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BAŞKANIN MESAJI
Kent Konseylerinin oluşumunu esas alan (5393 Sayılı Kanunun Md. 76) kanun maddesinde;
açıklık, şeffaflık, yönetişim, hesap sorma gibi ilkeleri oldukça önemli işlevler öngörmektedir.
Dünyada bugün birçok ülke “gizlilik kültürü” eğiliminden uzaklaşmakta ve açıklık kültürüne
doğru yönelmektedir. Ülkemiz de dahil birçok ülke, bilgi edinme özgürlüğünün yanı sıra kamuda katılımı öngören yasal düzenlemelerle uygulamaya başlamıştır, bir çoğu da hazırlanmaktadır.
Demokrasilerin gelişiminde yönetişim; vatandaşların ve grupların, çıkarlarını iletebilecekleri, hukuki haklarını kullanabilecekleri, yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri ve farklılıklarının arasını bulabilecekleri mekanizmaları, süreçleri ve kurumları kapsamaktadır. Yönetişimin
üç boyutundan söz edildiğinde; iktisadi yönetişim bir ülkenin iktisadi faaliyetlerini ve diğer ekonomilerle olan ilişkilerini etkileyen karar süreçlerini; siyasi yönetişim siyaset oluşturmadaki
karar süreçlerini; idari yönetişim ise siyasi uygulama sistemini içerir. Sonuçta “iyi yönetişim”,
siyasi ve sosyo-ekonomik ilişkileri katılımcı, şeffaf ve sorumlu biçimde yönlendiren süreç ve
yapılar anlamına geldiği bilinmektedir.
Yönetişimin aktörler bazındaki üç boyutu ise: devlet, özel sektör ve sivil toplumdur ve her
birinin kendine özgü rolleri vardır. İyi yönetişimin özellikleri şöyledir; katılım, hukuk devleti, şeffaflık, duyarlılık, oydaşmacı, hakçalık, etkinlik ve verimlilik, sorumluluk ve stratejik vizyon.
Hizmete ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması, yerel yönetimlerin oluşturacakları kent bilgi
sistemlerinin internet aracılığı ile ulaşılabilir olması, halk katılımının, yerel yönetim işleyişiyle
eşgüdüm içinde olabilmesi için, yerel yönetimlerin çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla katılımı daha
çok teşvik etmesi gerekmektedir.
Sürdürülebilir gelişme kavramı ile demokrasi, insan hakları, saydamlık, halka hesap verme
ve yerel yönetişimin diğer yaşamsal dayanaklarını kaynaştırma çabası dikkate alındığında, Kent
Konseyinin şemsiyesi altında gerçekleştirilen katılımcı, yerel ortaklıklara dayalı kentin ortak
aklıyla yerel eylem planları toplu girişim, yönetim ahlakı ve özünde, demokrasiyi geliştirme
projesi olduğu görülmektedir.
Kent Konseyinin ilkelerinden Saydamlık; Saydamlık ya da açıklık, kişinin, kendisiyle ilgili
olarak idarenin elinde bulunan ya da devlet sırrı sayılmayan güncel bilgilerin verilmesini isteyebilmesi, (bilgi edinme kanunu da önemli bir gelişmedir.) idarenin karar oluşturma sürecinden
ve uygulamalarından haberdar olma ve buna etkide bulunabilme haklarını karşılayan bir ilkedir. İdarenin, kişilere ve topluma karşı saydamlaşması, katılımcı demokrasinin olmazsa olmaz
koşuludur.
Sürdürülebilir kalkınma sürecinde alınan yolun, sağlanan başarıların düzgün ve yararlı olacak bir biçimde değerlendirilebilmesi için cari ve uzun dönemli koşularla ve bu koşulları etkileyen oluşum ve gelişmelerle ilgili sistematik bir bilgi ve veri birikiminin gerekli olduğu ortadadır.
Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri, büyük miktarlara varabilecek olan söz konusu bilgi ve
veri birikiminin sistemleştirilmesi, basitleştirilmesi, sayısallaştırılması, aktarılabilmesi ve daha
kolay anlaşılabilmesi için en önemli araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Göstergeler, başarılı
olduğumuz alanları bize aksettireceği gibi, daha dikkatli olmamız, daha fazla gayret göstermemiz gereken konuları ve alanları da açıkça ortaya koyabilecek aletlerdir. Bu tür bir gösterme ve
açıklama mekanizması ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan daha iyi yerlere gitmesi
için gayret gösteren kişi ve kurumların önlerini çok daha iyi görmelerini sağlayacaktır.
Sürdürülebilirliğin en önemli unsuru ekonomik, çevresel ve toplumsal kaynakların akılcı bir
biçimde kullanılması, korunması ve geliştirilmesidir. O halde sürdürülebilirlik göstergelerinin
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de ekonomi, çevre ve toplumsal yapıya ayni derecede önem verilerek seçilmesi gerekmektedir.
Böyle yaygın bir göstergeler kümesinin bir arada izlenmesi sürdürülebilir kalkınma konusundaki anlayışımızın da olgunlaşması ve gelişmesini, sürdürülebilirliğin yapısını ve karakterini
daha iyi öğrenmemizi sağlayacaktır.
Merkezi hükümet, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte, yakın
bir işbirliği ile sürdürülebilir kalkınma konusunda elde edilen başarıları, karşılaşılan olumsuzlukları ortaya koyacak ulusal göstergeleri oluşturmalı ve ortaya çıkan sonuçları belirli aralıklarla kamuoyuna duyurmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı tanımlayan ve oluşturan koşullar ve
faaliyetler konusunda bilgimiz arttıkça göstergelerimiz de, kaçınılmaz olarak, değişecek ve gelişecektir. Başka bir deyişle sürdürülebilir kalkınma süreci, devamlı izlenmeyi gerektirmektedir.
2005’de çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76.maddesine istinaden 2006’da düzenlenen Kent Konseyi Yönetmeliği’nin, demokratik bulunmayan maddelerinin, meslek odaları kanalıyla açılan dava ile iptalini sağlayıp, 2009’da yeniden düzenlenmesine katkıda bulunduk. Ancak mevcut düzenleme, kent konseyine belediyenin yardım ve desteğini öngörmesine rağmen,
ihmal etmesini veya amacını aşarak belediye güdümlü bir yapılanmayı dayatmasını engelleyici
tedbirlere yer vermemiştir. Bu durumun demokratik katılımı geliştiremeyen kent konseylerinin; belediyenin bir birimi veya halkla ilişkilerini kolaylaştıran bir platform, hatta “belediyenin
veya siyasi partinin arka bahçesi” olarak algılanmasına yol açacağını ısrarla vurgulamaktayız.
Bu sorumluluk bilinciyle yasa, yönetmelik ve yönetmelik değişikliğinde olduğu gibi, kent
konseylerinin kurumsal gelişimini kolaylaştıracak tüzel kişilik düzenlemesine de öncülük yapmaktayız. Bu arada, kent konseyinin bile tüzel kişiliği olmadığı halde, yasal dayanaktan yoksun
olmasına rağmen “Kent Konseyleri Birliği” gibi hiyerarşik müdahaleleri çağrıştıran oluşumları
doğru bulmayarak, bunun yerine ortak hareket etmeyi sağlayacak şekilde işbirliği ağı benzeri
oluşumlarla deneyim paylaşımının geliştirilmesine çağrıda bulunduk. Kent konseyi yaklaşımı
ve ilkelerine aykırı olarak, belediyelerin güdümünde yapılanmalar bir yana, bu oluşumların organlarına seçilenlerin, kent konseyleri arasında deneyim paylaşımını arka plana iterek, hatta
siyasete alet ederek, temsil ettikleri kurumları veya kişisel yaklaşımlarını/beklentilerini dayatmalarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını İçişleri Bakanlığı’ndan talep ettik.
Yasadan önce kurulan ilk kent konseyi olmamız ve deneyimimizle ilk tüzel kişilik arayışına
öncülük ederek, yasa ve yönetmelik çalışmalarına büyük katkı vermiş bulunmaktayız.
Bahsettiğimiz bu süreçleri hayata geçirmek üzere kurulan kent konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesinde belediyelerin yardım ve desteği karşılığında belediye meclislerine görüş hazırlamak üzere, kentteki kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla
oluşan bir platform gibi düzenlenmiş,, tüzel kişilik kazanması sağlanamamıştır. Kent Konseyi
Yönetmeliği’nde ise şablon yaklaşımlarla organları olan tüzel kişilikmiş gibi düzenlenmiş, kent
konseyinin kendine özgü demokratik kurumsal yapılanması (yönetmelik değişikliği yapılmış
olsa bile) yeterince dikkate alınamamıştır.
Antalya Kent Konseyi olarak kentimizi 21. Yüzyıla hazırlayacak, kalkınma strateji ve planlarının, sürdürülebilir kent kavramına uyumlu biçimde, çevresel faktörler ışığında, yerel sivil
örgütlerin katılımı ile hazırlama mekanizması olarak işlevini güçlü bir şekilde sürdürmektedir.
1997 yılından bu yana siyasal değişikliklerin etkisi altında kalmadan çalışmalarını sürdüren
Kent Konseyimizin değerli üyelerine, yürütme kuruluna, katılımcılara, basın kuruluşlarımıza ve
çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Semanur KURT
Kent Konseyi Başkanı
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2014 KENT KONSEYİ
Antalya Kent Konseyi 2014 yılı içinde 13 çalışma grubu ve 5 meclisi ile çalışmalarını
sürdürmüştür. 2013 yılında çalışma grupları ve meclislerdeki üye ve katılımcı sayısı 775
iken, 2014 yılında çalışma grupları ve meclislerin üye ve katılımcı sayısı 732 olarak devam
etmiştir.
Genel Kurulun temsilci üye sayısı 226 dır.

09.02.2014 Tarihinde yapılan Genel Kurulda, Kırcami Nazım İmar Planları Hakkında Sunum, Çalışma Grupları ve Meclis Başkanlarının Kentin Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Sunumları ele alınmıştır.

09.06.2014 Tarihinde Kent Konseyinin 11. Maddesi ve Antalya Kent Konseyi Yönergesinin 10. Maddesinin (2). Bendi ve (11) maddesi gereği Kent Konseyi organlarının seçimi
yapılmıştır.
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YÜRÜTME KURULU ÖNERİ RAPORLARI
YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI
Yürütme Kurulu 2014 yılı içinde 12 toplantı yapmıştır.

Yürütme Kurulunun yıl içinde yaptığı toplantılarda ele aldığı konular şöyledir.
•

2014’te yapılacak Genel Kurul tarihinin belirlenmesi, Expo 2016 hakkında bilgilendirme çalışmaları.

•

2014 Yerel seçimlerinde adaylara önerilecek konuların görüşülmesi ve genel
kurulda sunum yapacakların ve konuların belirlenmesi hakkında görüşüldü.
Noel Baba Vakfı Başkanı Muammer Karabulut tarafından, kırk ülkenin katılımı
ile Maden köyüne yapılması planlanan Noel Baba Barış Köyü projesi anlatıldı.
Konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yürütme Kurulu üyeleri tarafından
proje ile ilgili çelişkiler ve çekinceler ifade edildi.
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•

Siyasi partilerin adaylarının Kent Konseyi Yürütme Kuruluna ziyaretleri kabul
edilmiştir.

•

Kesik Minarenin Açık Hava Müzesine dönüştürülmesi, Barlar Sokağının SANAT
SOKAĞI olarak önerilmesi, yeni seçilen başkanlara ziyaret programı hazırlanması ve Vatandaşlık Karnesi çalışması ile tespit edilen sorunların belediye başkanlarına sunulması.

•

Çalışmaları genel değerlendirilmesi, kültür sanat çalışma grubu tarafından
hazırlanan Türk İslami Eserleri Öneri raporu hakkında bilgi verildi.

•

Belediye başkanlarına yapılan ziyaret değerlendirmeleri yapıldı. İş sağlığı ve
İşçi Güvenliği konusu komisyonu kurulması ve genel kurula sunulmak üzere
rapor hazırlanması.

•

Seçimli genel kurul öncesi tüm çalışmaların değerlendirmeleri yapıldı.

•

Çalışma Grupları ve Meclislerin 2014-2015 dönemi çalışma programlarının
oluşturması, Tarihi Kentler Birliğine Katılım, Mekansal Yapılarla İlgili mevzuat-yönetmelik hakkında bilgilendirme yapılması,” Sırt Çantamda Türkiye’m”
projesinin hayata geçirilmesi.

•

Eski İl Özel İdare binası alanı, Kadın Yarı ve Yavuz Özcan Parkına yapılacak proje
ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi teknik ekibinden bilgi
alındı.

•

Yeni dönem çalışmaları hakkında görüşme yapılmıştır. Antalya turizmi ve sorunları, kentin bütüncül bir anlayışla planlanması, cazibe merkezleri oluşturulması, turistle esnafın buluşturulması, turistler için toplu ulaşım hizmetleri,
kentin öncelikleri olan projelerin hayata geçirilmesi, madde bağımlılığı ile mücadele, yerli turistlerin de turizm planlamalarına ve hizmetlere dahil edilmesi, kentteki tarihi ve doğal alanların ulaşılabilir ve görünür kılınması, öğrenci
servisleri ve eğitim sorunları, Konyaaltı sahil çalışmaları, eski il özel idare binasının yerinin proje çalışmaları, üniversite öğrencilerinin barınma sorunları,
Antalya’nın tanıtımı, Antalya’da sanat ve kültür, doğal afet ve deprem, kentsel
dönüşüm konuları görüşüldü.
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•

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla Kentin öncelikli
sorunlarının grup ve meclis başkanları tarafından öneri raporu hazırlanarak,
sunumu yapılmıştır.

•

2014 Yılı olağan genel toplantıda görüşülmesi gereken konular belirlenmiştir.

•

Kentler mi bizi, Biz mi kentleri biçimlendiriyoruz? Antalya Söyleşileri Projesi
Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuncay Neyişçi tarafından hayata geçirilecek ve
2014 yılı içinde işlenecek konular; Perge’den Yola Çıkarak Aya Yolculuk, Antalya
Müzesi ve Perge Antik Kenti Gezisi, Su mu? Taş mı? Falezlerin Öyküsü, Falezler
Tekne Gezisi olarak başlatılacaktır.

2014 KENT KONFERANSLARI PROGRAMI

Antalya Kent Konseyi olarak 2013 yılında başlatılan İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Çalışmaları kapsamında Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezinin işbirliği ile devam ettirilmiştir.

Kent Hakkı Ve Kentlilik, Yard. Doç. Dr. Yücel DERİCİLER

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler ‘in konuşmacı
olarak katıldığı konferansın konusu, “Kent Hakkı ve Kentlilik”.
“Avrupa’da geçmişi daha gerilere giden, bize ise görece geç tartışılmaya başlanan bir
kavram kent hakkı, Dünya Kent Hakları Şartında tanımlandığı şekli ile kent sakinlerinin,
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sürdürülebilirlik, demokrasi, hakkaniyet ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde kentlerden
adil bir şekilde yararlanma hakkını ifade ediyor ve sivil, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel hakların hepsini içerdiği kabul ediliyor. Yani kent hakkı, kent sakinlerinin
kentsel mekanları ortaklaşa kullanabilmeleri ve yaşadıkları kentin tasarımında söz sahibi
olmalarını sağlayan, kolektif olarak kullanılan haklar demetini ifade ediyor.
Bugün Avrupa’da, Amerika ve Latin Amerika’da, Türkiye’de de kentler dönüşüyor, yeniden yapılandırılıyor. Bizler, kent sakinleri olarak, bu sürecin bir parçası olabildiğimiz, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlayabildiğimiz oranda Kentli oluyor ve ancak bu sayede
yaşadığımız kentlerle bütünleşebiliyoruz aslında.”

