedensel özür gözetmeksizin, tüm insanlara eşit koşullarda hiz-
met vermekle yükümlüdürler.

B.İhlaller 
55** Birleşmiş Milletler desteği ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ta-

rafından yürütülen ve imzacıları arasında Antalya’nın da bulunduğu “Ka-
dın Dostu Kentler Projesi” Taahhütnamesinde yer alan kadın erkek eşitliği-
ne, cinsiyetçi uygulamalara ve düzenlemelere yönelik şartlar, 2014-2019 
döneminde de yerine getirilmemiştir. 

56** Antalya kadınların en yoğun saldırıya uğradığı kentlerin başında 
gelmektedir. Yeterince ışıklandırılmayan, yeterli güvenlik önlemlerinin 
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alınmadığı parklar, yollar, özellikle üniversite çevresinde yaşanan müteca-
viz davranışlar hakkındaki şikâyetler giderek artış göstermektedir. 

57** Kentte yaşayan yabancı uyruklu kadınlara karşı önyargılı yaklaşım-
lar oldukça yaygındır. Şikâyet başvurularında adli mekanizmalar çoğu za-
man gerektiği gibi işletilmemektedir. Yabancı uyruklu kadınlara haklarını 
anlatmak için kendi dillerinde yeterli kaynak ve tercüman bulunamamakta-
dır.

58** Kadınların bir kısmı çocuk doğurduktan sonra iş yaşamından uzak-
laştırılmakta ve bu nedenle de psikolojik sorunlar (yetersizlik hissi, iyi anne 
olmamayı hissetme, yetişememe vb.) yaşanmaktadır. Bu sorun yerel yöne-
timlerle işyerlerinin ortak hareket ederek kreş sayısını çoğaltmalarıyla çö-
zülebilecek bir sorun iken kadınlar ekonomik hayattan soyutlanmakta, bu 
soyutlanmanın getirdiği psikolojik travma eş/partner ve çocuk arasında da 
sorunların artmasına neden olmaktadır. 

59** BŞB tarafından kıyıların kullanımında esas alınması gereken genel-
lik ve eşitlik ilkesi Konyaaltı, Finike ve Alanya’da da “Kadınlar Plajı” adı al-
tında ihlal edilmiştir. 

Kaldı ki Kadınlar Plajı uygulaması, kadınları toplumdan soyutlamakta-
dır. Kadınlara daha rahat bir hareket alanı sağlandığı düşüncesi aslında ka-
dınları toplumun diğer yarısından izole etmekte, kadın erkek eşitliğini, me-
deni koşullarda bir arada yaşama kültürünün gelişmesine engel olmaktadır. 
Eşleri/partnerleri tarafından tüm halka açık plajlar yerine kadınlar plajına 
gitmesine “izin verilen” kadınların varlığı, onları yalnızca kendilerine özgü-
lenen bir alana sıkıştırdığı gibi kadın plajı yerine tüm halka açık plajlara 
gitmeyi tercih eden kadınlara da toplumda farklı gözle bakılmasına neden 
olarak, toplumda cinsiyetçi ve erkek egemen bakış açısının derinleşmesine 
neden olmaktadır. 

60** Özellikle yoğun göç alan Kepez bölgesinde yaşayan kadınlarda ve 
orta yaşlılarda dahi okuma-yazma oranları çok düşüktür.

61** Çocukların zihinsel ve bedeni gelişmelerine katkıda bulunacak 
park, bahçe ve oyun alanları yerine göstermelik birkaç kaydırak ve salıncak 
türü düzenlemelere artık son verilmelidir.

62** Engelliler, yaşlılar kent içinde bir yerden bir yere rahatlıkla gideme-
mektedirler. Tekerlekli sandalye desteği olmadığı gibi, yürüme yolları yeter-
siz ve tehlikeli, ulaşım araçlarının kullanım şartları zordur. Mimari düzen-
lemelerde engelli giriş çıkışı düşünülmemektedir.

63** Kadınlar, engelliler, gençler yönetim kademlerinde yeterince temsil 
edilmemektedirler.

64** Çalışma hayatı işçilerin, esnafın ve zanaatkârların haklarını göz et-
mediği gibi oldukça yaygın ve keyfi yollarla uygulanan hak ihlallerinin gide-
rilmesi için etkin hiçbir önlem alınmamaktadır. Çocuk, kadın, göçmen işçi-
ler yok pahasına, uzun süreler çalıştırılmaktadır. 

65** Turizm sektöründe yer alan işletmelerde staj ve eğitim adı altında 
veya kırsal kesimlerden ucuz işgücü temini yaygınlaşmıştır. 
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66** Evsizler, suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar kentimizin ve yöne-
ticilerimizin utancı olmaya devam etmektedir. Sokağa terk edilmiş, kimlik-
leri dahi olmadığı için hiçbir imkândan yararlanmadan yaşayan, sokakta 
doğum yapan ve çocuğunun akıbetini bilmeyen insanlar, gözlerden uzak 
tutulmak istenseler de güvensiz, geleceksiz, sağlıksız ve her türlü tehlikeye 
açık koşullarda yaşayanlar giderek yaygınlaşmaktadır.

67** Kentimizde uyuşturucuya kolay erişimin önlenememesi seks işçili-
ğine yeni başlayan/zorla başlatılan genç bireylerin madde bağımlısı yap-
makta ve bu durum da bireyleri şiddete karşı da daha savunmasız hale ge-
tirmektedir. 

68** Seks işçilerinin gece vakti işe çıktıkları bölgelerde (100. Yıl, Teo-
manpaşa, Kızılarık, Kışlahan) sokak lambalarının söndürülmesi, şiddet va-
kalarının artmasına neden olmaktadır. 

69** Antalya’daki genelevlerin kapatılması nedeniyle seks işçiliğinin gü-
venli şekilde yapılmasının önüne geçildiğinden, özellikle kırsal bölgede ya-
şayan kız çocukları veya trans bireyler insan ticareti yapan şebekelerin eline 
geçmektedir. Genelevlerinin kapatılmasının bir başka sonucu olarak sigor-
tasız çalışma koşulları nedeniyle sağlık kontrollerinin düzenli şekilde yapıl-
maması cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesine engel olmakta, bu 
hastalıklar seks işçileri ile korunmasız şekilde cinsel ilişkiye giren kişilerin 
eşlerine/partnerlerine de cinsel yolla hastalık bulaşmasına neden olmakta-
dır.

70** Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılı gelir ve 
yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre Antalya-Burdur-Isparta gelire 
dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgede bulunmaktadır. 
Bu verilere göre ülkemiz insanlarının yüzde 22’si yoksul, yaşadığımız bölge-
nin %13,2’si ise ülke ortalamasından çok daha yoksuldur.

Bütün bu durumlara eklenebilecek benzeri kent hakkı ihlalleri de ortaya 
koymaktadır ki, yaşam alanlarımızda hüküm süren egemen yönetim anla-
yışı eşitlik, özgürlük, katılımcılık, adalet, kent planlaması ilkeleri ve ekolo-
jik sistem ile barışık değildir, kamusal çıkarlara göre hareket etmemektedir.
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Antalya Kent İzleme Platformu’nun (AKİP) kent hakkı konusunda ye-
rel yöneticilerde ve yurttaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla dü-
zenlediği Kent Hakkı Forumu Antalya Barosu’nda gerçekleştirildi. 

Kent Hakkı Forumu’nda 40 kadar mimar, şehir plancısı, maliyeci, mü-
hendis, sosyolog, gerontolog ve avukatın yanı sıra evsiz, görme engelli, 
yaya, bisikletçi, LBGTİ sivil yurttaş söz alarak Türkiye’de ve Antalya’da yaşa-
nan kent hakkı mahrumiyetlerini anlattı. 

İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman, Forum’da yaptığı konuş-
mada, kent hakkının öncelikle bir talep etme hakkı olduğunu belirterek 
yurttaşların yaşadıkları çevreyle ilgili temel hizmetleri yerel yöneticilerden 
ısrarla talep etmelerini istedi. Sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın kent 
hakkının başında geldiğini belirten Tayfun Kahraman, “sağlıklı ve doğal bir 
çevrede yaşama hakkı, konforlu ve kesintisiz ulaşım hakkı, tüm sahillerden 
eşit ve ücretsiz olarak yararlanma hakkı, tüm yurttaşlar tarafından talep 
edilmelidir” diye konuştu.

KADINLAR SOKAKTA DOĞURUYOR
Antalya Yardım Gönüllüleri grubundan hemşire Umut Araz, Forum’da, 

Antalya’da sokakta yaşayan ve suça sürüklenen çocukların ve kadınların ya-
şadığı sorunları anlattı. Sokakta yaşayan akıl sağlığından yoksun kadınların 
her türlü istismara açık olduğuna dikkati çeken Umut Araz, “Bu kadınların 
sokakta doğurduğu çocuklar suç örgütleri tarafından kaçırılarak istismar 
ediliyor ve suça sürükleniyor” diye konuştu. Evsizler için seçim zamanı bile 
yatırım yapılmamasından yakınan Umut Araz şöyle devam etti: “Belediye-
lerin tek yaptığı kışın üç ay kadar bir yerlerde yatırmak. Akıl hastası bir ka-
dını kolluk kuvvetinin sokaktan alma yetkisi yok. Bunun için savcı kararı 
gerekiyor ama bu da çoğu zaman gerçekleşmiyor. Tedavisine yardımcı ol-
maya çalıştığımız kadınlardan birisi sokakta dokuz çocuk doğurmuş, bir 
diğeri altı çocuk doğurmuş. Bu çocuklar suça sürükleniyorlar. Bizim tek ya-
pabildiğimiz ulaşabildiğimiz kadınları bir psikiyastriste götürmek ve ilaçla-
rını içirmek.” 

Antalya Kent Hakkı 
Forumu Yapıldı

BASIN AÇIKLAMALARI
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BELEDİYE MECLİSİNDE KAÇ ENGELLİ VAR?
Forum’da, Antalya’da görme engelli kadın olmak temalı bir konuşma ya-

pan Remziye Darıcı, kaldırımlardaki fiziki engeller ve sürücülerin özensizli-
ği nedeniyle kör bir insanın Antalya sokaklarında yürümesinin çok tehlike-
li olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Engelliler Merkezi’nden araç 
istediğinde “Görme engellilere araç veremiyoruz” cevabı aldığını hatırlatan 
Remziye Darıcı, şunları söyledi: “Belediyeler seçime gidiyor; meclis üyeleri 
arasında kaç engelli var? Bizim sorunlarımızı ancak engelli bir meclis üyesi 
gündeme taşıyabilir.” Remziye, tramvaylarda olduğu gibi belediye otobüsle-
rinde durak isimlerinin anons edilmesini istedi.

ENGELLİLERLE NASIL YAŞANIR DERSİ
Görme engelli avukat Hasan Puluç da, Forum’da yaptığı konuşmada, en-

gellilerin yaşadığı sorunlarla ilgili empati kurulması ve bu sorunlara çözüm 
üretilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda engelsizler için en-
gellilerle nasıl yaşanır dersi okutmasını önerdi. Hasan Puluç ayrıca,2011 
yılından beri üyesi olduğu Antalya Barosu’nun toplantı salonunun görme 
engellilerin erişimine uygun olarak düzenlenmesini istedi.

BİSİKLET YOLLARI İSTİYORUZ
Yağmura rağmen Kent Hakkı Forumu’na bisikletiyle gelen Devrim Dağ, 

Antalya Barosu binasının girişinde korunaklı bisiklet parkı olmadığı için 
üzerinde “Şehirlerimizi geri istiyoruz” ifadesi yazan katlanabilir bisikletini 
toplantı salonuna getirdi. İşine bisikletle gelen bir yurttaş olarak tüm An-
talya’yı ve Türkiye’yi bisikletle dolaşmayı hayal ettiğini söyleyen Devrim 
Dağ, büyükşehir ve ilçe belediyelerin güvenli bisiklet yolları yapmasını iste-
di. İmar mevzuatında her bina için otoparkın zorunlu olmasına karşın bi-
sikletler için bir düzenleme olmadığını hatırlatan Devrim Dağ, “şehir plan-
cıları ve mimarlar, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu unutmasın” dedi.

KENT HAKKI TALEPLERİ KİTAP OLACAK
Kent Hakkı Forumu düzenleme kurulu sözcüsü Mustafa Şahin, Fo-

rum’da sunulan bildirilerin ve serbest kürsüde dile getirilen sorunların ta-
leplerinin bu hafta içinde özet halinde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. 
Forum’da dile getirilen sorunların çoğunun Antalya Büyükşehir Belediyesi 
ve ilçe belediyeleri tarafından çözülebilecek nitelikte olduğunu hatırlatan 
Mustafa Şahin, Forum’daki sunumları ve talepleri seçimlerden önce bir ki-
tap olarak bastırarak yerel seçime katılacak siyasi partilere ve başkan aday-
larına gönderileceğini ve bu kent hakkı taleplerinin başkan adaylarının faa-
liyet programlarına alınmasını isteyeceklerini söyledi.

(21 Ocak 2019, ANTALYA)
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İnşaat Mühendisleri Odası Genel Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Oğuz, 
Antalya’nın kent içi ulaşım sorununun, çevre yolları tamamlanmadan, 
düzgün bir ulaşım master planı yapılıp uygulanmadan, toplu ulaşım sis-

temi iyileştirilmeden ve akıllı ulaşım sistemleri uygulanmadan çözülemeye-
ceğini bildirdi. 

Antalya Kent İzleme Platformu (AKİP) tarafından düzenlenen Kent 
Hakkı Forumu’nda “Yerel Seçime Giderken Antalya’nın Kentsel Altyapı-U-
laşım Sorunları” konulu bir sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi Cem Oğuz, 
Antalya’nın en önemli sorununun kent içi ulaşım olduğunu vurguladı. Taşıt 
sayısı bakımından Antalya’nın Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olduğuna 
işaret eden Dr. Cem Oğuz, Antalya’da toplu ulaşım uygulamasının eksik ve 
yanlışlarına işaret etti.

2004 yılında yapılmaya başlanan “battı-çıktı” ların kent içi ulaşım soru-
nunu çözmekten çok uzak olduğunun altını çizen Cem Oğuz, yetersiz gelen 
battı çıktılara 2. hatta 3. kat çıkıldığını, buna rağmen hala bu kavşaklarda 
sinyalizasyon sistemi de kullanıldığını anlattı. Antalyaspor kavşağının da 
bir çok kez yeniden düzenlendiğini ve şu anki halinin “abuk-sabuk” bir şey 
olduğunu ifade eden Oğuz, Akdeniz Üniversitesi’ne gitmek için araç 
sürücülerinin gidiş ve gelişte toplam 8 şerit değiştirmek zorunda 
kaldıklarını, böyle saçma bir kavşak uygulamasının dünyanın hiç-
bir yerinde görülmediğini kaydetti.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?
Cem Oğuz, Antalya’nın kent içi ulaşım sorununun çözümlenebilmesi-

nin koşullarını da şöyle sıraladı:
“Bugüne kadar Antalya’da 8 ayrı ulaşım master planı yapıldı ama hiç biri 

uygulanmadı. Düzgün bir ulaşım master planı yapılıp uygulanmadan, çevre 
yolları tamamlanmadan, toplu taşıma sistemi iyileştirilmeden ve akıllı ula-
şım sistemleri uygulanmadan Antalya’nın kent içi ulaşım sorunu çözüle-
mez. Biliyorsunuz yapımı planlanan 3 çevre yolundan birini bile henüz tam 

Antalya’nın Ulaşım Sorunu 
Kent Hakkı Forumu’nda 
Tartışıldı

BASIN AÇIKLAMALARI
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olarak açamadık. Batı Çevre Yolu’nda 3 kavşak eksik, birinin inşaatına yeni 
başlandı. Kuzey Çevre Yolu toplam 37 kilometre olacak ama şu ana kadar 
sadece 12 kilometresi yapılabildi, 25 kilometresi yapılmayı bekliyor. Korku-
teli yolunu Kemer yoluna bağlayacak 13 kilometrelik Kuzey Batı Çevre Yo-
lu’na ise hiç başlanamadı.”

