ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ VE TÜM ŞUBELERİNDEN
DUYURU

Antalya Belediyesi’nin, yaptığı 10 yıllık protokole rağmen, ÇYDD’yi
Yavuz Özcan Parkı’ndan tahliye etme talebi, yüzlerce öğrencinin
burs almasını engelleyecek ve tüm kamuoyunda sorgulanacaktır.
Bilindiği gibi Antalya Belediyesi’nin aldığı tahliye kararının daha önce
Kaymakamlık tarafından Antalya Sanatçılar Derneği’ne tebliğ edilmesiyle ilgili
işlem için Ansan Yönetimi dava açmıştır. Antalya 3. İdare Mahkemesi, bu
davada yürütmeyi durdurma kararı almış; ancak iki ay geçmeden, anlaşılamayan
bir biçimde, bu kararından dönmüştür. Sonuçta 1 Aralık günü Ansan polis ve
zabıta gücüyle boşaltılmıştır.
Başkan Türel’in Ansan’ la birlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin
yerini de boşaltmak istediği basına konu olmuştur. ÇYDD, bu alanla ilgili
26/8/2014 tarihinde askıya çıkan yeni uygulama planını AKP Belediyesi’nin
hukuka aykırı, partizanca bir uygulaması olarak değerlendirmiş ve dava
açmıştır. Belediye yönetimi ise 24/10/2014 tarihinde bu planı dayanak gösterip
ÇYDD’den alanı bir ay içinde boşaltmasını talep etmiştir. Bu isteğe yapılan
itiraz da 1/12/2014 tarihli yazı ile reddedilerek alanın boşaltılması, yeniden
istenmiştir.
Oysaki derneğimiz, 26/3/2014’te Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokole
göre bu alanda 10 yıl süreyle kiracıdır. 2014 kira bedelini de peşin
yatırmıştır. ÇYDD, bu alanı gençlerin ve çocukların sosyal ve kültürel
gelişmeleri ve eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için kız çocuklarına
eğitim bursu vermek amacıyla kullanmaktadır. Halen kiracılık sıfatı devam

ettiğinden bu konuyla ilgili kiracılığın tespiti ve muarazanın önlenmesi için
5/12/2014 tarihinde adli yargıda dava açılmıştır. Kaymakamlıktan tahliye işlemi
için yazı beklenmektedir. Bu işlem yapıldığında İdare Mahkemesine de “adli
yargı dosyasının beklenmemesi” nedeniyle dava açılacaktır.
Sayın Belediye Başkanı yıllarca yurtlar yaparak devlete veren ÇYDD’yi kirasını
ödediği yerinden çıkarmaya çalışırken Antalya halkının parasıyla yapılan
öğrenci yurdunu TÜRGEV’e devrederek halkın değil, siyasi erkin yanında
olduğunu göstermiştir.
Tüm adaletsiz ve hukuksuz bulduğumuz uygulamalar için yasal,
demokratik yollardan mücadele etme kararlığımızı ve her zaman olduğu
gibi alım gücü düşük öğrencilerimizin burslarının devamı için
çalışacağımızı Antalya halkına ve tüm kamuoyuna duyururuz.