İnsan Haklarının Kent Yaşamı İçin Gerektirdikleri, Prof. Dr. İoanna KUÇURADI

Antalya Kent Konseyi Konferanslar dizisinin dördüncüsü yapıldı. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin konuşmacı olarak katıldığı konferansın konusu, “İnsan Haklarının Kent Yaşamı için
Gerektirdikleri”.
Kuçuradi konuşmasında, temel insan haklarının evrensel olduğunu, her insanın barınma, beslenme, sağlıklı yaşama, kötü muamele görmeme gibi temel haklara sahip olduğuna vurgu yaptı.
İnsan haklarının korunması ve kullanılması için kurumların özellikle belediyelerin sorumluluklarının olduğunu söyledi. Kamu hizmetlerinin insan odaklı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kuçuradi, insan haklarının bir hukuk kuralı olmadığını, hukuka kaynak etik
değerler olduğunu sözlerine ekledi.
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Kent Yaşamında Şiddete Uğrayan Kadınlar, Doç. Dr. Hülya ŞİMGA

Antalya Kent Konseyi konferansları kapsamında; Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hülya Şimga’nın konuşmacı olarak katıldığı “Kent Yaşamında Şiddete Uğrayan
Kadınlar” konulu 28 Mart da gerçekleştirilen konferansta; “Kadınlara yönelik şiddet” ister
kamusal, ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı ve rahatsızlık veren eylemleri ve halleri tanımlar. Şiddetin her türü, hak ve özgürlük
ihlallerine yol açar.
Kadınlar, kentlerde kırsal bölgelere nazaran daha fazla kamusal alanda yer alırlar. Ataerkil anlayışta kadınların yeri, özel alan olan ev olduğu için, kamusal alanda var olmak
kadınlar için büyük zorluklar içermektedir.” şeklinde bilgi verildi. Konuşmacıya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt tarafından çiçek ve katılım belgesi takdim edilerek, katılım ve
destekleri için teşekkür edildi.
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Kentlilerin Kültüre Ulaşma Ve Kültüre Katılma Hakkı (Prof. Dr. Hülya YETİŞKEN)

Antalya Kent Konseyi Konferanslar dizisinin altıncısı düzenlendi. “Kentlilerin Kültüre
Ulaşma ve Kültüre Katılma Hakkı” konulu konferansa Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Hülya Yetişken konuşmacı olarak katıldı. Kent sorunları, kentlilik bilinci ve kültür üzerinde
durulan konferansta, insanın hem kültür yaratığı hem de bir kültür yaratıcısı olduğu vurgulandı. “Antalya için üzerimize ne düşüyorsa yapılması gerekli, eleştirmek yerine çözüm
odaklı olmalıyız” vurgusunu yapan Yetişken’e konferans sonunda teşekkür belgesi ve çiçek
takdim edildi.
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Siyaset Ve Güç İlişkilerinin Kentlerin Gündelik Yaşamında Etkileri
(Yard. Doç. Dr. Zerrin TANDOĞAN)

Antalya’da kurulması planlanan İnsan Hakları Uygulama Merkezi’nin aynı zamanda bir
ön hazırlık çalışması olan Antalya Kent Konseyi konferans dizisinin Mayıs ayı konuğu Bilkent Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zerrin Tandoğan oldu.
Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve konu
başlığı “Siyaset ve Güç İlişkilerinin Kentlerin Gündelik Yaşamına Etkileri” olan konferansta
konuşan Yrd. Doç. Dr. Zerrin Tandoğan, ağırlıklı olarak siyaset bilimi ve politikayla ilgili
bilgilendirmelerde bulundu.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zerrin Tandoğan dünya genelinde politikacılara yönelik güven eksikliği bulunduğunu ve bir temsiliyet sorununun yaşanmakta
olduğunu, bununda politikanın şahsi çıkarlara dayalı yanlış uygulanmasından kaynaklandığını söyledi. Bu nedenle politikacıların işinin insanların ikna edilmesi bakımından gün
geçtikçe daha da zorlaştığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Tandoğan, “Eğer politikacılar kendilerine verilmiş olan bu görevi yanlış ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanırlarsa, o zaman insanlar kendilerini temsil eden bu kişilerle ilgili kuşkulara kapılıyorlar, güvenlerini
kaybediyorlar” dedi.
Türkiye’de insanların siyasi partilere kısa ve veya uzun dönem faktörlere dayalı olarak
oy verdiklerine işaret eden Tandoğan’a konferans sonunda Kent Konseyi Başkanı Semanur
KURT tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.
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Kentlerde Kentsiz İnsanlar (Prof. Dr. Sevgi İYİ)

Moderatörlüğünü Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Recep Esengil ’in yaptığı
“Kentlerde Kentsiz İnsanlar” konulu sekizinci ve son konferansa Maltepe Üniversitesi›nden
konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sevgi İyi; öncelikle günümüzde hızla gelişmekte olan
kentlerde mimari yapılaşmalarda yaşanan değişiklikler üzerinde durdu. Bugünkü yapılanışıyla içinde yaşanılan kentlerin, kent olma özelliklerini ne ölçüde taşıdıklarının tartışılır
olduğunu ifade eden Prof. Dr. İyi, günümüzde ‘kent’ anlayışının insanlar aleyhine giderek
değişmekte olduğunu söyledi.
Prof. Dr. İyi; bir kentin, kente uygun yaşam tarzını sunmaya elverişli olabilmesi için sağlanması gerekli üç koşulu ise şöyle sıraladı. “Her bakımdan insanın güvenliğini sağlamaya
ve sağlığını korumaya uygun, özenle oluşturulmuş bir altyapı, kamu hizmetlerinin insanın
güvenliğine ve gelişimine uygun olarak düzenlenmesi, kentlerin genel olarak yaşamı kolaylaştırıcı ve insan için olacak şekilde düzenlenmesi ve uygulamaların olabildiğince bu
amaca uyun şekilde yapılması.”
Konferans sonunda kendisine katılım belgesi ve çiçek takdim edilerek, teşekkür edildi.
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2014 İkinci Dönem Konferansları
Kent Enstitülerinin Kentlilik Bilincine Katkıları Üzerine (Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN)

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN‘in konuşmacı olarak katıldığı konferansta “Kent Enstitülerinin Kentlilik Bilincine Katkıları Üzerine” konulu sunum yapıldı. Kentli olma, kentte karşı sorumluluklarımız, kent
değerlerinden faydalanma, kültür, sanat ve sosyal donatıların oluşturulmasında kentte yaşayanların yararlandırılması konularında değerlendirmeler yapıldı.
Çotuksöken aşağıdaki konulara değindi.
• Durum saptaması:
• Günümüzde nüfus daha çok kentlerde yaşamaktadır.
“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2013
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 76 667 864 kişi oldu
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2013 yılında, bir önceki yıla göre 1 040 480 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (38 473 360 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (38 194 504 kişi)
olarak gerçekleşti.
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Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, 2013 yılında ‰13,7 olarak gerçekleşti
Yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında ‰12 iken, 2013 yılında ‰13,7’ye yükseldi.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %91,3 oldu
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2012 yılında %77,3 iken, 14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasının önemli etkisiyle bu oran 2013 yılında %91,3 olarak
gerçekleşti.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %2,2 artış gösterdi
Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 160 467 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla takip eden iller; %6,6 ile (5 045 083 kişi) Ankara, %5,3 ile (4 061 074 kişi) İzmir, %3,6 ile (2 740 970 kişi) Bursa ve %2,8 ile (2
158 265 kişi) Antalya’dır. Bayburt ili ise 75 620 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2012 yılında 30,1 olan ortanca yaş, 2013 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,8 iken, kadınlarda 31 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (38,2), Balıkesir (37,7) ve Edirne (37,6) iken,
en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,7), Şanlıurfa (19) ve Ağrı (19,7)’dır.
• Nüfus Piramidi, 2013
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• Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,6 arttı
• Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2012 yılına (%67,6) göre 0,1 puan artarak %67,7 (51 926 356 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk
yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise %24,6’ya (18 849 814 kişi) gerilerken, 65 ve
daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %7,7’ye (5 891 694 kişi) yükseldi.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı
• Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye
genelinde 2012 yılına göre 2 kişi artarak 100 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 725 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla;
464 kişi ile Kocaeli, 338 kişi ile İzmir, 270 kişi ile Gaziantep ve 263 kişi ile Bursa illeri
takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli
oldu.
• Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük
yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 260 olarak gerçekleşti.
(Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15974)

“Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında %7,7’ye yükseldi
Yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfus oranı 2013 yılında %7,7 iken nüfus projeksiyonlarına göre
2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edildi. En
yüksek yaşlı nüfus oranına 2012 yılında sahip olan ilk üç ülke sırasıyla %24,4 ile Japonya, %21,1 ile
Almanya ve %20,8 ile İtalya’dır. Türkiye 2012 yılındaki bu sıralamada 91. sırada yer almaktadır.

Türkiye 2023 yılında “çok yaşlı” nüfus yapısına sahip ülkeler arasında olacak
Birleşmiş Milletlerin tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki
oranının %8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, %10’un üzerinde olması ise
“çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin yaşlı
nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye yükseleceği ve “çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında
yer alacağı tahmin edilmektedir.”
(Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16057)
• Yeni yasal düzenlemeler ne getirmektedir?
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“ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

Kanun No. 6360

Kabul Tarihi: 12.11.2012

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 1 – (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş,
Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.
(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il
mülki sınırlarıdır.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer
alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak,
belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.”

(Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012.12.20121206-1.htm)

• Bu verilerin ışığında kentler de büyük değişim göstermektedir.
• Kentler nasıl yapılardır?
• Her çağ, her dönem kendi kentini yaratır.
• Günümüz Türkiye’sinde kentlerin temel özellikleri nelerdir?
• Göç ortamı olarak kentler
• Gittikçe genleşen kentler
• Değişen gereksinimlerden dolayı sürekli olarak farklılaşan kentler
• Eğitim ortamı olarak kentler
• Daha çok okulu içinde barındıran kentler
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• 2013-2014 eğitim-öğretim düzeyine göre okullaşma oranları:
Okul Öncesi:
Yaş

Toplam

Erkek

Kadın

3-5

27,31

28,23

27,15

4-5

37,46

38,28

36,58

5

42,54

44,27

40,72

İlkokul:
Toplam
99,57

Erkek
99,53

Kadın
99,61

Toplam

Erkek

Kadın

94,52

94,57

94,47

Toplam

Erkek

Kadın

76,65

77,27

76,05

Ortaokul

Ortaöğretim

Yükseköğretim
Toplam

Erkek

Kadın

39,89

38,90

40,93

(Kaynak: TÜİK İstatistikleri)

• Açık öğretimdeki öğrenci sayısının yükseköğretimdeki öğrenci sayısına oranı:
“Yükseköğretim Kurulunun Nisan 2014 verilerine dayandırılarak, Türkiye yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan yaklaşık 5,5 milyon öğrenciden, 1 milyon 750 bininin ön lisans (% 32), 3 milyon 370 bininin lisans (% 62), 329 bininin ise lisansüstü (% 6)
programlarda yer aldığı; bu öğrencilerin, yaklaşık 2 milyon 206 bininin birinci öğretim (%
40,5), 654 bininin ikinci öğretim (% 12), 2 milyon 545 bininin açık öğretim (% 46,7) ve 44 bininin (% 0,8) ise uzaktan öğretim programlarında kayıtlı olduğu belirtilmektedir. Raporda,
yükseköğretime erişimi artırmak için kurulan bir yapı olan açık öğretim sisteminin, son
otuz yılda program sayısını ve eğitim türlerini çeşitlendirdiği ve hızla büyüdüğü tespitine
ve şu rakamlara yer verilmektedir: ‘Açık öğretim sisteminde 1982 yılında 26.626 öğrenci varken, öğrenci sayısı gittikçe büyüyerek 1990’da 250.000’e, 1995’te 620.000’e, 2005’te
950.000’e ve 2014’te 2 milyon 545 bine çıkmıştır.’ Toplam kontenjan içindeki payı % 40’lardan
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%24’e gerilerken, açık öğretimdeki öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısı içindeki payının sürekli büyümesinin sebeplerinden biri, 2011’de çıkarılan 6111 sayılı kanunla birlikte
getirilen düzenleme sonucu öğrencilik statüsünün süresiz devam edebilmesidir. Nitekim
açık öğretim programlarına kayıtlı olduğu halde kayıt yenilememe veya kayıt dondurma
gibi farklı nedenlerle aktif kayıtlı olmayan çok yüksek sayıda, yaklaşık bir milyon (toplam
açık öğretim öğrencileri arasında % 40’lar seviyesinde) öğrenci bulunması (bu konunun yüz
yüze eğitimdeki benzer yansımaları da düşünüldüğünde) sistemin yeniden ele alınmasını
zorunlu kılmaktadır.
Yükseköğretim temel göstergelerine bakıldığında, açık öğretim ve ikinci öğretim gibi,
yüz yüze birinci öğretime alternatif yaklaşımların Türkiye yükseköğretim sistemi içinde,
önemli bir ağırlığı vardır. Her halükarda, toplam yükseköğretim öğrenci sayısının % 47’sinin
açık öğretimde kayıtlı olması, diğer OECD ülkelerine göre oldukça yüksek bir orandır. Bu
oranı dünya ortalamalarına, en azından % 15-20’lere çekebilmek için kısa ve uzun vadeli
politikalar geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Alternatif olarak, önümüzdeki on yılda
uzaktan öğretim ve yüz yüze eğitimin payını arttıracak politikalar geliştirilmelidir.”
Kaynak:(http://yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/9240315)

• Bu yeni karmaşık durumda kentlerde gereksinimler değişmekte, yaygın eğitim konusu daha çok gündeme gelmektedir.
• Bu durumda kent yaşamını yeniden düzenlemede ne gibi önlemler alınabilir? Kişiler
kentte yaşadıklarını nasıl fark edebilirler? Kentte yaşamakla, kenti yaşamak arasındaki farkı nasıl görebilirler?
• Kenti yaşamak, kentli olmak konusunda nasıl bir eğitim ortamı kişilere yardımcı
olabilir?
• Kent Enstitüsü bir çözüm yolu olabilir mi?
• Kent Enstitüsü nedir? “Kentlerimizde yaşam biçiminin değişmesi, kente uyum sorunlarını çözememiştir. Kentlerin değişik bölgelerindeki varoşlar yeni köyleri oluşturmuşlardır. Yeni köylere zaman zaman tapu verilmiş, elektrik verilmiş, diğer sorunları yok sayılmıştır. Diğer sorunlar nasıl çözümlenecek? Yeni bir model olarak
KENT ENSTİTÜLERİ bu sorunu çözebilir.” (Adil Türkoğlu, Kent Enstitüleri, Ankara:
Anı Yayıncılık, 2007, s. 12)
• Kent Enstitüsü bir yaygın eğitim-öğrenim modeli olarak oluşturulmuştur.
• Kent Enstitüleri toplumsal ve kamusal olanın işbirliğine dayalı olarak örgütlenmeyi
amaçlamaktadır.
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• Kent Enstitüleri, Kent Konseylerinin eğitim kolu olabilir mi?
• Kent Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde yenilikçi bir anlayışla Kent Konseylerinin eğitim kurulları Kent Enstitüleri şeklinde örgütlenebilirler mi?
• Bu eğitimin amacı nedir? Kentlilik bilincini geliştirmektir.
• Kentlilik bilinci, başkalarıyla birlikte yaşama konusundaki temel bilinç olarak sonunda kent ortamlarının daha iyi yaşanabilir ortamlar haline gelmesini sağlayabilir.
• Kentlilik bilinci etkin yurttaşlık (citizen) ve ağdaşlıkla (netizen) birlikte gitmektedir.
• Kentlilik bilinci yaşam boyu eğitim anlayışıyla kendini geliştiren kişilerle ancak hayata
geçirilebilir.
Konferans sonrası Kent Konseyi Başkanı Semanur KURT tarafından Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN’ e teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Antalyalı Olmak, Antalya’da Yaşamak Giray ERCENK Araştırmacı-Yazar

Antalya Kent Konseyi yılın son konferansında Araştırmacı Yazar Giray ERCENK’ i konuk
etti. Moderatörlüğünü Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf ÖRNEK’ in yaptığı “Antalya’ da Yaşamak,
Antalyalı Olmak’ konulu söyleşide Antalya’ nın değerleri, kültürel ve tarihi yapısı, metropol
kent oluşunda geçmişten günümüze yaşanan değişimler anlatıldı.
Tarım ve Sanayi politikalarının kenti nasıl dönüştürdüğü, kente göçün yarattığı sosyal
yapının özellikleri hakkında bilgi veren Ercenk, bir Antalyalı olarak kentin ruhunu oluşturan
değerlerin korunması ve yaşatılması gerektiğinin önemine değindi.
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KESİK MİNARENİN AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Kesik Minare İle İlgili Görüş ve Öneriler
Demokratikleşme için toplumsal ayrışmanın/çatışmanın değil, farklılıkların ortak paydası olarak uzlaşma ve dayanışma ile tabanın demokratik katılımını esas alan çalışmalarımızda, söz konusu bölgenin ihtiyacını da dikkate alarak öneriler geliştirilmiştir.
Antalya kamuoyu bilmelidir ki milli iradeye esas teşkil etmesi gereken ortak değerlerimizin, toplumsal uzlaşma ve dayanışma için herkesin sahip çıkması gerektiği bilincindeyiz.
Kesik Minare konusundaki görüş ve önerilerimizle de cami karşıtı imiş gibi çarpıtılması
durumu ayrışma/kamplaşma/çatışma gerekçeleri olarak karşımıza çıkartılmamalıdır.
Bu yaklaşımla;
Basından ve yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 26.09.2012 tarihinde, Antalya Kaleiçi’nde bulunan ve
halk arasında Kesik Minare olarak bilinen kültür varlığına cami fonksiyonu verilmesini
kararlaştırmış bulunuyor. Oysa Antalya Bölge Koruma Kurulu 19.11.2009 ve 18.05.2011
tarihlerinde aldığı kararlarla Kesik Minarenin bir ‘’Açık Hava Müzesi’’ olarak işlevlendirilmesini uygun görmüştü. Kesik Minarenin mülkiyetine sahip bulunan Vakıflar Antalya
Bölge Müdürlüğü, Koruma Kurulu’nun bu kararını yerine getirmek yerine, söz konusu kararın değiştirilmesi için Yüksek Kurul’a itirazda bulundu ve onun değiştirilmesini sağladı.
Antalya Kent Konseyi olarak kamuoyuna şu duyuruyu yapmayı uygun buluyoruz: Antalya kenti tarihin bütün evrelerinde çok kültürlü ve çok dinli bir hoşgörü ortamını içinde
barındırmış bir yaşam alanıdır. Antalya’nın soluduğu bu hava sayesinde kentimiz bugün
dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Her türlü ticaretin ve kültürel
buluşmanın gerçekleştiği, dünyanın değişik ülkelerinden gelen tacir, seyyah ve turistin
yüzyıllardır gezip gördüğü ve pek çoğunun güzelliğine dayanamayıp terk etmeye kıyamadığı ve burada yaşama kararı verdiği bir kent olan Antalya’nın zenginliği, bu çok kültür-
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lülüğün bıraktığı izlerdir. İşte bu izlerin en önemlilerinden birisi de Kesik Minare alanıdır.
Helenistik Devir, Roma, Erken Bizans Dönemi, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’ni yaşamış ve
bu çağların hepsinin izlerini bugün taşımakta olan Kesik Minare için yapılması gereken,
evrensel kültür mirasına mal olmuş bu alanın Antalya’ya yakışır bir şekilde korunması ve
dünya insanlarına sunulmasıdır. Nitekim Antalya Koruma Bölge Kurulu’nun ‘’Açık Hava
Müzesi’’ kararı bu yönde alınmış doğru bir karardır.
Bu kararı hayata geçirmek durumunda olan kurum, Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü’dür. Kesik Mimari’yi de içine alarak Yivli Minare Cami Kompleksini bütün çevresiyle
birlikte Müzeye (Anadolu Selçuklu Eserleri) dönüştürülmesi halinde, Antalya’nın çok eskiye dayanan çok kültürlülüğünün izlerini taşıyan mimari mirasını görmek için yerli ve
yabancı konukların ilgisini çekecektir.
Türkiye genelinde ne denli olağanüstü kaynaklara sahip olduğu bilinen Vakıfların Antalya il sınırları içinde restorasyona muhtaç vakıf eserleri içinde çoğunlukla Kaleiçi’nde
bulunan Kesik Minare, Karatay Medresesi, Mevlevihane veya Antalya’nın yanı başındaki
Evdir Han gibi yapıların restorasyonu için kaynak ayırmasını talep ediyoruz.
Kesik Minarenin çağdaş Türkiye’ye ve Antalya’da asırlardır süregelen hoşgörü geleneğine yakışır bir şekilde restore edilerek yeniden hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Antalya’nın yaşadığı tüm çağların ve kültürlerin izlerini barındıran bu yapıya yukarıda
sayılan nedenlerden ötürü:
Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü’nün, Antalya Bölge Koruma Kurulu 19.11.2009 ve
18.05.2011 almış olduğu karara uygun düzenleme yapılmasını,
Kesik Minarenin, Antalya’nın tarihine ve bugününe yakışır bir Açık Hava Müzesi haline
dönüştürülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.
PHASELİS TURİZM TESİSİ YAPILANMASINA YÖNELİK YAPILAN AÇIKLAMA
“(Çevre Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Turizm Çalışma Grubu-Kültür
ve Sanat Çalışma Grubu)