HIZLI TREN YERİNE…
Dr. Cem Oğuz, Kepez-Meydan 1. Etap raylı sistem ile Expo’ya uzanan 2. 

Etap raylı sistemin yanlış olduğunu, Varsak’tan gelen 3. Etap raylı sistemin 
doğru yapıldığını, Liman’dan Güzeloba’ya gidecek 4. Etap raylı sistem içinse 
şimdiye kadar çaba harcanmadığını da anlattı.

Bir ara Antalya milletvekilliği de yapan dönemin Ulaştırma Bakanı Lütfi 
Elvan’ın 2023 yılında Antalya’nın iki ayrı hatla Eskişehir-Afyon ve Anka-
ra’ya hızlı trenle bağlanacağı müjdesini verdiğini anımsatan Cem Oğuz, an-
cak bugüne dek bu projeyle ilgili de en küçük adım atılmadığına dikkati çek-
ti. Birkaç gün önce Lütfi Elvan’ın açıkladığı iki ayrı hızlı tren hattı yerine 
şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın, bugüne kadar adı bile 
geçmeyen İzmir-Antalya hızlı tren hattından söz ettiğini belirten Cem 
Oğuz, açıklanan ama bir türlü hayata geçirilemeyen hızlı tren yolu yerine 
Burdur ile Antalya arasındaki 125 kilometrelik konvansiyel tren hattı ku-
rulması gerektiğini, bu hattın ise sadece 250 milyon dolara mal olacağını 
ifade etti.

KARAMAN-ÇANDIR İMAR PLANI
Antalya’daki binaların yüzde 30’una yakınının ekonomik ömrünü ta-

mamladığının da altını çizen Cem Oğuz, yeni açılan imar alanlarıyla ilgili de 
bilgi verdi. Cem Oğuz, Antalya Batı Çevre Yolu’nun Karaman ve Çandır Çay-
ları arasında kalan imar planının yargıdan dönebileceğine yönelik duyum-
lar geldiğini, bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de 
son meclis toplantısında bu bölgeyle ilgili yeni bir keşif yapılabileceğinden 
söz ettiğini hatırlattı. Cem Oğuz, bu bölgeyle ilgili olarak bakanlığın 2004 
yılında yaptığı imar planının en doğru plan olduğunu, sonradan yapılan 
planlarda emsal ve kat yüksekliğinin artırıldığını anlattı.

(20 Ocak 2019, ANTALYA)
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Antalya Kent İzleme Platformu’nun (AKİP) 31 Mart’ta  aday olacak 
siyasetçilerde ve oy kullanacak yurttaşlarda farkındalık yaratmak 
amacıyla 20 Ocak’ta Antalya Barosu’nda düzenlediği Kent Hakkı Fo-

rumu katılımcılarının bildirdiği kent hak ihlalleri raporlaştırıldı. Kent Hak-
kı Forumu’nda sözlü veya yazılı olarak bildirimde bulunan 60’dan fazla ka-
tılımcı, Antalya’da son 5 yılda 70 kadar kent hakkı ihlali yaşandığını tespit 
etti. AKİP sözcüsü avukat Mustafa Şahin tarafından platformun sosyal 
medya hesaplarında Antalya Kent Hakkı Forumu Sonuç Bildirgesi başlığı 
ile yayınlanan raporda, Antalya’da son 5 yıldaki yerel ve merkezi yönetim 
icraatları kent yönetimine katılım, çevre, doğa, sağlık, kentsel doku, barın-
ma, ulaşım ve dolaşım, hizmet alımında eşitlik hakları açısından değerlen-
dirildi.

ENGELLİ VE YAŞLILARA KÖTÜ MUAMELE
Antalya’da yaşayan ve özellikle kentsel imkânlardan yoksun bırakılanla-

ra haklarına sahip çıkmaya ve kent haklarını “talep” etme çağrısı yapılan 10 
sayfalık raporda, 5 yılda tespit edilen 70 maddelik kent hakkı ihlal  listesin-
de yer alan başlıklardan temel insan haklarını da içeren kent hakkı ihlalleri 
şöyle sıralandı: “-Yüzlerce işçi ve memur Büyükşehir Belediyesi ilçe birimle-
rine sürgün gönderilerek uygunsuz ve zor şartlarda çalışmaya ve istifaya 
zorlanmışlardır. -Antalya’da yeraltı ve yerüstü su örnekleri, toprak örnekle-
ri ve yüzlerce gıda örneği üzerinde yapılan çalışmalar ve binlerce analiz so-
nucunda örneklerin %40’ında kimyasal madde bulunmuştur. -Belediye oto-
büs şoförleri ücretsiz binen engelli ve yaşlılar ile bebek arabalı yolculara 
kötü muamele yapmaktadır, -Engelliler, yaşlılar kent içinde bir yerden bir 
yere rahatlıkla gidememektedirler. -Evsizler, suça sürüklenen çocuklar ve 
kadınlar kentimizin ve yöneticilerimizin utancı olmaya devam etmektedir.”

SAHİLİ KAPATAN DEVASA BİNALAR
Kent Hakkı Forumu sonuç raporunda sıralanan ihlallerde çevre ve do-

ğayla ilgili olanlar öne çıkan konulardan birisini oluşturdu: “-Boğaçayı’nda 
taşkın önleme adı altında dere yatağı, yapay göl yapılmak üzere, Anayasaya 
ve yasalara aykırı olarak kazılmıştır. -Kadınyarı ve Vasili Deresi  düzenleme-

Antalya Kent Hakkı Forumu 
Hak İhlal Raporu Açıklandı

BASIN AÇIKLAMALARI
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sinde ve falezlere bitişik otel ve restoran kullanımlarında ve halka açık plaj 
platformlarında Antalya’nın kimliği olan falezlere beton dökülmektedir. 
-Konyaaltı Belediyesinin bitişiği de dâhil olmak üzere Konyaaltı sahili bo-
yunca izin verilen devasa binalar kente ihanetin sembolleridir. -Kişi başına 
en az 10 m2 olması gereken yeşil alan Antalya’da 4 m2 civarında kalmakta-
dır. -Bisiklet yolları son derece düşük seviyelerdedir. -Narenciye bahçesinin 
bulunduğu alan Hazine’den alınarak Hamidiye Vakfına devredilmesi bu 
alanda yürütülen tarımsal faaliyetin geleceğini belirsiz hale getirmiş-
tir. -Otoban, viyadük, Havaalanı projeleriyle Kaş’ın geleceği, sahilleri ve ko-
ruma alanları tehdit altındadır.- -Boğaçayı, Konyaaltı Sahili, Lara’da kurva-
ziyer limanı projelerinde ve Altın Portakal film festivalinde yer alan ulusal 
film yarışmasının festivalden çıkarılmasında halkın fikri sorulmamıştır.”