Yetkililere Sesleniyoruz! Phaselis’e Turizm Tesisi Yapılmasına Yönelik Tahsise Dur
Diyoruz!
Phaselis Antik Kenti’nde bulunan 180.009 m²’lik parsel alanının sit alanı dışında kalan
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161.383 m²’lik kısmında yapılması planlanan turizm konaklama tesisi, sürdürülebilir turizm politikalarına ve tarihi, doğal değerleri koruma yaklaşımına uygun değildir.
Phaselis Antik Kenti, Çıralı, Olympos ve Yanartaş gibi diğer doğal ve tarihi değerleriyle birlikte, 1972 yılında milli park ilan edilen Olympos Beydağları Sahil Milli Parkı’nın en
önemli değerlerinden biridir.
Söz konusu alanda Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) kararları geçerlidir. Milli Park içinde kalan söz konusu parselin, 2005 yılında Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından ilgili firmaya tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ise otel
projesi ile ilgili plan değişiklikleri Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış ve inşa sürecinin
önü açılmıştır.
Söz konusu tahsisten 7 yıl sonra, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Phaselis arkeolojik sit alanı genişletilmiş; 2005 yılında turizme tahsis edilen alanın
bir kısmı sit alanı içinde kalmıştır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, söz konusu alanda otel yapımı için 2013 yılında “ÇED
gerekli değildir” kararı vermiştir.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, “arkeolojik sit alanına giren kısma
müdahale edilmemesi koşulu ile projenin uygulanmasında sakınca yoktur” açıklamasında
bulunmuştur. Aynı zamanda, konunun doğrudan Milli Parklar mevzuatı açısından değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Bundan sonraki süreçte Milli Parklar projeyi kendi mevzuatları açısından değerlendirecektir. Her kurumun kendi mevzuatı açısından değerlendirdiği söz konusu alanda bir kez
daha ortaya çıkmıştır ki, ülkemizdeki turizm planlama politikaları ve bu gibi özel alanların
planlanması konularında yetersizlikler bulunmaktadır.
Bu noktada, Kent Konseyi Çevre, İmar Planlama, Kültür Sanat ve Turizm Grupları olarak cevaplanması üst düzeyde önem teşkil eden soruları kamuoyunun karşısında yetkililere soruyoruz:
SORU 1: Tesis sayısı 2000’i; yatak kapasitesi 500.000’i geçen Antalya’nın Milli Park sınırları içerisinde yer alan Phaselis gibi tarihsel, doğal ve ekolojik anlamda önem taşıyan böyle
bir alanda yeni bir tesise ihtiyaç var mıdır? Yer seçimi uygun mudur?
SORU 2: 24.12.2012 tarihinde Antalya Koruma Bölge Kurulu kararıyla genişleyen sit
alanı sınırlarına ilişkin daha önce onaylı planların yeni sit sınırları plana işlenerek revize
edilmesi gerekmez miydi?
SORU 3: Otel proje alanı, doğrudan arkeolojik sit alanına müdahale etmese bile, söz
konusu tesisin, çevresindeki arkeolojik ve doğal peyzaj değerlerine etkisi yok mudur?
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SORU 4: ÇED mevzuatının, ÇED’i yalnızca 500 oda ve üzeri turizm tesisleri için gerekli
görmesine, daha altındaki yatak kapasitesine sahip tesisler için gerekli görmemesine dayanarak verilen bu karar, otel yatırımının çevresindeki arkeolojik değerlere ve içinde bulunduğu doğal değerlere etkisinin hiçbir koşulda dikkate alınmayacağı anlamına mı gelmektedir?
Biz, Kent Konseyi, Çevre, İmar ve Planlama, Kültür Sanat ve Turizm Grupları olarak,
projenin arkeolojik sit sınırları içinde kalmasa dahi, Phaselis Antik Kenti’nin ihtiva ettiği doğal ve arkeolojik değerlerin, çevresi ile bütüncül bir şekilde korunması gerektiğine
inandığımızı;
Gazipaşa’dan Batı Akdeniz’e kadar yerli ve yabancı turistlerin yaz ayları boyunca gözbebeği konumunda olan bir alanın otel inşaatına kurban edilmesini onaylamadığımızı; her
daim “doğaya saygılı turizm” den yana olduğumuzu;
Etik ve bilimsel yönden vicdanlara sığmayan bu teşebbüsün takipçisi olacağımızı; ilgili
kurumları tahsisin iptal edilmesi için göreve çağırdığımızı kamuoyu ile paylaşırız.

ANTALYA SİVİL İNSİYATİFİ, KAMU VİCDANINI YARALAYAN BU SUÇA ORTAK OLMA
Katılımcılar: (Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Kent Konseyi Turizm Çalışma
Grubu)

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI
İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Grubu Oluşturulması Öneri Raporu
			Ahmet ÇİÇEK

Ebru MANAVOĞLU

Ozan UZKUT

Neslihan YALÇIN

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?
İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle
işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya
azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Ülkemizdeki hukuki dayanağı, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de
yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.
Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık
ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,
hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
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Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri tesisleri, ev hizmetleri ve çalışan istihdam etmeyerek
kendi mal ve hizmet üretimini gerçekleştirenler dışındaki tüm iş yerlerini kapsamaktadır.
Bu durumda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, tüm sektörlerde ve iş yerlerinde geçerli
olduğu söylenebilir.

2. ANTALYA’DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Antalya’nın istihdamda başı çeken sektörleri turizm, inşaat, madencilik, hizmet (eğlence vb.), sağlık, tarım, taşımacılıktır. SSK kayıtlarına göre, kentimizde kayıtlı iş yeri sayısı
33.135’tir.
Devrimci Turizm İşçileri (Dev Turizm-İş) Sendikası’nın açıklamasına göre yaz aylarında
sadece turizm sektöründe çalışan işi sayısı 600.000 olup kış aylarında bu rakam 400.000’e
düşmektedir.
TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) ‘ın araştırmalarına göre ise, Antalya’da sadece inşaat sektöründe sigortalı çalışan işçi sayısı 6.000 olarak belirtilmiştir.
İş kazalarına bakıldığında, Adalet Arayana Destek Grubu tarafından 2013 yılında hazırlanan İş Cinayetleri Almanağında Türkiye›de sadece 2013 yılında 1235 işçinin iş kazalarında
yaşamını yitirdiği belirtilmektedir.
Sözü geçen almanakta, iş kazalarının hangi illerde yaşandığı da yer almaktadır. Buna
göre iş kazalarının en çok yaşandığı ilk 5 il ve iş kazası sayısı şu şekildedir: İstanbul’da 96,
İzmir’de 53, Antalya’da 46, Bursa’da 45, Şanlıurfa’da 44. Bu sıralamada kentimiz üçüncü
sıradadır.
Yine aynı çalışmaya göre, en fazla işçi ölümünün gerçekleştiği sektör inşaat sektörüdür.
Ölümle sonuçlanan iş kazalarının sektörel dağılımına bakıldığında (İnşaat ve yol iş kolunda
294 işçi; tarım, orman işkolunda 198; taşımacılık işkolunda 131; madencilik iş kolunda 93;
belediye, genel işler iş kolunda 62; enerji iş kolunda 44; konaklama, eğlence iş kolunda 24;
gemi, tersane, deniz, liman iş kolunda 18; sağlık, sosyal hizmetler iş kolunda 15), kentimizde öne çıkan sektörlerde kayıpların ciddi rakamlara ulaştığı görülmektedir.

3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ & KENT KONSEYLERİ

3.1.

Bursa Kent Konseyi Örneğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

Kent Konseylerinin organizasyon şeması ve çalışma programları incelendiğinde Bursa
Kent Konseyi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda başlatılan çalışmalara öncülük ettiği
görülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, Bursa Kent Konseyi çatısı altında
2011 yılı (kanundan tam bir yıl önce) itibariyle faaliyet göstermektedir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu’nun çalışmalarına bakıldığında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve zorunluluğu konusunda halkın bilgilendirilmesine yönelik basın açıklamaları; üniversite öğrencilerine yönelik seminerler; işçi-işveren diyaloğunun geliştirilmesine yönelik iş güvenliği forumu; sektörlere göre özelleştirilmiş eğitim çalışmaları gibi
faaliyetler öne çıkmaktadır.

3.2.

Antalya Kent Konseyi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Oluşturulması

Bursa Kent Konseyi örneğinde olduğu üzere, benzer bir yapılanmanın Antalya Kent
Konseyi çatısı altında da oluşturulması değerlendirmeye alınabilir bir konudur.
Şu anda kentimizde meslek odaları ve sendikalar haricinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren herhangi bir sivil toplum yapılanması bulunmamaktadır. İşveren, işçi, meslek odaları ve sendika temsilcilerinin bir araya gelebileceği bir çalışma grubu
oluşturulması, kentimizin bu açığını telafi etmeye yönelik bir çalışma olacaktır.
Hayati düzeyde önem taşıyan bu konunun işveren ve işçilere anlatılması, sektörlere özel
bilgilendirme-toplantı-araştırma çalışmalarının yapılması; işletmeler, işverenler ve OSGB’lerin (iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) gözetim altında tutulması; kentimizde bu uygulamaların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinin takip edilmesi ve uygunsuz durumların irdelenmesi; bu konularda faaliyetler
gerçekleştirilmesi ve bilgi akışının sağlanması adına bu oluşum önerilmektedir.
İleri düzeyde teknik bilgi akışı ve değerlendirme gerektiren bir konu olması, sağlık-çevre-sosyal güvenlik konuları ile ilişkili ancak özünde bunlardan bağımsız bir çalışma alanı
olması nedeniyle, başka bir çalışma grubunun altında komisyon mahiyetinde çalışılmasının
çok sağlıklı sonuç veremeyebileceğinden yola çıkılarak, komisyonumuz önerinin başlı başına bir çalışma grubu düzeyinde değerlendirilmesini bilgilerinize sunmaktadır. İlgili kurum
ve kuruluşlardan talep edilecek konuya vâkıf yeni temsilcilerle gerçekleştirilecek çalışmaların daha kapsayıcı ve etkin olabileceği hususu değerlendirmelerinize sunulmaktadır.
Bununla birlikte, üzerinde durduğumuz kavram ülke gündeminde ve mevzuatında her
ne kadar “iş sağlığı ve güvenliği” olarak geçse de; kanaatimiz, içeriği ve işlevi dolayısı ile
bu tanımın er ya da geç “işçi sağlığı ve güvenliği” olarak değiştirilecek oluşudur. Bu öngörünün ışığında, bu ve bundan sonraki öneri ve değerlendirmelerimizde bu tanımın “işçi
sağlığı ve güvenliği” olarak dikkate alınması daha sağlıklı olacaktır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
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ESKİ İL ÖZEL İDARE BİNASI ALANI KADIN YARI VE YAVUZ ÖZCAN PARKINA YAPILACAK
PROJE

Antalya Kent Konseyi Eski İl Özel İdare Binasının Yeri Ve Kadın Yarı Projesi Görüş Ve
Öneriler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.08.2014 tarih ve 131-2879 sayılı, “Eski
İl Özel İdaresi Binasının Yeri ve Kadın Yarı Proje çalışmaları” konulu yazınız gereği, Eski İl
Özel İdaresi Binasının Yeri ve Kadın Yarı Proje çalışmalarınız hakkındaki görüş ve önerilerimiz istenmiş, konu Belediyemiz yetkililerinin de katıldığı 19.08.2014 tarihli Yürütme Kurulu
toplantımızda ele alınmıştır.
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Uzun yıllar Kentimizin gündeminde yer alan bir konunun kamu faydasına belediyenizce sonuçlandırılmasında Kent Konseyimizin görüşüne başvurulması, katılımcı planlama
adına tarafımızca son derece önemsenmiştir. Toplantıdan çıkacak verilerin de projede değerlendirileceğinin belirtilmesi projenin başarısı ve sürdürülebilirliği açılarından olumlu
yaklaşımlar olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle konu üzerinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.
19.08.2014 tarihli Yürütme Kurulu toplantımızda ilgililerce bu toplantıdan çıkacak verilerin de projede değerlendirileceği belirtilerek, sadece elektronik ortamda ve o anda görsel
olarak sunulan eksik ön proje üzerinden değerlendirme yapılması istenmiştir. Bu eksikliklere rağmen konu üzerinde detaylı tartışmalar yapılmış, katılımcılarca önemli öneriler
getirilmiştir.
Ayrıca toplantıda geliştirilmek üzere kent Konseyi’ne sunulan ve bu toplantıdan çıkacak
verilerle geliştirileceği belirtilen projenin toplantının tamamlanmasından sonra, Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna başvurulduğu öğrenilmiştir.
Henüz tamamlanmamış, paydaş ve ilgililerince yeterince inceleme imkânı sağlanmamış çalışmalar hakkında fikir yürütmenin ve bitmiş gibi ilgili resmi kurumlara sunmanın
kurumların, en azından Kent Konseyinin görevlerini hafife almak olacağı ve konseyimizin
“katılımcılık” anlayışına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
Belirtilen nedenlerle, Konseyimizin görüşüne sunulacak konularınızın yeterli düzeyde
hazırlanması ve inceleme ve tartışma için yeterli zaman ayrılması kurumlarımızın fonksiyonları ve verimlilikleri açısından daha yararlı olacağını düşünülmektedir
• Kentimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz bu proje için Kent Konseyi Yürütme
Kurulu Üyelerinden gelen öneriler aşağıya çıkartılmıştır.
• Plan Kadınyarı jeomorfolojik yapısını doğal bağlantıları ve yakın çevresi le birlikte,
görünür ve yaşanılabilir bir biçim ve ölçekte ele almalıdır.
• Kadınyarı’nın kuzeye uzanan ve halen park olarak kullanılan bölümü proje bütünlüğü
içinde ele alınarak plana dahil edilmelidir.
• Benzer biçimde Kadınyarı’nın güneybatı ucundaki Yavuz Özcan parkı da proje bütünlüğü içinde ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bu parkın Güllük Caddesi ucunda,
kadınyarı, Kaleiçi, yat limanı ve falezlerin en çarpıcı biçimde gözlenebildiği bir konumda olduğu unutulmamalıdır.
• Güney batıda katlı otopark arkasında kalan küçük yeşil alan da proje kapsamına alınmalıdır.
• Bunlar projenin minimum fiili ölçeği olarak kabul edilmeli ve daha yakın çevreye ilişkin potansiyel değerlerin projeye dahil edilmesi konusunda açılımlara açık olmalıdır.
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• Yavuz Özcan Parkı kuzey sınırını oluşturan ve falezler ile DSİ sosyal tesisleri ve Endüstri Meslek Lisesi doğusunda kalan Vasili Kanyonu ile doğrudan birleştirilerek bu
alanda bulunan ve karstik jeomorfolojinin tipik örneklerinin sergilendiği alanın projeye dahil edilmesi şiddetle tavsiye edilir.
• Kadınyarı üzerindeki köprüye (bir antik köprüdür) Kadınyarı ve hemen altındaki çarpıcı bir karstik özellik olan düdeni (su yutağı) gözleme işlevi verilmeli ve en azından her
iki yandaki yaya kaldırımlarının camdan yapılarak gözleme işlevi güçlendirilmelidir.
• Kadınyarı içindeki bitkiler etkiyi artıracak biçimde uzmanları tarafından kesilerek,
budanarak ya da yeni bitkilerle takviye edilerek elden geçirilmelidir.
• Falez içinde falezi, düdeni yakından tanıma imkanı yaratacak uyumlu yürüme yolları
tasarlanmalıdır.
• Tema olarak çocuk ve çiçeğin seçilmesi yerindedir ve bu alana yansıtılmalıdır. Bu
amaçla alanda çocukların içine girip üzerinde dolaşabilecekleri büyüklükte ve eğitim
işlevi de üstlenen işlevde çiçek heykelleri tasarlanması önerilir.

Turku_Fillandiya:
bir çiçek heykeli.
Park alanı için farklı
tasarımlarla geliştirilebilir.

• Antalya dünyanın en büyük traverten platosu ve onun bir uzantısı olan, yaklaşık 15
km uzunluğunda ve 25-35 m yüksekliğinde falezler üzerinde kurulu dünyanın ender
kentlerinden biridir. Kentin tam kalbindeki bu park bu özelliğin de farkına varılması,
ön plana çıkarılması amacıyla bir traverten müzesi olarak da tasarlanabilir.
• Proje alanının geçerli imar planındaki fonksiyonu ve bu fonksiyonun değiştirilmesi
(resmi kurum alanından yeşil alan/parka dönüştürülmesi) sürecinin bilinmemesi ( ya
da sunumda yer almaması),
• Proje alanına ilişkin (yay-araç-servis –engelli ulaşımı, çevrenin mevcut ve gelecekteki
fonksiyon analizi, korunması gereken doğal ve kültürel değerlerin nitelikleri ve getirilecek kullanımların bu değerler üzerindeki etkileri, önerilen yeşil alanın kentin yeşil
alan sistemi ile ilişkileri, çevrenin doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin izlenmesine
yönelik değerler/bakı noktaları, kentsel çevrenin zaman içindeki değişim potansiyelinin konuya etkisi vb. ) analiz çalışmalarının yapılmamış ( varsa bile sunumda yer
almamış) olması,
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• Değerlendirmede önemli veriler içermesi gereken kesit, görünüş gibi belgelerin eksik
olması,
• Antalya Expo 2016’nın “Çocuk ve çiçek” teması esas alınarak geliştirildiği belirtilen
park projesinin temaya özgü yeterli tasarım verilerini içermemesi gibi eksiklik ve
olumsuzlukları da barındırdığı tespit edilmiştir.
• Alanda kültür ve sanat faaliyetleri için birimler tasarlanmalıdır.
• Alanın engelli erişimine uygun planlanması önerilmektedir.

TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ ÖNERİ RAPORU

Kaleiçi bugün Antalya’nın “Tarihi Çekirdek Kenti” olan ve “Kaleiçi” adıyla tanınan semt
büyük bir kısmı yıkılmış ve yok olmuş iki surla çevrilidir. İç sur, yarım daire şeklinde yat
limanını kuşatır. Kaleiçi sahip olduğu doğal ve kültürel değerleriyle Antalya’nın en önemli
değeridir.
İlişikte bir kroki sunulmaktadır. Bu kroki, Antalya’nın en önemli ve en güzel yerini göstermektedir. Şehir merkezinden Kaleiçi’ne ve önündeki denize bakan en güzel terasıdır burası. Selçuklu döneminden itibaren en önemli dinsel ve dünyevi yapıların bu terasa yapılmış
olması tesadüf değildir çünkü bu teras, 13. yüzyıldan itibaren o devrin kentine hakimdir.
Yivli Minarenin, onun camiinin, Mevlevihane’nin ve en önemli türbelerin(Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun) olduğu yer burasıdır. Yine buraya iki tane medrese yapılmış olması
da tesadüf değildir: Gıyasettin Keyhüsrev Medresesi’nin geriye kalmış olan mermer kapısı,
o yapının ihtişamı hakkında fikir verebilir.
Restore edilmiş olan diğer Selçuklu Medresesi ise Vakıflar tarafından bir kiracıya verilmiş olup, yapının vakarına yakışmayacak bir fonksiyona sahiptir. Bu teras ile ilgili önerimiz
şunlardır;
Antalya ili sınırları içinde bu bölgenin geçmişine layık bir Türk-İslam Eserleri Müzesi
yoktur. Bu alanın tamamı bu konsepte göre tasarlanmalı ve şehrin en güzel yerine bu müze
yerleşmelidir. Buna göre:
• Mevlevihane boşaltılmış durumdadır ve restore edilecektir. Boş ve atıl durumda olan
Mevlevihane Hamamı ile birlikte bu Müzenin en önemli mekanlarından biri olmalıdır.
• Yivli Minare Camii on yıllarca müze görevini yerine getirmiş bir yapıdır. Son yapılan restorasyon çalışmaları esnasında, içinde Bizans döneminden kalma yapı izleri
bulunmuştur. Çok uzun yıllar cami olarak kullanılmamış olmasına rağmen Vakıflar
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Bölge Müdürlüğü bu yapıyı, restorasyonu bittikten hemen sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretmiştir. Yivli Minare Camii bugün cami olarak açıktır fakat cemaati
yoktur çünkü kent ahalisi 50 metre ötedeki Paşa Camii’ne gitmeyi yüzyıllardır alışkanlık haline getirmiştir. Bugün Yivli Minare Camii’ne girenler ibadet için değil, bu
olağanüstü kültür mirasını turistik amaçlı görmek için ziyaret etmektedirler.
• Selçuklu Medresesi: Vakıflar tarafından bir müstecire verilmiş olan bu güzel yapı
mutlaka boşaltılmalı ve Türk-İslam Eserleri Müzesi’nin bir parçası haline getirilmelidir. Vakıflar istediği takdirde kontratı feshedebilir veya kiracıya başka bir mekanı
verebilir.
• Böylelikle Türk-İslam Eserleri Müzesinin kapalı mekanları şunlar olacaktır: Yivli Minare Camii, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane ve Hamamı. Bunun dışındaki yapılar,
yani Yivli Minare, Gıyasettin Keyhüsrev Medresesi Alanı, Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi ise Müze’nin açık alanında ziyaret edilen yapılar olacaktır.
• Kentimizin böyle bir Külliye zihniyetinde hayata geçirilen Müze Kompleksine büyük
ihtiyacı bulunmaktadır. Antalya Arkeoloji Müzesi dünyanın en seçkin klasik arkeoloji
müzelerinden biridir. Şimdi Kaleiçi’nde hayata geçirilecek olan Antalya Etnoğrafya
Müzesi’nin de öyle olacağına kuşku yoktur. Ama tüm Akdeniz havzasında olmayan bir
Türk-İslam Eserleri Müzesi’nin Antalya’da hayata geçirilmesi ile Antalya kenti dünya
çapında bir konuma ulaşacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olacak böyle bir müze, diğer müzelerdeki depolar
dolusu Türk -İslam eserinin Antalya’da sergilenmesini de sağlayacaktır.

KENTLER Mİ BİZİ? BİZ Mİ KENTLERİ BİÇİMLENDİRİYORUZ?

ANTALYA SÖYLEŞİLERİ PROJESİ
Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Prof.Dr. Tuncay Neyişçi’nin organizasyonu ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz’un maddi manevi katkılarıyla kent için
önemli bir etkinlik olarak hayata geçirilen Antalya Söyleşileri Projesi her ayın ilk Perşembe
günü öğleden sonra önce söyleşi olarak, daha sonra da takip eden cumartesi günü de söyleşiye katılanların katılımıyla gezi biçimde gerçekleştirilmektedir.
Etkinliklerin amacı, kentte yaşayanlar arasında “kentlilik bilinci” oluşturmak olan bilinci geliştirmektir. İnsanları yaşadıkları kentte kiracı değil, evsahibi kılmaktır. Değerlerin
korunup kollanmasına katkı koymaktır.

Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

37

Şu ana kadar gerçekleştirilen etkinliklerin başlıkları şöyle:
• Perge’den Yola Çıkarak Aya Yolculuk
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• Su mu? Taş mı? Falezlerin Öyküsü

Antalya Falezleri;
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Turizmin başkenti Antalya, özgün bir biçimde 20 kilometre uzunluğunda, 30 kilometre
genişliğinde ve 250 metre kalınlığında, toplamda 620-630 km karelik bir alanı kaplayan ve
traverten tabakalarından oluşan bir plato üzerinde yer almaktadır. Üç seki halinde karşımıza çıkan bu alan, denize yaklaşık yükseklikleri 35-40 metreyi bulan ve denize dik açı ile
inen falezlerle (yalıyar) ulaşmaktadır.
Kentin en önemli iki doğal plajı konumunda olan Konyaaltı ve Lara Plajları arasında
yer alan bu falezler, kente ayırıcı özellikler katan yapıları ve görünümleri ile denizden bakıldığında, yer yer traverten Pamukkale travertenlerini andırmaktadırlar. Kentin falezler
üzerinde, traverten blokları üzerinde kurulmuş olması, onun en belirgin özelliklerinden,
marka değerlerinden biridir.
Falezlerin oluşumu milyonlarca yıllık bir geçmişe dayansa da, Antalya ve Falezler, Bergama Kralı Attalos eliyle kent kurulalı beri ayrılmaz ikili oluşturmuşlardır. Birini diğerinden
ayrı düşünmek mümkün değildir. Bir mutlaka diğerini çağrıştırmaktadır.

ÇEVRE FELAKETİNE DÖNÜŞMEYE BAŞLAYAN TAŞ OCAKLARI İÇİN İVEDİ ÖNLEMLER
ALINMALIDIR

Özellikle kentimiz gibi inşaat yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, çok sayıda verilen
ruhsatlar: Başta orman ve tarım alanları olmak üzere doğal ve kültürel değerler üzerinde geri dönülemez zararlar oluşmaktadır. Madenlerin ülke ekonomisi için vazgeçilemez
olduğunun bilinciyle üretimlerin ve ruhsatların günün koşullarına uygun, çevreye zarar
vermeyecek şekilde acilen baştan düzenlenmesi gerekmektedir.
Maden Kanunu’nda 1.gurupta tanımlanan İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan taş, kum ve çakıl gibi madenler, kanun kapsamı dışına alınarak,
ocak yerlerinin tespiti ve ruhsat işleri Yerel Yönetimlere devredilmelidir. Yerel Yönetimler
öncelikle kendi sınırları içindeki en az on yıllık ihtiyaçlarını belirlemeli ve ilgili bakanlıktan onay almalıdırlar. Gerek ihtiyacın belirlenmesi, gerekse ruhsat yerlerinin tespiti,
ilgili bilim kurulları, meslek kuruluşları ve STK’ların da bulunduğu komisyonlarca ihtiyaç
miktarı kadar yapılmalıdır. Tespit edilen ocak alanlarında yaşayan halkın katılacağı referandum sonucu kesinleşen yerler imar planlarına işlenmeden ruhsat verilmemelidir.
Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza
ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığının
muvafakatine bağlı olması yerine, tamamen yasaklanmalıdır.
Madencilik faaliyetlerinde kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı ile alınan ruhsat teminatı ve çevre ile uyum teminatı tutarları, ocak yerinin özelliğine
göre muhtemel doğa tahribatı ve çevresel etkilerin tazminini karşılayacak düzeyde belirlenmelidir.
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İl özel idaresine (Büyük şehir olan yerlerde Büyükşehir Belediyesine) ayrılan % 25›lik
pay % 60’a çıkartılmalı, çevrenin korunmasını ön plana çıkaracak ve köylüye destek olacak
şekilde, ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımları ile birlikte sürdürülebilir kırsal kalkınma projelerinde kullanımı sağlanmalıdır. Bu amaç dışında bu payların
kullanımı kesinlikle önlenmelidir.
ÇED Yönetmeliği, şaibeleri ortadan kaldıracak, tüm madenleri kapsayacak, yöre halkının etkin katılımını sağlayacak ve bağımsız kurumlarca denetlenebilecek şekilde baştan
düzenlenmelidir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
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ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLERİN 2014 KENTE YÖNELİK ÖNERİ RAPORLARI
AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan
: Ahmet ÇİÇEK
Başkan Yard. : Necati ATEŞ
Sekreter
: Ahmet KÖROĞLU
Afet Kriz Çalışma Grubu 2014 yılında 4 toplantı yapmış, toplantılarda Afetler ve Deprem
açısından Antalya, Afetlerden sonra Psiko-sosyal destek hizmetleri konusunu ele almıştır.
(22 üyesi mevcut)

AFETLER VE DEPREM AÇISINDAN ANTALYA
Antalya Körfezinde en son meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem kamuoyunun ve halkımızın tüm dikkatlerini bu konuya çekmiştir. Depremin bir hasara yol açmaması bir şans,
bize uyarıcı olması, acaba bu konuda Antalya olarak ne kadar hazırız hatırlatmasını ikinci
şans olarak görüyoruz. En son depremde göstermektedir ki evet Antalya bölgesi de ciddi
şekilde deprem tehdidi altındadır. Bir gün mutlaka bir depremle karşı karşıya kalacağız.
Tarihe bakarsak bizim bölgemizde ciddi depremlerin olduğunu da görürüz. Birçok antik
kentte Milattan önce ve sonra büyük depremlerin izleri vardır. (Yine 8-20 Mart 1743 Antalya depremi, 30.04.1911 Finike Depremi (6,1), 18.Mart.1926 Finike depremi (6,9), 1914 ve
1971 Burdur depremleri (7.00 ve 6,2), 25.Nisan.1957 Fethiye depremi (7,1), canlı yaşanmış
örneklerdir.) Demek ki “DİKKAT DEPREM KAPIMIZDA” diyoruz. Burada esas önemli olan
Depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadığımızdır. Unutmayalım ki “DEPREM ÖLDÜRMEZ
BİNA ÖLDÜRÜR.”
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Tüm dünyada kabul gören temel kabul Afet yönetiminin dört evreden oluştuğudur. Bunlar; zarar azaltma/risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirmedir. Ülkemizde Afet yönetimi denilince müdahale ve kriz akla gelmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde Afet yönetimi
bu sayılan dört evrenin hepsini içine almaktadır. Yapılan istatistiki çalışmalar Afet öncesi bir
birimlik harcama ile afet sonrası iyileştirme harcamalarından yedi kat daha fazla tasarruf
sağlandığını göstermektedir.
Bu bilgiler ışığında; Antalya açısından konuyu değerlendirmek gerekirse;
Genel olarak; Sosyo ekonomik değişimlere bağlı olarak imar planları yenilenmeli ve
revize edilmelidir. İmar planlarına afet verileri işlenmelidir. Planlar yapılırken su, toprak,
hava gibi doğal değerlerin yaşamsal ve kıt kaynaklar olduğu düşünülerek, planlama ve çevre denge ilişkileri kurularak, çevreye duyarlı şekilde oluşturulmalıdır. Deprem-zemin, deprem-yapı, afet yerleşim alanları ve kentleşme ilişkileri iyi değerlendirilmelidir. Mekansal
planlamaya temel veri sağlamak amacıyla Mikro bölgeleme çalışmaları yapılmalı, Mikro
bölgeleme haritaları hazırlanmalıdır. Bunun temel amacı, deprem ve diğer afetler büyük
ölçekli haritalar üzerinde belirlenip, bu tehlikeleri önleyecek veya etkilerini azaltacak fiziksel plan kararlarına, çevre düzenine, imar planlarına, yeni yerleşim yerlerine ait arazi
kullanım kararlarına ve ilgili diğer konulara temel veri sağlayacaktır.
1- İlimizde mevcut eski yapı stoklar gözden geçirilmeli, tespit edilen mevcut riskli yapı
stokları acilen denetimden geçirilmeli, çürük binalar yıkılmalı, güçlendirme sağlıklı olmamakla beraber, güçlendirilmesi gereken binalar bir plan ve proje kapsamında
güçlendirilmelidir. Bunlar yapılırken kazanılmış haklar ve mülkiyet gözetilmelidir.
(örneğin 2013 yılı içerisinde bu durumda olan 13 binanın mülk sahibinin müracaatıyla işlem yapıldığı)
2- Bilhassa zemini sağlam olmayan bölgeler imara açılmamalı, açılan yerlerde çok katlı yapılaşmaya izin verilmemelidir. Depreme güvenli yerleşme ve depreme dayanıklı
yapılaşma sağlanmalı, halk bu konularda bilinçlendirilmelidir.
3- Konserve koyunda yaşanan kaymanın benzeri Yavuz Özcan parkı, kadın yarı, ordu evi
önü ve Cumhuriyet meydanı bandında da mevcuttur. Burada yıllardır santim santim denize doğru kayma söz konusudur. Bu bölgenin deniz tarafındaki çok katlı yapı
stokları ciddi bir risk taşımaktadır. Bu binaların kaldırılması için gereken çalışmalar
yapılmalıdır.
4- Acil yardım ve kurtarma faaliyetlerine gereken önem verilmeli, belediyelerin itfaiye
birimleri, acil yardım ve kurtarma birimleri şeklinde dizayn edilmelidir.
5- Başta AFAD olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler olası
afetlere karşı hazırlıklı olmalı, planlar pratik, güncel ve uygulanabilir olmalı, eğitim
ve tatbikata ağırlık verilmeli, zaman zaman afet senaryoları hazırlanarak uygulama
tatbikatları yapılmalıdır.
6- Afetler için Erken uyarı sistemi acilen kurulmalıdır.
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7- Bazı bölgelerde, açık alanlarda pilot Yeşil ve açık spor alanları yapılmalı, bu pilot
alanlar afet zamanında GEÇİCİ İSKAN ALANLARI olarak kullanılması düşünülmelidir. Buraların alt yapısı buna göre düzenlenmelidir.
8- 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun, diğer bir deyişle Kentsel dönüşüm yasası ile ilgili Antalya’da bir çalışma
var mıdır? Antalya’da yapılması gereken çalışmaların neler olduğu yerel yönetimler,
ilgili odalar, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından değerlendirilmeli ve takip edilmelidir.
9- Kızılay olası afetlere karşı yeterli depo ve stoklarıyla hazır olmalıdır. Döşemealtı
bölgesinde Kızılay’a tahsisi gündemde olan 93 dönümlük alanın tahsisi işlemleri sonuçlandırılmalıdır.
10- Sel ve su taşkınları açısından;
a- Pik debisi yüksek olan önemli akarsuların denizle birleştiği kısımlara mendirek
(dalgakıran) yapılmalıdır. Örnek Aksu çayı, Boğaçay-Dere yatağı 260 metreye
düşürülen Boğaçay ile ilgili risk önemlidir.
b-Dere yataklarının ıslahı, imar ve yerleşim konularında gereken titizlik gösterilmeli, üzeri kapatılan derelerin yollarla kesiştiği yerlerde gerekli kesitler verilmeli, dere ve dere yatakları düzenli şekilde temizlenmeli, dere ve çayların taşkın sahasında kalan kısımlarda yapılaşma engellenmelidir.
c-Yeni yapılaşma aşamasındaki Döşemealtı bölgesindeki doğal dere yatakları ve
düdenler doğal haliyle muhafaza edilmelidir. Planlar buna uygun olarak revize edilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde ileriki yıllarda Antalya’yı büyük sel
felaketleri beklemektedir.
d-Şiddetli yağışlarda PİK debilerini geçen dere ve nehirlerin üzerinde taşkın amaçlı depolamalar yapılmalıdır.
e-Şehir içine ana arterlere yapılan yağmur suyu drenaj kanalları, sokak aralarına
yaygınlaştırılmalı ve ana arterlere bağlanmalıdır.
11- EXPO 2016 Antalya için afetlerden korunma çalışmalarına acilen başlanmalı ve tamamlanmalıdır. (Aksu vadisi sel ve su taşkınlarından korunma planı)
12- Ülkenin ve turizm kenti Antalya’nın prestijini artıracak olan ve dünyada ilk olacak
ANTALYA DÜNYA DOĞAL AFET EĞİTİM- KÜLTÜR PARKI VE DOĞAL AFET MÜZESİ
inşa edilmelidir.
SONSÖZ; Gelişmiş olan ülkeler doğru arazi kullanım politikalarıyla HİDRO METEOROLOJİK gözlem ağlarıyla, meteorolojik radarlarıyla, otomatik yağış istasyonlarıyla,
erken uyarı sistemleriyle, uzaktan algılama sismolojik değerleriyle, AFET RİSKİNİ MİNİMİZE EDEREK can, mal ve ekonomik kayıpların azaltılmasını başarmışlardır.
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ALT YAPI ÇALIŞMA GRUBU
Başkan