ANTALYA BAROSU KİTAP YAPACAK
AKİP sözcüsü Mustafa Şahin, Antalya Kent Forumu’na sunulan kent 

hakkı kavramının anlamı ile Antalya’da 5 yıllık kent hakkı ihlallerini içeren 
bildiriler ve kent hakkı talepleri Antalya Barosu tarafından kitap olarak ba-
sıma hazırlandığını bildirdi. Yaklaşık 200 sayfa olacak Kent Hakkı Forumu 
kitabı yerel ve merkezi yöneticiler ile talep eden yurttaşlara ücretsiz dağıtı-
lacak. 

(7 Şubat 2019, ANTALYA)
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Program Akışı
AÇILIŞ 13:00
Açılış Konuşması / Mustafa Şahin      
(Avukat - Antalya Kent İzleme Platformu Sözcüsü)

GİRİŞ  13:10
Kentsel Yaşam ve Kent Hakkı / Tayfun Karaman (Akademisyen  - 
İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı - Gezi Platformu Sözcülerinden)  

I.OTURUM 13:30
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Uygulamaları /    
Süleyman Ulutürk  (Akademisyen)
Doğal Kültürel Tarihi Alanlarda Planlama ve Kentsel Yenileme /   
Haşim Dikencik (Şehir Plancısı)
Antalya Kentinin Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sorunları /    
Cem Oğuz (Akademisyen)
Antalya’nın Suları / Galip Büyükyıldırım (İnşaat Mühendisi)

ARA 14:10
Antalya’daki Su Varlıklarında Kimyasal Kirlilik /   
Bülent Şık (Akademisyen) 
Kentsel Dönüşüm ve Kepez Santral Mahallesi /     
Özay Göztepe (Akademisyen)
Antalya’nın Perişan Halleri / Fatih Söyler (Mimar)  
Geleceğin Antalya’sı / Recep Esengil  (Mimar)

II.OTURUM  15:10
Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Yönetim Gündemi /     
Nadide Karkıner (Akademisyen)  
Kent ve Kadın / Banu Altunlu (Avukat)
Kent ve Çocuk / Serap Ertuğrul (Avukat)
Antalya’da Yaşlı ve Engelli Olmak / Suzan Yazıcı (Geontolog)

ARA 15:50
Antalya’da Kültürel Miras ve Turizm Uygulamaları /    
Selda Baybo (Arkeolog/Rehber)  
Kent Savunması ve Hukuk / Tuncay Koç (Avukat)   
Kent Savunma Pratikleri / Kutay Meriç (Aktivist)  
Yerel Yönetimlerde “Vukuatlı” İnsan Kaynakları Uygulamaları /  
İlhan Karakurt (Sendikacı) 
Yaşadığımız Kentten Haberdar Olma Hakkı ve Antalya’da 
Gazetecilik / E. Sefa Seyitoğlu (Gazeteci)

III. SERBEST KÜRSÜ 17:10- 18:15

IV. SONUÇ BİLDİRGESİ ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMASI
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Sokak Röportajları
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Fotoğraflar
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Basında Forum

Hürriyet Akdeniz 19.01.2019
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Körfez Gazetesi 19.01.2019
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Antalya Ses 21.01.2019
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Antalya Sokakları 21.01.2019
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Hürriyet Akdeniz 22.01.2019
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Hürriyet Akdeniz 22.01.2019
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Evrensel 22.01.2019
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2 >>22 Ocak 2019 SALI

HABER

CHP’nin Konyaaltı 
Belediye Meclis 
üyeliği için yaptığı 

temayül yoklaması için, 
Pazar gününün önemli 
bir bölümünü SPOR-
LAND’da geçirdim.

Önce ortamdan bahse-
deyim…

Salon dışında ve içinde 
gerçek bir demokrasi şöle-
ni vardı. Köfte-ekmeklerle, 
pastalarla, çay-kahve 
ikramlarıyla, küçük eşanti-
yon hediyelerle oy isteyen 
meclis üyesi adayları ve 
taraftarları, demokrasinin 
güzelliklerini yansıttılar. 
Seçilmesi halinde neleri 
yapacağını birebir anlatan 
meclis üyesi adayları da 
vardı, bastırdığı broşürle 
kendisini ve hedeflerini 
anlatanlar da…

Salon dışındaki hare-
ketlilik, salon içinde de 
kendisini gösteriyordu. 
Üyeleri yakın markaja 
alan adaylar, ikna turlarını 
son ana kadar sürdürdü-
ler. 

Bunlar her seçimde 
gördüğümüz rutin tablo-
lardı. Bir gazeteci refleksi 
ile kulislerdeki söylentileri 
ve beklentileri öğrenmeye 
çalıştım.

Konyaaltı Belediye 
Başkan adayı olarak 
belirlenen Semih Esen ve 
meclis üyeliği için yapılan 
temayül yoklamasından 
memnun olmayan CHP’li-
ye rastlamadım. Muhittin 
Böcek’in Büyükşehir 
adaylığını içine sindireme-
yene de rastlamadım. 

Bu iki isim için böyle bir 
tablonun çıkmasını çok 
yadırgamadım. Çünkü 
Semih Esen, CHP’de 
sevilen bir isim ve aday-
lık sürecinin başından 
itibaren ismi başkan adayı 
olarak en önde çıkıyordu. 
Konyaaltı’ndan Büyükşe-
hir’e dikey geçiş yaptığı 
için Muhittin Böcek ismi 
de bu açıdan normal.

Beni asıl şaşırtan, Ümit 
Uysal’ın Muratpaşa’da 
kalması da ‘En isabetli ka-
rar’ olarak yorumlanıyor. 
Uysal’ın en az 1 dönem 
daha Muratpaşa’da kal-
dıktan sonra, daha büyük 
hedefler peşinde koşması 
gerektiği görüşü hakim.

Bir başka merkez ilçe 
olan Döşemealtı’na 
kısaca değineyim. Turgay 
Genç’in tekrar aday gös-
terilmesini isabetli bulan 
CHP’liler çoğunlukta. An-
cak Genç’in yerine daha 
iyi isim çıkarılabileceğini 
belirtenlerin sayısı da az 
değil.

CHP’de herkesin ortak 
fikrinin olduğu konu ya 
da görüş çok az olur. O 
nedenle buraya kadar 
yazdıklarıma şaşırdığınızı 
tahmin ediyorum.

Fazla şaşırmayın, çün-
kü Kepez ve Aksu’yu en 
sona sakladım.

Kepez ve Aksu’da 
yaşanan adaylık süreci 

ve bu sürecin sonunda 
belirlenen isimler CHP’li-
lerin içine sinmemiş.

Salona gelerek partili-
lerle sohbet eden Garip 
Erdoğan, CHP’lilerin en 
çok ilgi gösterdiği isimlerin 
başında geliyordu. Garip 
Erdoğan ile konuşan bir 
CHP’li, Kepez’e aday 
çıkaramayan partisine 
tepki gösterirken, “Aylar-
dır çalışıyorsunuz, sizin 
yerinize bir MHP’linin 
aday gösterildiğini duy-
duğumda hüngür hüngür 
ağladım” diye tepkisini 
gösterdi. Aday gösterilme-
mesine hala tepkili olan 
Garip Erdoğan, duygu-
larını bastırarak partilileri 
teskin etmeye çalıştı. Bazı 
partililer de Garip Erdo-
ğan’a moral vermek için 
Semih Esen’i örnek gös-
terdi ve “Esen de mağdur 
olmuştu, bugün hak ettiği 
değeri buldu. Sabretmeli-
sin” tavsiyesinde bulundu.