: Tunç TARIMCI

Başkan Yardımcısı : Fikret KÜÇÜKERCİYES
		 Alt Yapı Çalışma Grubu 2014 yılında 2 Toplantı yapmıştır. İçme Suyu, Su Kaynakları Koruma Alanları, Deprem ve Zemin Sorunu, Karacaören Barajından kentimize alınacak içme
suyu hakkında görüş ve öneriler konusunda çalışmalar yapmıştır. (22 üyesi mevcut)

		 İçme Suları Ve Su Kaynakları, Kent İmar Planları, Zemin Etüt Çalışmaları Ve Koruma
Alanları
İÇMESUYU
Kentin su sorunu için 1975- 2006 yılları arasında 5 adet önemli rapor hazırlanmıştır.
Bütün bu raporlarda su kaynağı Karaca ören Barajı ve kent içi kaynakları gösterilmiştir.
Antalya Havzası yıllık 11 milyar m3 su ile Türkiye’nin üçüncü havzasıdır. Kent içinde de
4 m3/s su kaynağı da kirlenme nedeniyle kullanılamamaktadır.
Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1.519 m3, Antalya’da ise 5.000 m3 ten fazladır.
Bu kadar zengin su kaynaklarına sahip Antalya’nın en ucuz ve şişe suyu kalitesinde su kullanması gerekir. Otuz yıldır Karacaören’den başka çözüm ortaya konmamıştır.
SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI
Kentimizde bir tanesi 1991-2012 yılları arası diğeri de 2012 den sonra uygulanan iki
koruma alanları haritası bulunmaktadır. İmar izinleri verilirken bu haritalar kullanılmıştır.
Birinde koruma alanı dışında kalıp imara açılan alanlar diğerinde birinci derecede koruma
alanı içinde kalmaktadır. Koruma alanın içinde olup, imar izni verilmeyen alanlar, diğerinde
koruma alanı dışında kalmaktadır. Belediyelerce ruhsat verilip yapılan binaların yıkılması
gerekmektedir. Büyük bir hukuki sorun ortaya çıkmaktadır.
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DEPREM ve ZEMİN SORUNU
Kentimizin imar planına esas olan jeoteknik raporu 2001 yılında hazırlanmıştır. Çok
eleştirilen bu rapor bu güne kadar revize edilmemiştir.
Falezlerde hiçbir sorun olmadığı belirtilen raporda, şimdi konserve koyunda binaların
boşaltılması söz konusudur.
Zemin ve deprem konularında kent yöneticileri uzmanlara danışmak ve hızlı karar vermek zorunda oldukları için genelde yanlış kararlar vermektedirler.
Örnek: Özel idare binasında sorun çıktığı zaman tramvayın çalışması ve kemer yolunda
tünel inşaatı binayı etkiler diye durdurulmuştur. Bir profesör kentin her yıl denize doğru
4 mm kadar kaydığını raporunda belirtmiştir. Özel idare binasının temelinde mağaralar
bulunduğu gerekçesi ile ruhsat verilmemiş ama bina yıllarca ayakta durmuştur. Bu gün
yüksek katlı bir kamu binasının temelinde çok büyük mağaralar vardır.
Kentin imar planına esas jeoteknik raporu hazırlanmadan, imar planlarının yapılması
ve deprem master planı hazırlanması çok yanlıştır.
En mükemmel deprem master planları İstanbul ve İzmir belediyelerince hazırlatılmış
olup hemen hemen hiç uygulanmamaktadır.
KARACAÖREN BARAJINDAN KENTİMİZE ALINACAK İÇME SUYU HAKKINDA GÖRÜŞ VE
ÖNERİLER
Kentimizin su sorunu için 1975 -2006 yılları arasında beş adet önemli fizibilite raporu
hazırlanmıştır. Bütün bu raporlarda su kaynağı olarak kent içi yeraltı suyu kaynakları ile
Karacaören 2 barajı gösterilmiştir. Karacaören barajının beslenme alanı Eğridir gölüne kadar uzanmaktadır. Bu alan içerisinde Isparta, Burdur ve Bucak gibi kentler ile Gelendost,
Senirkent ve Atabey ovaları sulamaları bulunmaktadır. Kentlerin kirli suları ile sulamalarda kullanılan gübre ve ilaçların kalıntıları yerüstünden ve yeraltından Karacaören barajına
ulaşmaktadır.
Son yıllarda yukarı havzada kirli suların arıtılması için çeşitli önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Hazırlanmış olan 5 fizibilite raporunda da ısrarla, kaynakların önlem alınmazsa kirleneceği belirtilmiş olmasına rağmen, Su Kaynaklarını Koruma Alanları Yönetmeliği
2012 yılında ASAT tarafından yürürlüğe konmuştur. Bu arada Kent içindeki 4,5 m3/s debili
su kaynağı son 10 yıl içinde önlem alınmadığı için kirlenmiştir.
Antalya ili içinde bulunan Antalya Havzası yıllık 11.06 milyar m3 ile Türkiye’nin 4. büyük
havzasıdır. Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1.519 m3, Antalya’da ise 5.000 m3 ten
fazladır. Kentin ihtiyacı olan su havzadaki mevcut suyun %2 si kadardır.
1. Isparta, Burdur ve Bucak halkı; Karacaören’den alınacak su nedeniyle ilave arıtma
bedeli ödemek, balıkçılık gelirlerini kaybetmek gibi ekonomik bedel ödemek zorunda kalacağı için koruma çalışmalarına gönülsüz olarak katılacaktır.
2. Karacaören enerji santralında üretim azalacaktır.
3. 1985 yılından beri inatla yeraltı suyu ve Karacaören önerilmektedir.
4. Kirlilik nedeniyle kullanılamayan su kaynakları tekrar kente kazandırılırsa Karacaören’den alınacak sudan fazlası sağlanabilir.
Sonuç olarak; Kente ucuz güvenilir kirlenme riski çok az olan şişe suyu kalitesinde çok
sayıda seçenek varken, Karacaören Barajından alınacak suyun kirlenme riski çok fazladır.
Ayrıca Isparta, Burdur ve Bucak ekonomisinde büyük ekonomik kayıplara neden olacaktır.
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EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU
Başkan : Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU
Eğitim Çalışma Grubu 2014 yılında bir toplantı yapmış, Yerel Yönetimlerde Eğitim Politikası konusunu görüşmüş, Kent Fuarı öneri raporunu hazırlamıştır. (48 üyesi mevcut)

YEREL YÖNETİMLERDE EĞİTİM POLİTİKASI
Eğitim Çalışma Grubu 14 Kasım 2014 tarihinde “Belediyelerin eğitime katkısı ve eğitimin belediyelerden beklentileri”, konusunda görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi, Mecdude Başakıncı Ortaokulu, Muratpaşa Anadolu Lisesi, Muratpaşa Belediyesi, Aksu, Kepez ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Antalya Rotary Kulüpleri’nin temsilcileri katılmıştır.
Yapılan değerlendirme ve görüşler sonucunda;
Eğitim ve öğretim işlerinde merkezi yönetim ile yerel yönetim birlikte sorumluluk
yüklenmeli,
• Okul yapıları ve eğitim kuruluşları için arsa sağlamak,
• Okulların yapımını gerçekleştirmek, bakım ve onarımını yapmak
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• Okul servis hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli olması için kaldırım işgallerinin engellenmesinin sağlanması,
• Kampüs okulların hızla yaygınlaştırılması
• Okul bahçe ve çevrelerinin yeşil dostu olarak düzenlenmesi
• Öğrenciler için meslek kurslarının açılması
• Kırsaldan gelen ve ekonomik yetersizlik içinde olan öğrenciler için destek programları yapılması, ulaşım hizmetlerine katkı verilmesi,
• Okul bölgelerinde spor, kültür ve sanat merkezleri açılması,
• Halk eğitimi ve gençlik merkezlerini açmak ve yönetmek,
• Okul öncesi eğitim kurumlarını açmak ve yönetmek,
• Okulların eğitim araç-gereç ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak, bahçe mobilyaları
konusunda destek sağlanması,
• Öğrenciler için yurt pansiyon açmak, işletmek ve burs vermek, önerileri yapıldı.

KENT FUARI ÖNERİ RAPORU
TARİH			 : 14 Kasım 2014
ÖNERİ KONUSU : Kentim ve Kendim Görev ve Sorumluluk Fuarı

Amaç		
Kentim ve kendim görev ve sorumluluk fuarının amacı, kentlinin kente hizmet verenlerin hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için kente hizmet edenleri ve kenti için
ne yapıyor olduğu ile ilgili kendini sorgulayarak, kentin gelişimi için görev ve sorumluluk
bilincinin arttırılmasını sağlamaktır.
Dayanak
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu ile Kent Konseyleri Yönetmeliği
Giriş
Eğitim çalışma grubu 2014 döneminde “Kentim ve Kendim Görev ve Sorumluluk Fuarı”
oluşturulması konusunu gündemine almış ve 15 Ekim 2014 Tarihli Yürütme Kurulunda görüşülerek Belediye Meclisi gündemine önerilmesine karar verilmiştir.
Gerekçe
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Kent insanlarının kentlerinde mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için kentlerine sahip
çıkmaları ve yaşanabilirlik ortamını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri gerekir. Bu ise, kentin
içinde yaşanan tüm insanların kentlilik kültürü ve bilincinin artmasına bağlıdır. Bir kentin
gelişmesi ve kentlilik kimliğinin korunmasından içinde yaşayan her birey olmakla birlikte, kentin yönetiminde ve gelişmesinde birinci derecede sorumlu olanlar, yerel yönetimler,
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleridir. Bu kurumlar, kendilerini topluma
ne kadar iyi tanıtırlarsa, kentli de onları ne kadar iyi tanırsa kent hizmetlerinde önemli
eksiklikler kalkacaktır, kentin gelişimine katkılar artacaktır. Kente hizmet verenlerle bir
araya gelmesi, hizmet verenlerin hangi hizmetleri verdiklerini hizmet alanların ise bu hizmetleri değerlendirerek hizmet talep etmeleri ancak fuarla ilgili olabilir.

İzlenecek Yol
Tüm kuruluşlar, kente verdikleri hizmetleri fotoğraf, projeksiyon, film, broşür gibi araçlarla tanıtacaklar, kentlinin eleştiri ve yeni taleplerini alacaklardır. Böyle bir fuara hizmet
alanların yani kentlilerin ilgisinin olması için fuar alanında cezbedici unsurlara gereksinim
vardır. Bu ise fuar alanında, konserler, resim sergileri hemşehri derneklerinin folklor gösterileri ve yöresel yemek sunumları gibi çeşitli etkinlikler vasıtasıyla başarılabilir. Ayrıca,
kente hizmet veren kuruluşlar, kentlileri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli pratik sunumlar
yapabilirler, örneğin İl Sağlık Müdürlüğü, Temel İlk Yardımı, Trafik Müdürlüğü kaza durumunda tutanak tutulmasını, Kasaplar Odası et alırken dikkat edilecek hususları, Gıda
Müdürlüğü gıda alırken bilinmesi gereken hususları, Kanarya Sevenler Derneği kanarya
bakımının püf noktalarını anlatabilirler. Bilindiği üzere fuarlar, her çeşit metanın, malın,
teknolojik ürünlerin tanıtılmasına, böylelikle rağbet gören ürünlerin alıcılar tarafından satın alınmasını sağlayan bir organizasyon olacaktır.

Belediyelerin Yapacakları
İçinde yerel yönetimlerin, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yer alacağı geniş bir topluluk için böyle bir fuar organizasyonunu düzenlemek, fuara katılım koşullarını yerine getirebilecek kuruluşlarla fuarı düzenlemek gerekecektir. Ayrıca, böyle bir
organizasyon için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Ticaret Sanayi Odası, Mühendis Mimarlar Odasının temsilcilerinden olan bir fuar düzenleme kurulu oluşturulmalı,
fuarın yeri, zamanı, tanıtımı, finansmanı, katılacak kuruluşların belirlenmesi gibi kararlar
alacak bu kurulun kararları doğrultusunda fuar profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
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SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU
Başkan

: Dr. Arif BULUT

Başkan Yard. : Dr. Ozan UZKUT
Sekreter

: Dr. Müberra KILIÇ

Sağlık Çalışma Grubu 2014 yılında Çocuk Felci, Lösemi, Kızamık, Taş Ocaklarının neden
olduğu G hastalıklar, Ebola, Madde Kullanımı ve Bağımlılık, MERS konusuna yönelik 7 toplantı yapmıştır. (27 üyesi mevcut)

ÇOCUK FELCİ, LÖSEMİ, KIZAMIK
Kentimizde Lösemi hastalığı ile ilgili tanı ve tedavi merkezlerinin durumu,
1. Polio ve kızamık gibi çocuk hastalıklarında tekrar salgın tehdidi sorunu
Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu 23.01.2014 tarihinde toplandı. Toplantıya
Antalya Tabip Odası, ANSİAD, Antalya Medical Park Hastanesi, Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyesi temsilcileri katıldı.
Hematolog Dr. Çağatay ÜNSAL tarafından lösemi hastalığı hakkında kısa bilgi sunumu
yapıldı. Hastalıkla ilgili yapılan görüş ve değerlendirmeler sonucu;
İlimizde hastalıkla ilgili tanı ve tedavisinde bir sorun yaşanmamakta, ilaçlı tedavi
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(kemoterapi) ve kemik iliği nakli yapılabilmektedir. Hastalığın kesin tedavisi için kemik iliği
nakli gerekmektedir. Antalya’da kemik iliği bankası bulunmamakta, kemik iliği bankası sadece İstanbul ve Ankara illerinde bulunmaktadır. İlimizde kemik iliği bankası olmadığından
genetik testler için kan numunesi göndermede sorun yaşanmaktadır. Gönüllü kan numunesi verilerinin kemik iliği bankasına ulaştırılmasında zorluklar bulunmaktadır.
ÖNERİ: İlimizde gönüllülerin kan numunelerinin kemik iliği bankasına ulaştırılabilmesi
için Sağlık Bakanlığının gerekli ortam ve koşulları hazırlaması, gönüllü vericileri teşvik
etmesi, toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturması önerilmektedir.
Son zamanlarda ülkemizde ve kentimizde polio ve kızamık gibi çocuk hastalıklarında
tekrar salgın tehdidi görülmektedir. Kentimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden
göç almaktadır. Özellikle güneydoğu sınırından giren mültecilerin aşılanmalarının yeterli
olmaması hastalık riski taşımaları nedeniyle tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle bu hastalıkların yayılmaması için önlem alınması gerekmektedir.
ÖNERİ: Özellikle güneydoğu bölgemizden Türkiye’ye giriş yapan kişilerin tespiti ve tüm
çocuklarının aşılanması, hastalık şüphesi olanların da belirli bir süre gözlem altına alınması ve takiplerinin yapılması önerilmektedir.

TAŞ OCAKLARININ NEDEN OLDUĞU G-HASTALIKLAR
Antalya İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren Kum ve Taş Ocaklarının İnsan Sağlığına ve
Çevreye Zararları, Alınması Gereken Önlemler

Katılımcı Kurumlar: Genel Sağlık Sendikası, Tabip Odası, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Hisarçandır Köyü Muhtarı, Konyaaltı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Hasta ve Sağlık Hakkı Derneği, Halk Sağlığı
Müdürlüğü; Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü, A Çevre Platformu, Köy Muhtarı.
Taş ve Kum Ocaklarının faaliyet gösterdiği bölgelerdeki köylerde yaşayan vatandaşların,
Muhtarların ve Çevre Platformu üyelerinin gözlem ve kanaatlerine dayanılarak taş ve
kum ocaklarının sebep olduğu kanser, astım ve akciğer hastalıkları vakalarında artış olması sonucu konunun ilgili katılımcı kurumlarla birlikte değerlendirmek üzere Antalya Kent
Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından bir toplantı planlanmıştır.
01.07.2014 tarihinde katılımcı kurumlar Antalya Kent Konseyine davet edilerek Antalya İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren Kum ve Taş Ocaklarının İnsan Sağlığına ve Çevreye
Zararları, Alınması Gereken Önlemler tartışılarak, değerlendirilmiştir.
Toplantıya katılanların görüş ve önerileri;
Taş ve Kum ocaklarının faaliyet gösterdiği bölgelerdeki vatandaşlar Kanser vakalarında
artış olduğunu ve heyelan bölgesi olduğu için taş ocaklarındaki çalışmaların toprak kaymalarını arttırdığını belirttiler.
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü kayda değer vaka tespitinin söz
konusu olmadığını, Göğüs Hastalıkları Bölümü, göğüs hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları ve özellikle ocaklarda çalışanlar için ve yöre halkında artış olabileceğini, bu konunun en
az on yıllık süre içinde değerlendirilebileceğini belirttiler. Konunun Halk Sağlığı Müdürlüğü
tarafından araştırılması gerektiğini vurguladılar.

ÖZETLE
Muhtarların ve Çevre Platformu üyelerinin gözlem ve görüşlerine göre son yıllarda taş
ve kum ocaklarının faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan vatandaşlarda kanser, astım ve
akciğer hastalıklarında artış olduğu ifade edildi. Bu işletmeler çevreye zarar vermekte,
bölgede heyelanlara sebep olmakta, bitki örtüsünde hasar oluşturmakta ve tarıma dayalı
bitkiler zarar görmektedir.
Katılımcı kurumlardan gelen uzman hekimlere göre kanser vakalarının birçok nedene
bağlı oluşabileceği, konu ile ilgili bilimsel bir çalışmanın bulunmadığı, kum ve taş ocaklarının faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan hasta vatandaşlarla ilgili veri analizlerinin
olmadığı değerlendirmesi yapıldı. Ancak kum ve taş ocaklarının yaydığı tozların partiküler
madde olduğu, bunun da akciğer hastalıklarına neden olabileceği vurgulandı. İşletmelerde
dinamitle yapılan patlamalar sonucu asbest vb. maddeler toprağa ve suya karışarak insan
sağlığına ve bitkilere zarar verebilmektedir, denildi.
Çevre Platformu tarafından bölgede yaşayan hasta vatandaşların taş ocaklarının kapatılması ile ilgili dilekçeleri İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü de şikayet
dilekçesini ilgisi gereği Valiliğe göndermiştir. Bu güne kadar bu dilekçeye bir cevap alınamadığı belirtilerek, şikayetin takip edilmesi önerilmiştir.
Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi tarafından söz konusu işletmelerin mevzuat gereği sürekli denetlendiği söylenmiştir. Karayolları Bölge Müdürlüğü
temsilcisi de Karayollarına ait bir taş ocağı olduğunu, şu an bu işletmenin faaliyette olmadığını, ihtiyaç olması durumunda çalıştırıldığını belirtti. Tozlanma olayının patlatma, kırma
ve nakliye süreçlerinde oluştuğu, bunun için önlem alınması gerektiği vurgulandı.
İnşaat işleri olduğu sürece ve yeni yollara ihtiyaç olduğu sürece taş ocakları işletmelerine mutlaka ihtiyaç olacaktır. Ancak her işte olduğu gibi bu alanda da çevre ve insan
faktörü göz ardı edilmemelidir. Bu işletmelerin yerleşim yerlerinden, su kaynaklarından,
karayollarından uzak yerlerde faaliyet göstermeleri gerektiği şeklinde görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.
İlimizde 20-25 kadar taş ocağı bir o kadar da mermer ocağı bulunmaktadır. Bu sayının
her geçen gün artacağı, bunun için 2000’ e yakın ön başvuru olduğu bilinmektedir.
2014 Mayıs ayında yapılan Taş Ocaklarının Tarıma Etkisi Konulu Sektör Toplantısında
konu enine boyuna tartışılarak değerlendirilmiştir.
Bu toplantıda; Mermer ve taş ocaklarının çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu
almamak için yasadaki bir boşluktan yararlanıldığı, Yasanın, 25 hektardan az alanlarda
madencilik faaliyeti yürütmek isteyenlerden ÇED raporu istenmediği, Madencilerin de bu

Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

55

esneklikten yararlanarak 25 hektarın altında izin isteyip, faaliyet alanını ek taleplerle genişlettikleri, Antalya’da faaliyet gösteren 100 civarında taş ve mermer ocağının yüzde 90’nın
bu şekilde çalıştığı tespitleri yapılmıştır.
Toplantıda, madencilerin ekonomik gerekçelerle savunduğu taş ve mermer ocaklarının
ormanlara, tarım alanlarına, hayvancılığa, çevreye ve toplumsal yapıya büyük zarar verdiği,
sorunun çözümü için Türkiye’de bir an önce alan planlamasına geçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı, Gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin hepsi kentlerin
etrafında yeşil kuşaklar yapmak için çaba sarf ederken bizim doğal olarak elde ettiğimiz
bu alanları tahrip ediyor olmamız gelecek nesiller için de, Antalya’nın niteliği için de çok
olumsuz. Antalya, turizmin, tarımın başkenti derken, binlerce endemik çeşitliliğimiz var diyoruz. Diğer taraftan da kontrolsüz şekilde yapılan taş ve maden ocaklarıyla bunlara zarar
veriyoruz.”
Antalya Ziraat Odası Başkanı, “Taş ocaklarından çıkan toz, meyveciliği ve açık arazideki
sebzeyi tartışmasız tahrip ediyor. Taş ocaklarından tabi ki katkı vardır ama tarımdan taş
ocaklarını uzaklaştırmak lazım.” ifadelerini kullandı.
Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, “Bir köye taş ocağı ruhsatı
verildikten sonra çobanların kullanım alanlarını imha etmiş oluyorsunuz. O taş ocakları
yerleştiklerinde dağın yamacındaki sahaları imha ederek otlak sahalarının yok edildiğini
belirtti.
Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı, “Yasaların uygulanması noktasında sıkıntı yok.
Sıkıntı çıktığı zaman taraflar müdahil olabiliyorlar. Yasaların güncellenmesi söz konusu.
Arazi kullanım planlarımızda ciddi eksiklik var. Arazi kullanımlarının net şekilde ortaya
konulsa süreç ilerler ve problemler bertaraf edilir.” ifadelerini kullandı.
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü temsilcisi, “Orman Genel Müdürlüğü’nün
çıkardığı yönetmeliklerle mevzuatta çatışma var. Taş ocakları ormanlık sahalarda üst havzalarda, havza bazında düşünülmediği için altta tarım arazilerini de meraları da etkiliyor.
Kayıplar ortaya çıkıyor. Toz meyveciliği ve ormanda büyümeyi azaltıyor.” diye konuştu.
Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, “Ocaklar, tozdan dolayı arılarımızda kalıcı
hasarlar yapıyor. Saklıkent’te 5 mermer ocağı var. Saklıkent’te bin yıllık ardıçlar her gün
molozla örtülüyor. Doyran’da 9 kum ocağının ruhsatını iptal ettirdik. O ocaklar durduğu için
şu an Doyran Patlıcanı dünyada marka.” dedi.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubunun 01.07.2014 tarihli toplantısında Antalya
İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren Kum ve Taş Ocaklarının İnsan Sağlığına ve Çevreye Zararları, Alınması Gereken Önlemler konusunda yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda:
1. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Kürsüsü tarafından
kum, taş ve maden ocaklarında çalışanlar ve bölge halkı ile ilgili kronik hastalıklar
(özellikle akciğer hastalıkları) konusunda epidemiyolojik araştırma yapılması,
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2. Kum, taş ve maden ocaklarının arama ve işletme ruhsatının yerelde verilmesi. (Valilik
ve Büyükşehir Belediyesi tarafından),
3. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından içinde ilgili meslek oda temsilcileri ile STK
temsilcilerinin de olacağı bir komisyon kurularak bu komisyon tarafından denetimlerin yapılması ve kısa süreli tedbirlerin alınması,
Önerilmektedir.

EBOLA VE SITMA NE KADAR MASUM LEJYONER HASTALIĞININ ANTALYA İÇİN ÖNEMİ
Lejyonla, ebola ve sıtmanın Antalya’ya bulaşma tehlikesi ve alınması gereken tedbirler

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu 9 Eylül 2014 Salı günü saat 15.00 da Antalya
Kent konseyinde toplandı. Toplantıya grup üyeleri ile birlikte, Genel Sağlık Sen, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Antalya Girişimci Kadınlar Derneği, Veteriner Hekimler Odası, Kamu Sağlığı
Hizmetleri Şubesi temsilcileri katıldı.
Toplantıda gündem gereği lejyonella, ebola ve sıtmanın Antalya’ya bulaşma tehlikesi
önleme yolları enine boyuna tartışılarak, alınması gereken önlemlerin ilgili kurumlara öneri raporu olarak bildirilmesi kararlaştırıldı.
ÖNERİLER
1- Lejyonella hastalığı bilindiği gibi uzun süre kalmış su birikintilerinde, klima ve kaloriferin değişmeyen sularında, kullanılmayan havuz sularında benzer ortamlarda
oluşmaktadır. Geçen yıllarda kullanılmayan bir havuzdan bu hastalık yedi turiste bulaşmış, bunun etkilerini gidermek, halkımızın sağlığını korumak ve turizme zararını
önlemek için çok uğraşılmıştı. Bu sene de Adana’da bir öğretim görevlisinin klimadan
bu hastalığa yakalanması paniğe neden olmuştur.
Bu nedenle hastalıkla ilgili olarak ilgili sağlık kurumları ve belediyeler uyarılmalı, oteller, yurt ve pansiyonlar gibi toplu yaşanılan yerlerde gerekli önlemler alınmalıdır.
2-Geçtiğimiz aylarda İstanbul hava limanında iki ateşli hasta ebola korkusu ile karantinaya alınmış, sonra da yapılan incelemede ebola olmadığı ve bu hastaların sıtma olduğu
anlaşılmış ve olay hafife alınmıştır.
Ebola dünyada Gine, Sera Leone, Liberya, Nijerya da görülmüştür. Şimdiye kadar 2615
kişide saptanmış ve 1427 kişinin ölümüne yol açmıştır. Bulaşma yolu taşıyıcı kişinin kanı,
salyası, cinsel organları ve sıvısının açık yaraya bulaşması sonucu olmaktadır. Bu nedenle
imamların ve sağlık personelinin dikkat etmesi gereken bir hastalıktır. Ülkemizde şimdilik
görülme olasılığı düşüktür ve risk guruplarının dikkati gereklidir.
Sıtma ise, 97 ülkede görülen 3,4 milyar insanı tehdit eden, yılda 135-287 milyon insanın yakalandığı, yılda 473000-789000 insanın öldüğü, şu an dünyadaki en çok ölüme sebep
olan bulaşıcı hastalıktır. Bulaşma yolu sıtma sineğidir. Sinek ve sıtmalı kişiler uçaklarla
dünyanın her tarafından gelmekte ve şehrimize yerleşebilmektedir. Antalya’nın daha önceki
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yıllarda sıtma bölgesi olduğu düşünülürse durumun vahameti daha çok artmaktadır. Sıtma
hiç de hafife alınacak bir hastalık değildir. Çünkü bu sıtma, bizim yıllar önce eredike ettiğimiz sıtmadan çok daha ölümcüldür.
Sıtma sineği kolayca uçaklarla gelebilmekte, bulduğu herhangi bir su birikintisinde
üremekte, sonra da mikrobunu savunmasız bir bebeği, yaşlıyı insanı sokarak bulaştırmakta ve onu hasta etmektedir.
Bu yüzden sıtmalı bölgelerden gelen uçaklar hemen ilaçlanmalı, gelen yolcuların parmaklarının ucundan alınan bir damla kanla, tanısı konulmalı, bu yönde gerekli önlemler
alınmalıdır.
Ayrıca küçük su birikintileri ilaçlanmalı, bu sularda sıtma sineğinin üremesine izin verilmemelidir.
3-Konu hakkında Valilik ve belediyeler tarafından bilgilendirme çalışmaları yapılmalı,
yerel yönetimler su birikintilerini ve bataklıkları ilaçlamalıdır. Hudut Sahilleri Sağlık Denetleme Tabipliğinin de gerekli önlemleri alması sağlanmalıdır.
4- Söz konusu hastalıklarla turizm firmaları çalışanları, otellerdeki turizm hekimleri ve
işyeri hekimlerine yönelik söz konusu hastalıklarla ilgili eğitim programları uygulanmalıdır.
MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIK
Ekim ayı toplantısının gündemini ‘Madde Kullanımı ve Bağımlılık’ olarak belirleyen
Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, uyuşturucu sorununa dikkat çekti. Sağlık ve
Toplum Çalışma Grubunun birlikte düzenlediği toplantıya, Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi’nden
temsilcilerin katıldığı toplantıda sorunun çözümüne yönelik öneriler tartışıldı.
Grup Başkanı, aşırı göçün toplumsal birçok sorunu da beraberinde getirdiğine işaret
ederek, Antalya gibi turizm ve eğlence merkezi olan bir kentte maddeye ulaşım ve kullanımın kolaylığının diğer kentlere oranla daha fazla olduğunu söyledi. Grup başkanı, bir
göç kenti olan Antalya’da toplumsal yapının oldukça karışık olduğunu ifade ederek, “Artık
aileler bir araya gelmiyor, çocuklar bir araya gelmiyor. Eğitim yönünden de sıkıntılar var.
Okul öncesi eğitim ailede başlar ve verecek olan annedir. Peki, anneler bu konuda ne kadar
eğitimli? Tabii ki bunlar tartışılır. Gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak ve kurtarmak
için herkes elini taşın altına koymalı ve sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir” dedi ve
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi bünyesindeki 20 yataklı tedavi ve rehabilitasyon merkezinin yeterli olmadığını, bu konuda yeni yatırımlara acilen ihtiyaç duyulmakta olduğunu
da sözlerine ekledi.
Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı ise, son aylarda onlarca gencin
yaşamına mal olan bonzai kullanımına Antalya’da da sıkça rastlanmakta olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Kişinin eroin ya da kokain kullanıp kullanmadığı yapılan bir takım tahlillerle anlaşılabiliyor. Ancak bonzaide bu mümkün değil. Çok tehlikeli ve bağımlılık yapan bir madde.
Örneğin nane bitkisini kurutup üzerine sentetik maddeyi serpiyorsunuz ve ölümcül bir
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uyuşturucu elde ediyorsunuz. Yani uyuşturucu bonzai denilen bitkinin kendisi değildir. Çocuklarda bunu çok masum bir şeymiş gibi alıyor ve çok hızlı bir şekilde alışmaya başlıyorlar. Fiyatı da ucuz olduğu için erişebilirliği de kolay oluyor. Yerel yönetimler gençler ve çocukların okul dışında zamanlarını geçirebilecekleri yerler yapmalı ve aileler de bu konuda
mutlaka eğitilmeli, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı da arttırılmalıdır” dedi.
Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (AMBAUM) katılan Uzman, bonzainin içindeki etken maddelerin henüz tam olarak
belirlenemediğine dikkat çekti ve “Bonzai sentetik bir uyuşturucu olduğu için bağımlılık oranı
çok yüksek. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 150-200 çeşit formu olduğunu görüyoruz.
Şu ana kadar bizim polikliniğimize başvuru sayısı 8 bin 100’ü buldu. Bu hastalarımızın geçmiş
profillerini incelediğimizde ise eski kullanıcıların dahi bonzaiyi en az bir kez de olsa denedikleri
anlaşılıyor. Yani çoklu madde kullanımına şimdi bir de bonzai eklenmiş durumda” diye konuştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nden toplantıya katılan görevliler ise, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında bonzaiden işlem yapılan 18 yaş altı çocuk sayısının sadece 2 olduğunu belirterek, “İlimizde madde takibi önemli ve bu konuda istatistikler de her geçen gün
yükseliyor. Ancak bonzai tehlikesi ilimizi tehdit edecek düzeyde değil. 2013 yılında bin 600
olay yaşanmış ve bunlardan 576’sı tutuklanmıştır. 2013 yılında sadece 3 kilogram bonzai ele
geçirilirken, eroindeki miktar 60 kilogramı bulmuştur. Antalya piyasasında eroinin 0.2 gram
paketler halinde ve 0.1 saflık oranındaki fiyatı 5 YTL’dir. Buna karşılık bonzainin 1-2 gramı
15 liradır. Bu işi yapanlarda sadece bonzai değil, diğer tüm maddeleri birlikte satar. Kaldı ki
uyuşturucu satışı artık aile işi olmuş durumda. Örneğin baba yakalandı mı çocukları işi ele
alıyor. Onlar da yakalandı mı bu kez anne devreye giriyor. Anne de yakalandı mı en fazla 5 yıl
ceza alıyordu. Şimdi ilgili yasada yapılan değişiklikle bu 15 yıla kadar çıkarıldı” açıklamasını
yaptılar.
Sonuç olarak, Ailelerin mutlaka eğitilmesi ve örnek olmasının sağlanması, Yerel yönetimlerin çocuk ve gençlerin okul dışı zamanlarını geçirecekleri mekanların ve alanların
oluşturulması, Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerin arttırılması, basında ve sosyal medyada uyuşturucu maddelerin tümüyle mücadele etkinliğinde isim kullanılmaması, özellikle
sentetik olarak konumu tespit edildiği ve ölümcül olduğu için özellikle dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
Sağlık Çalışma Grubu, Kasım ayı toplantısı gündemi ‘MERS’ olarak belirlenmiş ve Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum yapılmış ve aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır.
Yeni tanımlanan (2012) bir Coronavirüs’ün (MERS-CoV) neden olduğu bir hastalık,
•İnsanlarda akut, sistemik bir hastalık olarak görülmekte
•Ağır solunum yolu hastalığı bulgularıyla seyredebilmekte,
•Klinik tablonun geliştiği vakalarda, fatalite hızı %35-50 arasında değişmektedir.
•Tek hörgüçlü develerin ara konak olduğu düşünülmektedir.
•Henüz kaynağı ve geçiş yolları tam olarak açıklanamamıştır.
•Ancak tek hörgüçlü deve ile temas ve deve sütü bugün için riskli görülmektedir.
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•İnsandan insana geçiş söz konudur.
•Solunum yolu ile bulaşma ihtimali yüksek
•Aerosol oluşturan işlemlerde bulaşma ihtimali yüksek
•Gaita, idrar ve kan yolu ile bulaş ihtimali daha düşük
•Bulaşın olması için yakın temasın önemli olduğu bilinmektedir.
•MERS-CoV ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan’da tespit edilmiştir
•Halen Suudi Arabistan başta olmak üzere çoğunlukla Orta Doğu ülkelerinde görülmektedir.
•Diğer kıtalarda da Orta Doğu ile epidemiyolojik bağlantısı olan vakalar görülmüştür.
Salgında son durum 16 Ekim 2014,WHO Verilerine göre
Toplam Vaka:877