Aksu ile ilgili tepki ise 
daha büyük. CHP’liler 
tarafından, Muratpaşa 
ve Konyaaltı’ndan sonra 
kazanılma ihtimali en yük-
sek ilçe olarak gördükleri 
Aksu’da, İsa Yıldırım’ın 
adaylıktan çekilmesi, 
“Aksu’yu altın tepside AK 
Parti-MHP ittifakına hedi-
ye etmek” olarak yorum-
lanıyor. CHP’lilere göre 
Kepez’de Garip Erdoğan, 
Aksu’da ise İsa Yıldırım’ın 
aday olması gerekiyordu.

SPORLAND’a gelen 
CHP üyelerinin tavırla-
rına bakarsak, Kepez ve 
Aksu’nun kaybedilmesi 
halinde faturanın çıka-
cağı adres aşağı yukarı 
belli. Ancak Büyükşehir 
kaybedilirse CHP içinden 
birilerinin bedel ödemesi 
kaçınılmaz olacağa ben-
ziyor.

Seçimlere daha 2 aydan 
fazla bir süre var. Bu süre 
içinde tepkilerin azalıp 
azalmayacağını bilemeyiz. 
Konyaaltı’ndaki CHP’li-
lerin görüşlerinin Antal-
ya genelini temsil edip 
etmeyeceğini ise tahmin 
edemeyiz.

Ancak Konyaaltı Beledi-
ye meclis üyeliği için yapı-
lan temayüle katılan CHP 
üyelerine göre, partilerinin 
yerel seçim tercihleri çok 
başarılı değil. 

Konyaaltı’nda Semih 
Esen, Muratpaşa’da Ümit 
Uysal, Büyükşehir’de 
Muhittin Böcek isimleri 
ne kadar doğruysa, Kepez 
ve Aksu adayları o kadar 
yanlış.

HASAN YAVAŞLAR

CHP’nin 
tercihleri

Antalya Barosu'nda 
düzenlenen Kent 
Hakkı Forumu'nda 
mimar, şehir plan-
cısı, maliyeci, mü-

hendis, sosyolog, gerontolog ve 
avukatın yanı sıra evsiz, görme 
engelli, yaya, bisikletçi, LBGTİ 
sivil yurttaş söz alarak Türkiye'de 
ve Antalya'da yaşanan kent hakkı 
mahrumiyetlerini anlattı. İstanbul 
Şehir Plancıları Odası Başkanı 
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Dr. Öğretim Üye-
si Tayfun Kahraman, forumda 
yaptığı konuşmada, kent hakkının 
öncelikle bir talep etme hakkı 
olduğunu belirterek yurttaşların 
yaşadıkları çevreyle ilgili temel 
hizmetleri yerel yöneticilerden 
ısrarla talep etmelerini istedi. 
Sağlıklı ve doğal bir çevrede 
yaşamanın kent hakkının ba-
şında geldiğini belirten Tayfun 
Kahraman, “Sağlıklı ve doğal bir 
çevrede yaşama hakkı, konforlu 
ve kesintisiz ulaşım hakkı, tüm 
sahillerden eşit ve ücretsiz olarak 
yararlanma hakkı, tüm yurttaşlar 
tarafından talep edilmelidir" diye 
konuştu.

KADINLAR SOKAKTA DOĞURUYOR
Antalya Yardım Gönüllüleri 
grubundan hemşire Umut Araz, 
forumda yaptığı konuşmada, 
Antalya'da sokakta yaşayan ve 
suça sürüklenen çocukların ve 
kadınların yaşadığı sorunları 
anlattı. Sokakta yaşayan akıl 
sağlığından yoksun kadınların 
her türlü istismara açık olduğuna 
dikkati çeken Umut Araz, “Bu 
kadınların sokakta doğurduğu 
çocuklar suç örgütleri tarafından 
kaçırılarak istismar ediliyor ve 

suça sürükleniyor" dedi. Evsizler 
için seçim zamanı bile yatırım 
yapılmamasından yakınan Umut 
Araz, şöyle devam etti: “Bele-
diyelerin tek yaptığı kışın üç ay 
kadar bir yerlerde yatırmak. Akıl 
hastası bir kadını kolluk kuvve-
tinin sokaktan alma yetkisi yok. 
Bunun için savcı kararı gerekiyor 
ama bu da çoğu zaman gerçek-
leşmiyor. Tedavisine yardımcı 
olmaya çalıştığımız kadınlar-
dan birisi sokakta dokuz çocuk 
doğurmuş, bir diğeri altı çocuk 
doğurmuş. Bu çocuklar suça 
sürükleniyor. Bizim tek yapabil-
diğimiz, ulaşabildiğimiz kadınları 
bir psikiyastriste götürmek ve 
ilaçlarını içirmek."

BELEDİYE MECLİSİNDE KAÇ 
ENGELLİ VAR?
'Antalya'da görme engelli kadın 
olmak' temalı konuşma yapan 
Remziye Darıcı da kaldırımlar-
daki fiziki engeller ve sürücülerin 
özensizliği nedeniyle kör bir 

insanın Antalya sokaklarında yü-
rümesinin çok tehlikeli olduğunu 
söyledi. Büyükşehir Belediye-
si'nin Engelliler Merkezi'nden 
araç istediğinde “Görme engel-
lilere araç veremiyoruz" cevabı 
aldığını dile getiren Remziye Da-
rıcı, “Belediyeler seçime gidiyor; 
meclis üyeleri arasında kaç engel-
li var? Bizim sorunlarımızı ancak 
engelli bir meclis üyesi gündeme 
taşıyabilir" dedi. Darıcı, tram-
vaylarda olduğu gibi belediye 
otobüslerinde durak isimlerinin 
anons edilmesini istedi. Görme 
engelli avukat Hasan Puluç da en-
gellilerin yaşadığı sorunlarla ilgili 
empati kurulması ve bu sorunlara 
çözüm üretilebilmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın okullarda 
engelsizler için 'engellilerle nasıl 
yaşanır' dersi okutmasını önerdi. 
Hasan Puluç, 2011 yılından beri 
üyesi olduğu Antalya Barosu'nun 
toplantı salonunun görme engel-
lilerin erişimine uygun olarak 
düzenlenmesini istedi.

BİSİKLET YOLLARI İSTİYORUZ
Foruma bisikletiyle gelen Devrim 
Dağ ise Antalya Barosu binasının 
girişinde korunaklı bisiklet parkı 
olmadığı için üzerinde 'Şehir-
lerimizi geri istiyoruz' ifadesi 
yazan katlanabilir bisikletini 
toplantı salonuna getirdi. İşine 
bisikletle gelen bir yurttaş olarak 
tüm Antalya'yı ve Türkiye'yi 
bisikletle dolaşmayı hayal ettiğini 
söyleyen Devrim Dağ, büyükşe-
hir ve ilçe belediyelerin güvenli 
bisiklet yolları yapmasını istedi. 
İmar mevzuatında her bina için 
otopark zorunlu olmasına karşın 
bisikletler için bir düzenleme 
olmadığını hatırlatan Devrim 
Dağ, “Şehir plancıları ve mimar-
lar, bisikletin de bir ulaşım aracı 
olduğunu unutmasın" dedi.

KENT HAKKI TALEPLERİ KİTAP 
OLACAK
Kent Hakkı Forumu düzenleme 
kurulu sözcüsü Mustafa Şahin, 
bildirilerin ve serbest kürsüde 
dile getirilen sorunların taleple-
rinin bu hafta içinde özet halinde 
kamuoyu ile paylaşılacağını 
söyledi. 