Toplam Ölüm: 317

•Etken virüs Coronaviridae ailesi içinde yer alır.
•Coronavirüsler nezle etkeninden SARS etkenine kadar geniş bir grubu kapsar.
•İnsanlarda ve hayvanlarda hastalık yapabilirler.
•Zarflı ve tek sarmallı RNA virüsüdür.
Kuluçka Dönemi: 5-14 gündür.
Klinik Belirti ve Bulgular
•Klinik spektrum;
• Asemptomatik durumdan
• Ağır pnömoni ve akut solunum yetmezliği
• Çoklu organ yetmezliği,
Arasında değişik formlarda görülmektedir.
• Altta yatan kronik hastalıkları olanlarda daha ağır seyreder
Diğer bulgular;
• Ateş, • Titreme, • Öksürük, • Solunumun yüzeyelleşmesi, • Boğaz ağrısı, • Myalji,
•Diyare, • Kusma, • Hemoptizi, • Abdominal ağrı,
Laboratuvar Bulgular
•Lökopeni, •Lenfopeni, •Trombositopeni •Laktik dehidrogenazda yükselme
•Akciğer grafisinde: Tek ya da çift taraflı yamalı dansite-opasite, İntersitisyelin filtratlar,
Konsolidasyon, Plevralefüzyon, görülebilir
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MERS-CoVLaboratuvar-Tanısı
•Moleküler Tanı: PCR, virüsün varlığını göstermek için en sık (yaygın) kullanılan yöntemdir.
•SerolojikTestler: İmmünfloresanantikor yöntemi kullanılarak yapılan serolojik test tanımlanmıştır.
•Viral Kültür: MERS-CoV’ünbirtakım farklı hücre dizilerinde üretilebildiği gösterilmiştir
•Genetik Sekanslama: MERS-CoViçin pozitif olan örnekler genetik olarak sekanslanmalıdır. Bu örnekler filogenetikağaca katkı sağlayacaktır
MERS-CoV-Tedavi
İkincil enfeksiyonları ve komplikasyonları önlemeye yöneliktir.
•Özgün bir tedavisi yoktur.
•Destek tedavi,
•Ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotikler,
•Gerekirse hastanın durumuna göre antiviraller(oseltamivirve/veya asiklovir) ve anti
fungalajanlar,
•Renal replasman tedavisi,
•Ciddi solunum sıkıntısı olan hastalara oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon veya ekstrakorporal membran oksijenasyonu uygulanmıştır
MERS-CoV-Korunma
•Henüz kullanımı onaylanan bir aşı yoktur.
•Enfeksiyon kontrol önlemleri
•Hasta izolasyonu
•Standart ve damlacık izolasyon önlemleri
•Aeresol içeren uygulamalarda havayolu önlemleri
•Sağlık personelinin eğitimi
•Halk eğitimi (El yıkama. Maske kullanımı)
Kimlerde Düşünülmeli
Epidemiyolojik Risk Faktörleri
•Vakaların epidemiyolojik ilişkilerinin belirlendiği ülkelerde son 14 gün içinde bulunmuş olmak.
•Bu ülkelerden dönen birisi ile son 14 günde yakın temasta bulunup semptomları bu
temastan sonraki 14 gün içerisinde gelişen kişiler.
•Kesin MERS-CoVhastalığı tanısı alan birisi ile yakın temas.
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•Endemik bölgede develerle doğrudan temas.
•Kesin MERS-CoVhastalığı tanısı alan birisini ölümü sonrasında kontrol önlemleri almadan yıkamak.
MERS-CoV Temas Riskleri
•MERS-CoV hastasına doğrudan bakım verme veya kişisel koruyucu ekipman olmaksızın MERS-CoV hastasının solunum sekresyonu ve diğer çıkartılarına maruz kalma.
•MERS-CoV hastasının örnekleri ile kişisel koruyucu ekipman olmaksızın laboratuvar
testi çalışan veya standart biyogüvenlik kurallarına uymayan laboratuvar görevlileri.
•MERS-CoV Hastalığı kesin tanısı alan kişinin vefatı sonrasında kişisel koruyucu donanım kullanmadan cenaze yıkayan kişiler.
•MERS-CoV hastası ile ev içi ve gündelik temas
•MERS-CoV hastası ile sağlık kuruluşlarında veya toplumda yakın temas.
Yakın temas:
-MERS-CoV’lu hastanın yaklaşık 1 metre yakınında olmak veya önerilen koruyucu donanımı giymeksizin hastanın odası veya tedavi edildiği yerde uzun bir süre (>15dk) bulunmak.
•Şikâyeti olan her kişinin, sadece MERS-CoVriski yüksek bölgeden geldiği için, ambulans ile nakli gerekli değildir.
•THSK tarafından hac ziyaretinden dönen kişilerin kimlik bilgileri ve hac dönüş tarihleri
aile hekimlerimize Karar Destek Sistemi (KDS) üzerinden tanımlanmıştır
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu web sayfasından derlenmiştir).
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TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU
Başkan		

: Adnan ÖZÇELİK

Başkan Yard. : Nuri ARI
Sekreter

: Sakip ALTUNLU

Tarım Toprakları Çalışma Grubu 2014 yılı içinde 3 toplantı yapmış, Tarım toprakları öneri raporu, Orkide bitkisi tanıtımı ve serası, Yaş sebze ve meyvelerdeki zirai ilaç kalıntısı ve
çözüm önerileri konusunda raporlar üretmiştir. (14 üyesi vardır)

ÖNERİLER
Antalya Kent Konseyi Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması Çalışma Grubu son
beş yılda Tarım topraklarının Tarım dışına çıkarılması, Yaş sebze ve meyvelerde Zirai ilaç
kalıntıları, Zirai ilaç kullanımının insan ve çevre sağlığına etkileri, GDO(Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar), Yer altı su kaynaklarının kirlenmesi, Zirai ilaç ve gübre ambalajlarının toplanması, Sera bitkisel atıkların toplanması ve tekrar ekonomiye kazandırılması gibi konularda
çalışmalar yapmış ve raporlar hazırlamıştır. Yeni Büyük Şehir yasası ile birlikte bu konuların
birçoğu Büyük şehir belediyesi ve ilçe belediyelerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren
konular haline gelmiştir.
Antalya Türkiye’nin Tarım potansiyeli en yüksek olan illerinin en başlarında gelir. Türkiye’nin örtü altı üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır. Türkiye toplam sera varlığının
yarısından fazlası Antalya’dadır. Türkiye toplam sera Domates üretiminin yarıdan fazlasını,
biber, patlıcan ve hıyar üretiminin %40dan fazlasını tek başına karşılar. Seracılık entansif yani
birim alandan en yüksek verimin alındığı bir üretim şeklidir. Seracılığımızın daha ziyade küçük aile işletmeciliği şeklinde olması, sera yapılarımızın çok elverişli olmaması hastalık, zararlı popülasyonunu arttırmakta ve besleme ile ilgili fizyolojik problemlerin çok görülmesine
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neden olmaktadır. Bu nedenlerle seracılık, yoğun zirai ilaç ve gübre kullanımının olduğu bir
üretim şeklidir.
Grubumuz 2009 yılından bu yana üretim dönemlerinde bu konuyu ele almıştır. Doğrudan
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, Hallerin ve Pazarların kontrolü ve denetimi nedeniyle
de Büyük Şehir ve İlçe belediyelerini ilgilendiren bir konudur. Yapılan çalışmalarda devletin
İl kontrol laboratuvarı sonuçları da göstermiştir ki Özellikle iç piyasa yani ihracata gönderilmeyen ve pazar ve marketlerde satılan sebze ve meyvelerde önemli oranda (2009 yılında
analiz edilen ürünlerde %60-70 oranında) zirai ilaç kalıntısına rastlanmıştır. İhracata gönderilen ürünlerde ise denetimin daha sıkı olması ve özellikle kalıntı nedeniyle döndürülen tırlardan sonra sorun en aza indirilmiştir. Ancak iç piyasa ve özelliklede halk pazarlarında satılan
ürünlerde yeterince analiz yapılmadığından sorun büyüktür. Analizlerin yaptırılması ve analiz
ücretleri konusunda Belediyelerin İl Kontrol laboratuvarı ile iş birliği yapması ve konunun
takipçisi olması gerekir diye düşünüyoruz.
Yine sera ilaç ambalajlarının toplanması ve imhası, sera bitkisel atıklarının toplanması
ve değerlendirilmesi Belediyelerin görev sınırları içerisindedir. Özellikle sera bitkisel atıklarının toplanarak kurulacak bir tesisle organik gübre ve biyogaz üretiminde(bu üretimde yakıt,
elektrik ve ısıtmada kullanılabilir) kullanılabilir.
Yeraltı su kaynaklarını kirlenmesi konusu da önemli bir konudur geçen yıllarda yaptığımız
çalışmalarda Antalya ve Antalya yer altı sularını besleyen Burdur illerinde alınmış örneklerde
önemli ölçüde kirlilik tespit edilmiştir. Yer altı su kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların
beslendiği bölgelerin korunması ve yapılaşmaya açılmaması gerektiği ortadadır.
Diğer bir konu,tarım alanlarındaki azalmadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre Türkiye’nin toplam tarım alanlarında önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. 2006
yılından 2012 yılı sonuna kadarki dönemde yaklaşık 21 milyon dekar tarım alanı yok olmuştur
Antalya da ise yine TÜİK verilerine göre 2007-2012 döneminde yaklaşık 44 000 dekar toplam tarım alanı azalması meydana gelmiştir.
Antalya da tarım alanlarının azalmasının temel nedeni, tarım alanlarının amaç dışı kullanımından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Ekili tarım alanlarındaki değişim daha ziyade tahıllar ve diğer bitkisel ürünler aleyhine değişmiştir. Sebze ve Meyve bahçeleri alanlarında artış
olmuştur. Bize göre bu artış sulanabilir alanlardaki tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekim
alanlarının sebze ve meyve bahçelerine dönüşümünden kaynaklanmıştır. Antalya’da tarım
alanlarındaki azalma tarım alanlarının turizm, ticaret ve yerleşim alanlarına dönüşümden
kaynaklanan azalmadır. Yerleşim yerlerine ve turistik bölgelere yakın olan tarım alanları büyük tehdit altındadır. 2005 yılında yayınlanan 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı”
kanununa göre illerde “Toprak Koruma Kurulları” oluşturulmuştur. Ne yazık ki bu kurullar
tarım alanlarının korunmasından ziyade amaç dışı kullanımına onay veren kurumlar halini
almışlardır. Bu kurullarda çoğu zaman “Kamu Yararı” konusu tarım toprakları aleyhine işletilmiştir. Ayrıca; Bütün siyasiler oy hesabı uğruna tarım alanlarının tarım dışına çıkışını
seçim malzemesi olarak kullanarak, bu talana alet olmuşlardır. Buna en güzel örnek Antalya
Kırcami bölgesinde yaşanmaktadır.
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Taş ve kum ocakları da çevreye olduğu kadar tarımsal üretime de büyük zarar vermektedir. Antalya gibi bir ile yakışmayan doğa katliamları çevrenin ve tarımın en önemli sorunlarından birisidir. Bu tür işletmeler için; kuru çıplak tarımsal üretimin yapılmadığı çevreye en az
zararın verileceği alanlar seçilmelidir.

ORKİDE SERASI ZİYARETİ

ANTALYA KENT KONSEYİ Yürütme Kurulu Üyeleri, etkinlikler ve ziyaretler çerçevesinde 21
Nisan 2014 tarihinde Türkiye’nin tek ORKİDE SERASINI ziyaret etmiştir.
Patara Tarım Çiçekçilikten Dr. Adnan ÖZÇELİK tarafından kurulan Orkide serası 2009 yılından beri faaliyete başlamış ve Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kayaburnu köyünde orkide
üretimi yapmaktadır.
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Sera kurucusu Dr. Adnan Özçelik 25 yılı aşkın bir süre Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nde kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış, son on
yılda da orkide gibi tropik bitkiler üzerine araştırmalar yapmış ve emekli olduktan sonra
orkide üretimi yapmaya başlamıştır.
Dr. Özçelik, Orkide çiçeği ve Sera ile ilgili olarak üyelere şu bilgileri aktarmıştır.
Orkide ithalatı yapılan, ülkemizde üretimi olmayan, pazarın ihtiyacı olan bir çiçek, Phalaenopsis orkide saksı bitkisi olarak biliniyor, dünya da birim fiyatı en pahalı çiçeklerden bir
tanesi, Tropik iklimde yetişen bir bitki, 18 ile 28 santigrat derece arasında bir sıcaklık istiyor. Kış aylarında ısıtma masrafları oldukça yüksek. Genel anlamda yetiştiriciliği oldukça
zor ve hassas bir bitki.
Orkide tropik bir çiçek bunlara epifitik bitki diyoruz, epifitik bitki demek asalak olmadan
başka bitkiler üzerinde yaşayabilen bitki demek. Bu bitkilerin kalın ve havai kökleri var, bitkilerin kökleri açıkta bile olsa havanın serbest nemini alarak beslenebiliyorlar. Genellikle
tropik bölgelerde, Tayvan, Tayland, Malezya ve Singapur’da açıkta, ağaçların üzerinde çok
rahatlıkla yetişebilen bitkilerdir.
Orkidenin yetiştirilmesi için özel şartlar hazırlanması gerekiyor. Bu şartları sağlamak
için kök bölgesi ortamını, içerisinde %50 hava boşluğu olan ortamları kullanmak durumundayız. Bunun için tüm dünya da olduğu gibi bizde de ağaç kabuğu, ponza ve iri lifli torf gibi
materyaller kullanılır. Bu serada bu materyaller kendi şartlarında hazırlanmış ve herhangi
bir sorun yaşamadan üretimde kullanılmaktadır.
Serada 22 bin adet bitki var, yıllık üretim kapasitesi dal sayısı olarak 50 bin dal civarında.
Bu üretim aslında Türkiye için oldukça fazla. Türkiye’de çiçekçiler orkideyi henüz kesme
çiçek olarak kullanmayı bilmiyor.
Türkiye’de ilk defa kesme phalaenopsis orkide üretimi yapılıyor. Hollanda’dan ve Uzak
Doğudan saksı olarak getirilip pazarlanıyor, büyük marketlerde çok ucuz fiyatlara satılıyor.
Çiçekçi ihtiyaç duyduğu zaman saksıdan çiçek keserek kesme olarak kullanabiliyor. Türkiye’de bu bitkinin yetiştirilme maliyeti çok yüksek, aynı kalitede olmayan bitkiler dışarıdan
çok ucuza getiriliyor. Kesme orkide de dikimi bir yıl yapıyorsunuz, 4-5 yıl aynı bitkiden çiçek
kesebiliyorsunuz. Başlangıç maliyetleri oldukça yüksek.
Projemizi gerçekleştirirken TUBİTAK ile çalıştık, toplam harcamalarımızın %30’luk bölümünü sağladı.
Çok büyük katkı olmasa da önemli bir teşvik oldu. Kimsenin yapmadığı bir işi yaptığımız
için çok takdir alıyoruz. Bu işi yaptığımız için çok mutluyuz.
EXPO 2016 organizasyonunun Antalya’da yapılacak olması ve Türk çiçekçiliği için bu
organizasyonun öneminin nasıl değerlendirildiğiyle ilgili olarak da aşağıdaki bilgileri aktarmıştır.
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Ülkemizde, ihracata yönelik olarak yapılan kesme çiçek üretimine 1985 yılında Antalya’da başlandı. Bu günde, kesme çiçek ihracatımızın büyük bölümü gene Antalya’dan yapılmaktadır. Bu açıdan çiçekçilikte Antalya, Türkiye’nin dışarıya açılan kapısıdır. EXPO 2016’nın
Türkiye’de Antalya’da yapılması sektör açısından çok önemlidir. Süs bitkileri sektörü örtü
altı yetiştiriciliğine çok büyük yenilikler getirdi. Büyük işletme yapısı, gübre ile suyun aynı
anda verilmesi en büyük yeniliklerdendir. Bu sektör, dış satıma karanfil üretimi ile başladı.
Karanfil çok kanaatkâr bir bitki, yetiştirme kolaylığı büyük avantaj. 1990’lı yılların başında
üretim alanlarının artış hızı kesildi.
Sektördeki en büyük sorun; pazara sunulan ürün çeşitliliğinin olmaması, tek türe bağımlı kalınması. EXPO ile dünyaya açılacak sektörün tür çeşitliliğini arttırması gerek. Bu
organizasyonun Türk çiçekçiliği için çok önemli bir mihenk taşı olacağını ve sektörün gelişmesi, yeni pazarlara açılım için büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi.