Forumda dile getirilen sorunla-
rın çoğunun Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe belediyeleri 
tarafından çözülebilecek nitelik-
te olduğunu hatırlatan Mustafa 
Şahin, forumdaki sunumları ve 
talepleri seçimlerden önce  bir ki-
tap olarak bastırarak yerel seçime 
katılacak siyasi partilere ve baş-
kan adaylarına gönderileceğini ve 
bu kent haklı taleplerinin başkan 
adaylarının faaliyet programla-
rına alınmasını isteyeceklerini 
söyledi. n (DHA)

Kent Hakkı Forumu'nda 
talepler dile getirildi

ANTALYA Kent 
İzleme Platfor-
mu'nun (AKİP) 
kent hakkı ko-
nusunda yerel 
yöneticilerde 
ve yurttaşlar-
da farkındalık 
yaratmak ama-
cıyla düzenle-
diği Kent Hakkı 
Forumu gerçek-
leştirildi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Başkanı Davut 
Çetin, 'KOSGEB İşletme 
Geliştirme Destek Programı 
Yurt Dışı İş Gezisi Destek-
leri' kapsamında KOBİ'lere 
konaklama, ulaşım, tercüme, 
rehberlik, fuar giriş ücretleri 
ve toplantı-organizasyon 
giderleri gibi kalemlerde, 
gidilecek ülkeye göre 3 bin 
lira ile 5 bin lira arasında 
katkı sağlanacağını kaydetti. 
Davut Çetin, şartları sağlayan 
ve destekten faydalanmak 
isteyen KOBİ'lerin taleplerini 
oda ve borsalara iletmeleri 
gerektiğini belirtti. 

Davut Çetin açıklamasında 
şunları kaydetti:  “Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, 
KOBİ'lerimizin uluslararası 
pazarlara açılmalarını teşvik 
etmek, bu çerçevede yurt 
dışı iş gezilerini yaygın-
laştırarak rekabet güçlerini 
artırmaya yönelik adım-
larını desteklemek adına 
KOSGEB'le yeni bir destek 
modeli konusunda işbirliği 
gerçekleştirdi. 'KOSGEB 
İşletme Geliştirme Destek 
Programı Yurt Dışı İş Gezisi 
Destekleri' çerçevesinde 
KOBİ'ler; Oda ve borsaları 
kanalıyla yurt dışına gerçek-
leştirecekleri iş gezilerinde 
destek almaya hak kazana-
bilecek."

DESTEK MİKTARI 
"Bunun için öncelikle KOS-
GEB veritabanına kayıtlı 10 
işletmenin biraraya gelmesi 
gerekiyor. Bu kapsamda 
işletmelere KOBİ'lere ko-
naklama, ulaşım, tercüme, 
rehberlik, fuar giriş ücretleri 
ve toplantı-organizasyon 
giderleri gibi kalemlerde, gi-
dilecek ülkeye göre 3 bin lira 
ile 5 bin lira arasında katkı 
sağlanacak. Destek mikta-
rı Kuzey Amerika, Güney 
Amerika ve Avustralya kıtası 
ile Asya Pasifik Ülkeleri için 
5 bin lira, Çin Halk Cumhuri-
yeti dâhil diğer ülkeler için 3 
bin lira olarak belirlendi. Bu 

kapsamda meslek kuruluşları 
ile toplantı ya da inceleme 
gezilerinin de programda yer 
alması gerekiyor." 
"KOBİ'lerimizin uluslararası 
trendleri yakından izlemeleri, 
edindikleri bilgileri kendi 
sektörlerine yansıtmaları ve 
yurtdışı networklerini geliş-
tirmeleri adına son derece 
cazip bir imkân sunuluyor. İl-
gilenen üyelerimiz TOBB'un 
internet sayfasında yer alan 
http://kobi.tobb.org.tr linkin-
den detaylı bilgi edinebilir. 
Üyelerimizi bu imkandan 
en iyi şekilde yararlanmaya 
davet ediyorum." 
n (DHA)

KOBİ'lere yurt dışı
iş gezisi desteği

ATATÜRK Caddesi ve Işıklar'da kimliği belirsiz 
kişilerin zarar verdiği temalı heykeller, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından onarıldıktan sonra 
eski yerlerine monte edildi. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi 
üzerinde bulunan Romalı ve sokak müzis-
yeni temalı heykellere, kimliği belirsiz kişiler 
tarafından verilen zararın izlerini tamamen sildi. 
Bazı bölümleri kırılıp, sprey boya ile boyanan 
heykeller, heykelleri yapan heykeltıraş Nusret 
Demir tarafından sökülerek, tekrar onarıldı. 
Bakım ve onarımı biten heykeller, Demir tarafın-
dan eski haline getirilerek aynı yerlerine monte 
edildi. Antalyalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin 
heykellere yaptığı bakım ve onarım çalışmasını 
büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 

heykellerin eski haline 
kavuşturulmasından 

dolayı mutlu olduk-
larını ifade etti. 
Romalı ve sokak 
müzisyeni te-
malı heykeller, 
vatandaşların 
yanı sıra turist-
lerin de büyük 

ilgisini çekiyor. 
n (DHA)

Zarar gören 
heykeller onarıldı

 

KUMLUCA Belediye 
Başkanı Yusuf Göven, Ak 
Parti Kumluca ilçe başkanlığı-
na atanan Erol Uysal'a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 
Geçen cuma günü Ak Parti 
Genel Merkezinde yapılan 
mülakat sonucu Kumluca ilçe 
başkanlığına getirilen Erol 
Uysal'a hayırlı olsun ziyaretin-
de bulunan Belediye Başkanı 
Yusuf Göven'e Ak Partili 
meclis üyeleri eşlik etti. Başkan 
Yusuf Göven, "Ak Parti ilçe 

teşkilatımızın neferlerinden 
arkadaşımız Erol Uysal, ilçe 
başkanlığına atanmıştır. 

Erol Uysal başkanımızla 
uyumlu şekilde çalışacağıma 
inanıyorum. Yeni seçilen ilçe 
başkanımıza elimizden gelen 
desteği vereceğiz. Birlikte ilçe-
mize hayırlı hizmetler yapaca-
ğız" dedi. Ak Parti İlçe Başkanı 
Erol Uysal da Başkan Yusuf 
Göven'in ziyaretinden dolayı 
memnuniyetini dile getirerek, 
teşekkür etti. n (DHA)

Başkan Göven'den 
Uysal'a ziyaret

Körfez Gazetesi 22.01.2019
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2 >>8 Şubat 2019 CUMA

HABER

	 Tasarrufu	Belediyemize	ait	aşağıda	adres	ve	bilgileri	yazılı	2	adet	taşınmaz;
												1-	Kültür	Mahallesi	3805	Sokak	No:58/1’de	bulunan	Büfe	ilk	yıl	aylık	5.000,00-TL+KDV	mu-
hammen	bedelle	21.02.2019	tarih	Saat:15.00’de	3	yıllığına,	(İhale	Geçici	Teminat	bedeli	3	(üç)	yıllık	
Muhammen	bedel	olan	180.000,00-TL’nin	%	10’u	olan	18.000,00-	TL	)
												2-	Özgürlük	Mahallesi	2655	Sokak	No:10’da	Kapalı	Halk	Pazarı	içerisinde	bulunan	29	nolu	dük-
kan	ilk	yıl	aylık	950,00-TL+KDV	muhammen	bedelle	21.02.2019	tarih	Saat:15.05’de	3	yıllığına,	(İhale	
Geçici	Teminat	bedeli	3	(üç)	yıllık	Muhammen	bedel	olan	34.200,00-TL’nin	%	10’u	olan	3.420,00-	TL	)	
2886	sayılı	Devlet	İhale	Kanununun	45.	maddesine	göre	Açık	Teklif	Usulü	ile	İhale	Şartnamesi	dahilin-
de,	Kepez	Belediyesi	Encümen	Toplantı	Odasında	Belediye	Encümenince	ihale	edilecektir.
           GERÇEK KİŞİLERDEN; 
					Nüfus	Cüzdanı	Örneği	yeni	onaylı,
				Kanuni	İkametgâh	belgesi	(son	1	ay	içinde	alınmış	olacak)
				Geçici	teminat	mektubu	veya	makbuzu,	(İhale	geçici	teminat	bedelini	Belediyemiz	veznesine	na-
kit	olarak	yatırabileceği	gibi	bankalar	tarafından	düzenlenen	geçici	teminat	mektupları	geçerli	olup,	
geçici	teminat	mektubu	geçerlilik	süresi	süresiz	olmalıdır.)
				Belediyemiz	Mali	Hizmetler	Müdürlüğünden	alınmış	borcu	yoktur	yazısı,
				İhale	Şartname	alındı	makbuzu	ve	İstekli	tarafından	her	sayfası	imzalanmış	İhale	Şartnamesi,
				Noter	onaylı	İmza	Beyannamesi	aslı	ya	da	noter	onaylı	sureti
				Vekâleten	katılıyorsa	noter	onaylı	vekâletname	ve	imza	beyannamesi,
             TÜZEL KİŞİLERDEN; 
				Noter	onaylı	imza	sirküleri	veya	noter	onaylı	sureti
				2019	Yılı	içerisinde	alınmış	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Faaliyet	Belgesi
				Tüzel	kişiliğe	ait	son	durumu	gösteren	Ticaret	Sicil	Gazetesi	aslı	ya	da	Ticaret	Odası	tarafından	
onaylanmış	suretleri,
				Geçici	teminat	mektubu	veya	makbuzu,	(İhale	geçici	teminat	bedelini	Belediyemiz	veznesine	na-
kit	olarak	yatırabileceği	gibi	bankalar	tarafından	düzenlenen	geçici	teminat	mektupları	geçerli	olup,	
geçici	teminat	mektubu	geçerlilik	süresi	süresiz	olmalıdır.)
				Belediyemiz	Mali	Hizmetler	Müdürlüğünden	alınmış	borcu	yoktur	yazısı,
				İhale	Şartname	alındı	makbuzu	ve	İstekli	tarafından	her	sayfası	imzalanmış	İhale	Şartnamesi,
				Vekâleten	katılıyorsa	noter	onaylı	vekâletname	ve	imza	beyannamesi,
												İhaleye	katılmak	isteyenler	250,00-TL	karşılığında	ihale	şartnamesini	Mali	Hizmetler	Müdür-
lüğü	Kiralama	Servisinden	alabilirler.
												İhaleye	katılmak	isteyenler	tüm	belgelerin	aslını	en	geç	20.02.2019	tarih	Saat:17.00'ye	kadar	
Mali	Hizmetler	Müdürlüğü	Kiralama	Servisine	teslim	etmeleri	gerekmektedir.																					

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar    www.ilan.gov.tr'de           BASIN (ANT)- 939741

Kent Hakkı Forumu’n-
da sözlü veya yazılı 
olarak bildirimde 
bulunan 60’dan fazla 
katılımcı, Antalya’da 

son 5 yılda 70 kadar kent hakkı ihlali 
yaşandığını tespit etti. AKİP sözcü-
sü avukat Mustafa Şahin tarafından 
platformun sosyal medya hesaplarında 
Antalya Kent Hakkı Forumu So-
nuç Bildirgesi başlığı ile yayınlanan 
raporda, Antalya’da son 5 yıldaki 
yerel ve merkezi yönetim icraatları 
kent yönetimine katılım, çevre, doğa, 
sağlık, kentsel doku, barınma, ulaşım 
ve dolaşım, hizmet alımında eşitlik 
hakları açısından değerlendirildi. 

ENGELLİ VE YAŞLILARA 
KÖTÜ MUAMELE
Antalya’da yaşayan ve özellikle kent-
sel imkânlardan yoksun bırakılanlara 
haklarına sahip çıkmaya ve kent hak-
larını “talep” etme çağrısı yapılan 11 
sayfalık raporda, 5 yılda tespit edilen 
70 maddelik kent hakkı ihlal listesin-
de yer alan başlıklardan temel insan 
haklarını da içeren kent hakkı ihlalleri 
şöyle sıralandı: “-Yüzlerce işçi ve 
memur Büyükşehir Belediyesi ilçe bi-
rimlerine sürgün gönderilerek uygunsuz 
ve zor şartlarda çalışmaya ve istifaya 
zorlanmışlardır. -Antalya’da yeraltı ve 
yerüstü su örnekleri, toprak örnekleri ve 
yüzlerce gıda örneği üzerinde yapılan 
çalışmalar ve binlerce analiz sonucunda 
örneklerin %40’ında kimyasal madde 
bulunmuştur. -Belediye otobüs şoförleri 
ücretsiz binen engelli ve yaşlılar ile 
bebek arabalı yolculara kötü muamele 

yapmaktadır, -Engelliler, yaşlılar kent 
içinde bir yerden bir yere rahatlıkla 
gidememektedirler. -Evsizler, suça sü-
rüklenen çocuklar ve kadınlar kentimi-
zin ve yöneticilerimizin utancı olmaya 
devam etmektedir.” 

SAHİLİ KAPATAN DEVASA BİNALAR 
Kent Hakkı Forumu sonuç raporunda 
sıralanan ihlallerde çevre ve doğayla 
ilgili olanlar öne çıkan konulardan 
birisini oluşturdu: “-Boğaçayı’nda 
taşkın önleme adı altında dere yatağı, 
yapay göl yapılmak üzere, Anayasaya 

ve yasalara aykırı olarak kazılmıştır. 
-Kadınyarı ve Vasili Deresi  düzen-
lemesinde ve falezlere bitişik otel ve 
restoran kullanımlarında ve halka açık 
plaj platformlarında Antalya’nın kimliği 
olan falezlere beton dökülmektedir. 
- Konyaaltı Belediyesinin bitişiği de 
dâhil olmak üzere Konyaaltı sahili bo-
yunca izin verilen devasa binalar kente 
ihanetin sembolleridir. -Kişi başına 
en az 10 m2 olması gereken yeşil alan 
Antalya’da 4 m2 civarında kalmakta-
dır. -Bisiklet yolları son derece düşük 
seviyelerdedir. -Narenciye bahçesinin 
bulunduğu alan Hazine’den alınarak 
Hamidiye Vakfına devredilmesi bu 
alanda yürütülen tarımsal faaliyetin 
geleceğini belirsiz hale getirmiştir. 
-Otoban, viyadük, Havaalanı projeleriy-
le Kaş’ın geleceği, sahilleri ve koruma 
alanları tehdit altındadır.- -Boğaçayı, 
Konyaaltı Sahili, Lara’da kurvaziyer 
limanı projelerinde ve Altın Portakal 
film festivalinde yer alan ulusal film 
yarışmasının festivalden çıkarılmasında 
halkın fikri sorulmamıştır.” 

ANTALYA BAROSU KİTAP YAPACAK 
AKİP sözcüsü Mustafa Şahin, Antalya 
Kent Forumu’na sunulan kent hakkı 
kavramının anlamı ile Antalya’da 5 yıl-
lık kent hakkı ihlallerini içeren bildiriler 
ve kent hakkı talepleri Antalya Barosu 
tarafından kitap olarak basıma hazır-
landığını bildirdi. Yaklaşık 200 sayfa 
olacak Kent Hakkı Forumu kitabı yerel 
ve merkezi yöneticiler ile talep eden 
yurttaşlara ücretsiz dağıtılacak.  
n (Haber merkezi) 

Antalya Kent İzleme Platformu’nun (AKİP) 31 Mart’ta aday olacak siyasetçilerde ve oy 
kullanacak yurttaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla 20 Ocak’ta Antalya Barosu’nda 

düzenlediği Kent Hakkı Forumu katılımcılarının bildirdiği kent hak ihlalleri raporlaştırıldı

ANTALYA KENT 
HAKKI FORUMU 

AÇILDIĞI gün-
den bugüne ziyaretçi 
rekoru kıran Anadolu 
Oyuncak Müzesi, 
2018-2019 eğitim ve 
öğretim yılının yarıyıl 
tatilinde binlerce 
öğrenciye kapılarını 
araladı. Kepez Bele-
diyesi'nin hayata geçir-
diği örnek projelerden 
biri olan Anadolu 
Oyuncak Müzesi, ya-
rıyıl tatilinde karnesini 
getiren tüm öğrencileri 
ücretsiz ağırladı. Ke-
pez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü'nün 
çocuklara tatil hediyesi 
olan Anadolu Oyuncak 

Müzesi, tatil boyun-
ca ziyaretçi akınına 
uğradı. 

OYUNCAKLARIN  
DÜNYASINA YOLCULUK
Okulların tatile girdiği 
18 Ocak'tan 3 Şubat 
tarihine kadar karnesi 
ile gelen 15 bin 601 
öğrenci, Anadolu 
Oyuncak Müzesi'ni 
Başkan Tütüncü'nün 

misafiri olarak ücretsiz 
ziyaret edebilme 
imkanı buldu. 13 
binden fazla oyunca-
ğın yer aldığı Anadolu 
Oyuncak Müzesi'ni 
ziyaret eden çocuklar, 
oyuncakların dünyası-
na keyifli bir yolculuk 
yaptı. İlçede eğitimin 
gelişimi ve destek-
lenmesi konusunda 
örnek bir belediyecilik 

anlayışı izleyerek adını 
duyuran Kepez Beledi-
yesi, binlerce çocuğun 
yüzünü güldürerek 
tatil günlerine renk 
kattı. Aileleriyle birlik-
te müzeyi gezen küçük 
ziyaretçiler, anne ve 
babalarının çocukluk-
larında oynadığı oyun-
cakları da görme şansı 
yakaladı. Yediden 
yetmişe herkese hitap 
eden müze, tatil bo-
yunca Türkiye'nin dört 
bir yanından karnesi 
ile gelen tüm çocukla-
ra oyuncak dünyasının 
kapılarını araladı. 
n (Haber merkezi)

Karneyi getiren müzeyi 
ÜCRETSIZ GEZDI

KEPEZ Belediyesi'nin halkın kullanımı-
na kazandırdığı DokumaPark'ta açı-
lan Anadolu Oyuncak Müzesi, yarı yıl 
tatilinde karnesini getiren 15 bin 601 

öğrenciyi ücretsiz ağırladı.

KORKUTELİ Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından Akyar Ma-
hallesi'nde başlatılan ağaçlandırma 
çalışması kapsamında yaklaşık 
10 bin Kızılçam fidanı toprakla 
buluşturuldu. Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü tarafından Akyar Mahallesi 
Eyrek mevkiinde ağaçlandırma 
çalışması başladı. Ağaçlandırma 
kapsamında 40 hektarlık alanda 

toplam 10 bin 500 fidan dikildi. Ta-
rım ve Orman Müdürü Hülya Güney, 
2018 yılı içerisinde arazi hazırlığı 
yapılan ve daha önce ağaçlan-
dırma çalışması yaptıkları alana 
toplamda 60 bin Kızılçam fidan 
dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Güney, "Amacımız ormanlarımızın 
korunması geliştirilmesi ve yeşil 
bir Korkuteli'dir" dedi. n (DHA)

Fidanlar toprakla buluştu
 

Mustafa 
Şahin

ANTALYA'NIN tarihi mahallelerinden 
Balbey için acele kamulaştırma kararı çık-
tı. Balbey Mahallesi'nde kamulaştırmayla 
ilgili 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan 712 sayılı Cumhurbaşkanı 
kararı şöyle: “Antalya ili Muratpaşa ilçesi 
sınırları içerisinde 23 Mart 2015 tarihli ve 
2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile ilan edilen yenileme alanı kapsamın-
da bulunan ve ekli listede ada ve parsel 
numaraları belirtilen taşınmazların, 
bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözü-
müne yönelik projenin ivedilikle hayata 
geçirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından acele 
kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaş-
tırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğin-
ce karar verilmiştir." Acele kamulaştırma 
kararı, Balbey Mahallesi'nde 18 civarında 
Muratpaşa Belediyesi'nde, 10 civarında 
çeşitli vakıflara ve özel mülkiyetlerle bir-
likte toplamda yaklaşık 398 ada-parselde, 
118 bin metrekarelik alanı kapsıyor. 

n  (DHA)

Balbey'e acele 
kamulaştırma kararı

KORKUTELİ'NDE hayırsever iş 
adamı Mehmet Cadıl, yaptırdığı okullarda 
yaptırdığı okullarda her yıl düzenlediği 
simit gününde, öğrenci ve öğretmenlere 
simit dağıttı, onlarla kahvaltı yaptı. Hayır-
sever iş adamı Mehmet Cadıl, yaptırdığı 
Fatma- Mehmet Cadıl Fen Lisesi öğren-
cileriyle simit gününde bir araya geldi. 
Öğrencilere Kaymakam Ömer Çimşit, 
Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, Okul 
Müdürü Süha Doğrul ve öğretmenlerle 
simit dağıtan Cadıl; "Ben simit dağıtmak-
tan mutlu oluyorum" dedi. Cadıl, "Bu 
okulun temelini atarken, çocukluğumda 
hayal edip yapamadığım ne varsa okulun 
öğrencileri ile birlikte yapacağım demiş-
tim. Bu hayallerimi öğrencilerle gerçekleş-
tiriyorum. Bunu da öğrencilerin yanında 
olduğumu hissettirmek için yapıyorum" 
dedi. Okul Müdürü Süha Doğrul da 
başarının okul-öğretmen-veli işbirliği ile 
gerçekleşmediğini, bunun yanında okulun 
hamisi Mehmet Cadıl'ın hem maddi hem 
manevi desteğinin de önemli olduğunu 
belirterek, Mehmet Cadıl'a desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. n (DHA)

Okulda simit günü

Körfez Gazetesi 08.02.2019
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Antalya’nın en eski mahallelerinden 
Balbey’de filizlenen bir kent hakkı 
forumu fikri bugün artık tüm 

Antalya’ya malolmuş durumda. Antalya 
Kent İzleme Platformu’nun çağrısıyla, 20 
Ocak 2019 tarihinde Antalya Barosu’nda 
gerçekleştirilen Kent Hakkı Forumu’nun 
içerikleri yine Antalya Barosu’nun maddi 
katkısıyla basılı olarak kent belleğine de 
kaydedilmiş oldu. Kent hakkı, her şeyden 
önce, “kentlinin neye sahip olduğunu ve 
neyi talep edebileceğini bilme hakkıdır.” 
Bu kitap, Antalya’da yaşayan yurttaşlarda 
ve yerel yöneticilerde kent hakkı kavramı 
hakkında farkındalık yaratmak için küçük 
bir çabadır. Bu deneyimi paylaşan yüzden 
fazla Antalyalı’nın da talebi olursa, yeni 
bir “Kent Hakkı Forumu” için en azından 
yılda bir kez buluşmayı umuyoruz…