RAPOR
KONU: Yaş Sebze ve Meyvelerde Zirai İlaç Kalıntısı sorunları ve çözüm önerileri.
Antalya Kent Konseyi, Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması Çalışma Grubu’nun
26.11. 2014 tarihinde, yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak yaptığı toplantıya, çalışma
grubu üyelerinin yanı sıra, grubu bilgilendirmek amacıyla, Antalya İl Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğünden konu ile ilgili bölüm sorumlusu, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü ile Murat paşa ve Döşeme altı Belediyelerinden görevliler katıldı. Toplantıda konu detaylı olarak tartışılmış ve aşağıda belirtilen tespitler ve öneriler not edilmiştir;

KONU İLE İLGİLİ TESPİTLER
1. Antalya, Türkiye’nin en önemli tarım kentidir. Antalya için tarım en az turizm kadar
önemlidir. Türkiye sera varlığının %50’sinden fazlası, Sera domates üretiminin yine
%50’sinden fazlası, hıyar, patlıcan, biber, kabak gibi sebzelerin %40’ından fazlası Antalya da üretilmektedir.
2. Zirai ilaçlar tarımsal üretimin en önemli girdilerinin başında gelir. Konvansiyonel
tarımda, özellikle de yaş sebze ve meyve üretiminde Zirai ilaç kullanımı kaçınılmazdır. Önemli olan zirai ilaç kullanımını gerekli olduğu durumlarda, dozunda ve son
kullanım ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek kullanılmasıdır.
3. İyi tarım uygulamaları konusunda çiftçi eğitimleri yeterli değildir. Bu konuda yapılan
çalışmalar ve yasal düzenlemelerin birçoğu göstermelik ve kâğıt üzerinde kalmaktadır. Rapor da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüğünden sonradan gönderilen rakamsal veriler de kullanılmıştır.
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4. Antalya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı bir devlet laboratuvarı ile
altı özel laboratuvar vardır. Denetim amaçlı analizler sadece devlet laboratuvarında
yapılırken, ihracatı ve ithalatı yapılan ürünlerin kalıntı analizleri ise özel laboratuvarlarda da yapılmaktadır.
5. Bu raporda; Tablodaki Zirai ilaç kalıntılarına yönelik veriler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verileridir. Antalya İl Kontrol Laboratuvarı katılımcısı uzman tarafından sunulan 2013 ve 2014 verileri arasında analiz sayıları konusundan farklılıklar
vardır.
6. Antalya İl Kontrol Laboratuvarında yeni alet ve sistem değişikliklerinden dolayı yıllara göre değişen sayılarda etken maddenin analizi yapılabilmektedir. Rusya’ya yapılan
ihracatta analizlerde 107 etken maddeye bakılırken, Denetim amaçlı ve Avrupa’ya
yapılan ihracatlar için yapılan analizlerde bakılan etken madde sayısı değişmektedir.
2013 yılında 230 etken maddeye bakılırken, 2014 yılında 416 etken maddeye bakılmıştır.
7. Laboratuvarda numuneler; denetim, ihracat, ithalat ve özel istekler olmak üzere
dört kategoride incelenmektedir. Denetim dışındaki analiz ücretleri analizi yaptıran
kişi ve kurumlarca ödenmektedir.
8. Denetim amaçlı yapılan analizlerde kalıntı miktarının kabul edilebilir sınırları(MRL:
Maksimum Risk Seviyesi) aşması durumunda, sorumlular hakkında yasal işlemler
başlatılıp, cezalar uygulanmaktadır.
9. Antalya İl Kontrol Laboratuvarının iş yükü oldukça fazladır. Analiz maliyetleri yüksektir.
10. Yıllar itibarı ile denetim ve izleme amaçlı alınan numune sayıları ve Zirai İlaç Kalıntısı analiz sonuçlarını çizelgede verilmiştir.

YILLARA GÖRE PEST S T KALINTISI DENET M VE ZLEME FAAL YETLER SONUÇ TABLOSU
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11. Antalya İl Kontrol Laboratuvarı katılımcısı uzmanının da belirttiği gibi; İhracat için
yapılan analizlerde kalıntı oranı büyük ölçüde sıfırlanmıştır. Çünkü ihracı yapılan
ürünler genellikle modern tesislerden, kontrollü üretimle elde edilmektedir. Özellikle iç piyasada satılan ürünlerde, önemli oranlarda kalıntıya rastlanmaktadır. 2013
yılında denetim amaçlı alınan 2853 numunenin 1136’sında(%39,8), 2014 yılında ise
Aralık ayına kadarki dönemde alınan 2402 numunenin 936’sında(%38,9) zirai ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Bu kalıntılı örnek sayılarının yüzde kaçının MRL üstü olduğu
verilmemiştir.
12. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü kalıntı oranlarını verirken ihracat
analizlerini de ilave ederek toplam analiz miktarı üzerinden orantılamaktadır. Ayrıntılı olarak İç piyasa denetimleri ve ihracat denetimlerinde ortaya çıkan MRL üstü
örnek oranlarını vermemektedirler. Oysaki 2012 yılına kadarki dönemde Bakanlık
web sitesinde yukarıda verilen tablonun altında iç piyasa denetim sayıları ve MRL
üstü miktarlarını yayınlıyordu. 2011 yılına kadarki dönemdeki İç piyasa Denetimleri
ile ilgili veriler yayınlandığı şekilde tabloda verilmiştir.
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Kaynak: Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
Tablo üstteki tablo ile karşılaştırıldığında olumsuz, yani MRL üstü numune sayılarının
tamamının iç piyasa denetimlerinden geldiği görülecektir(2011 yılı verileri Kasım ayına kadarki dönemi kapsar). 2012, 2013 ve 2014 yılı verileri de aynı şekilde ise iç piyasa kalıntı
oranlarının oldukça yüksek olduğu açıktır. Verilen cezalarda bunu teyit etmektedir. Elbette
iyiye gidiş vardır. Avrupa birliğinde ve ABD de kalıntı oranlarının %3-5 arasında olduğu vurgulanmaktadır. Ancak İç piyasa kalıntı oranı AB ve ABD kalıntı oranlarından yüksektir.
13. Özellikle sebzelerdeki yüksek kalıntı oranlarının temel sebebi; üretim seralarının
uygun olmaması nedeniyle hastalık ve zararlı popülasyonunun artması ve yoğun zirai ilaç kullanımıdır.
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14. Piyasada satılan ve çok kullanılan bazı ilaçların etkinliği azalmış, ilacın prospektüsünde belirtilen dozlar çözüm getirmediğinden, üretici tarafından iki üç misli yüksek
dozlarda kullanılmaktadır.
15. Köylerde üreticiler birbirlerinin uygulamalarını takip ederler ve uygularlar. Köy içinde kullanılan zirai ilaçlar benzerdir.
16. İhracata gönderilen ürünlerde kalıntı oranı çok düşükken, iç piyasada satılan ürünlerde kalıntı oranı çok yüksektir. Özellikle semt pazarları tamamen kontrolsüzdür.
Üretici hiçbir kontrolden geçmeden pazarlarda ürünlerini satabilmektedir.
17. Sebze ve Meyve halleri Büyükşehir Belediyesine aittir. Antalya da çok sayıda irili
ufaklı hal mevcuttur. Özellikle küçük hallerin kontrol ve denetimi yetersizdir. Büyükşehir Belediyesi Üretici ve Tüketici hallerinde satılan ürünlerden % 0,50 oranında
rüsum almaktadır. Belediyenin Hallerden Rüsum, Kira ve Otopark gibi önemli oranda geliri vardır. Ancak Belediye yasal olarak hallerden elde ettiği gelirin % 10’unu
haller için harcamalıdır. Çok düşük olan bu oran bile haller için harcanmamaktadır.
18. Belediyelerin Halk Sağlığı birimleri vardır. Yani Belediyeler halkın içme suyunun
sağlıklı olup olmadığı ile ne oranda ilgili ise hallerde ve pazarlarda satılan yaş sebze
ve meyvelerinin sağlıklı olup olmadığı ile de ilgilenmesi gerekir. Bu konuda hassasiyet göstermesi gerekir.
19. Zirai ilaç kalıntısı yanında, özellikle yaprağı yenen yeşil bitkilerdeki gübre(Özellikle
Nitrat) birikimi de sağlık açısından tehlikelidir. Fosseptik ve Lağım suları ile beslenen bu tür bitkilerden de amip gibi parazitler insan sağlığını tehdit eder.

KONU İLE İLGİLİ ÖNERİLER
1. Zirai ilaç kalıntılarını önlemek veya azaltmak, üreticileri eğiterek ve bilinçlendirerek
sağlanabilir. İyi tarım uygulamaları ve Entegre mücadele konusunda etkin bir yayım
politikası uygulanmalıdır. Tamamen Zirai ilaç kalıntısına yönelik eğitici, aydınlatıcı
broşürler hazırlanarak bütün üreticilere ulaştırılmalıdır. Bu broşürlerin dağıtımında
haller de etkin görev almalıdır.
2. Küçük üreticilerin kendi bölgelerinde örgütlü yapılar oluşturarak, bazı yapısal ve
teknik sorunlara ortak çözümler üretebilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu amaçla çıkarılan, 5200 sayılı “Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu” nün tekrar
gözden geçirilerek bu yapılanmaya izin veren bir yasa çıkarılmalıdır.
3. Zirai ilaç ve gübreler Ziraat mühendislerince önerilmeli ve satılmalıdır.
4. Zehirlilik oranı yüksek bütün tarım ilaçları reçete ile satılmalıdır. Reçeteler günümüzde masa başında yazılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca etkin
ve gerçekçi bir tarımsal danışmanlık sistemi kurulması için mevcut yönetmeliklerin
tekrar gözden geçirilmesi gerekir.
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5. Özellikle iç piyasada satılan yaş sebze ve meyvelerde zirai ilaç kalıntısına yönelik
denetim ve izleme amaçlı analizler arttırılmalı. Analiz için alınan örnekler, sadece
bir bölgeden gelen ürünlerden değil, köyler bazında alınmalıdır. Kalıntı çıkan ürün
üreticileri uyarılmalı, Kabul edilebilir sınırların üzerinde kalıntı çıkan üreticiler cezalandırılmalıdır. Köylerde bir üreticinin ceza alması köy içinde çabuk yayılacağından caydırıcı olacaktır.
6. Diyanet işleri Başkanlığı ile işbirliği yapılarak, özellikle köylülerin büyük çoğunluğunun bir araya geldiği Cuma namazı vaazlarında Zirai ilaç kalıntılarını azaltmaya
yönelik konular işlenebilir.
7. Büyükşehir belediyesi halk sağlığı için hallerde ve özellikle de semt pazarlarında
zirai ilaç kalıntısına yönelik denetim ve analizler konusuna eğilmelidir. Denetimsiz
küçük haller kapatılmalıdır.
8. Büyükşehir belediyesi, hallerden büyük gelir elde etmektedir. Elde edilen bu gelirlerden hal üniteleri içinde halkının sağlığını korumak için, kalıntı analiz laboratuvarları kurmalıdır. En azından, devlet ve özel laboratuvarlarda, hal gelirleri bütçesinden
daha fazla miktarda örneğin analiz edilmesine katkı sağlamalıdır.
9. Mevcut hal ünitesi içindeki İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünün analiz kapasitesini arttırmak için alet ekipman ve personel sayısı arttırılmalıdır.

SONUÇ
İl Kontrol Laboratuvarı analiz sonuçlarına göre, özellikle iç piyasada satılan yaş meyve
ve sebzelerde yüksek oranda zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiştir.
Zirai ilaç kalıntılarını önlemek veya azaltmak için; İyi tarım uygulamaları ve Entegre mücadele konusunda etkin bir yayım politikasının ortaya konulması ve uygulanması gerekir.
Zirai ilaçlar ve gübreler Ziraat Mühendislerince satılmalıdır. Zehirlilik oranı yüksek tarım ilaçları reçete ile satılmalıdır. Reçete masa başında değil bir fiil üretim yerinde, hastalık
veya zararlının popülasyonuna göre yazılmalıdır.
Denetimler köyler bazında yapılmalıdır. Hal’e veya pazara getirdikleri ürünlerinde, kabul
edilebilir sınırlar üzerinde Zirai ilaç kalıntısı tespit edilen üreticilere caydırıcı para ve hapis
cezası verilerek, bulundukları köylerde olayın bütün köylüye duyurulması sağlanmalıdır.
Büyükşehir belediyesi halk sağlığı için hallerde ve özellikle de semt pazarlarında zirai
ilaç kalıntısına yönelik denetim ve analizler konusuna eğilmelidir. Hallerde, hallerden elde
ettiği gelirlerle, kalıntı analiz laboratuvarları kurmalıdır. En azından, devlet ve özel laboratuvarlarda, hal gelirleri bütçesinden daha fazla miktarda örneğin analiz edilmesine katkı
sağlamalıdır.
Antalya Kent Konseyi
Tarım Topraklarının Korunması ve
Kullanımı Çalışma Grubu

Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

71

72 Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU
Başkan

: Recep YAVUZ

Başkan Yard. : Selçuk MERAL
Sekreter

: Cem KARACA

Turizm Çalışma Grubu, 2014 yılında 7 toplantı yapmıştır. E vize raporu, Perge EXPO
2016’ya hazır mı ve Kış Turizmi konusunda görüşülmüş öneri raporları üretilmiştir. (48 üyesi mevcut)

ÖNERİLER
1.Perge antik şehrinin Expo 2016 ya hazırlanması
Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Arkeolog Sedef Cokay, In-Coming Acentaları,
Oteller, Rehberler ve Akdeniz Üniversitesi temsilcilerinin katıldığı toplantıda Perge Örenyeri kazıları değerlendirildi. Toplantı sonunda Expo 2016 için Perge’nin önemine vurgu yapılarak, Perge Tiyatrosunun ziyarete açılması, Perge’nin gece ışıklandırılması, Perge Ören
yerinde Expo 2016 Bahçesi oluşturulması, Perge ören yerinde Antalya Müzesindeki heykellerin repliklerinin sergilenmesi konularında tavsiyelerde bulunuldu.
2.Turistler için uygulamaya geçirilen e-Vize uygulaması
Nisan 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya geçilmesi düşünülen e-Vize projesinin
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turistlerin hazırlıksız yakalanacağı gerekçesiyle kademeli ve havaalanlarında vize destekli
yürütülmesi konusunda ilgili bakanlıklara müracaat yapıldı ve olumlu geri dönüş geldi.
Uygulama hâlihazırda önerildiği şekilde sürüyor.
3.Antalya Turizminin en öncelikli 20 konusu
Ülkenin en hızlı büyüyen sektörünün aynı zamanda sorunlarının büyümesinin meydana
getirdiği gerçekle, sorunlar zamanında el atarak, bir sorun yumağı olmadan çözülmesi için
sektörün en önemli 20 sorunu belirlendi: 1. Yönetişim Sorunu, 2. Çarpık Yapılaşma, 3.Otel
Çevrelerinin bakımsızlığı,4. Kontrolsüz yatak artışı, 5.Turizm Sezonunun kısalığı, 6.Pazar
Kısırlığı, 7.Her Şey Dahil sistemi, 8.Deniz Kirliliği, 9. Kültürel Varlıkların değerlendirilmesi,
10. Tanıtım faaliyetlerinin revize edilmesi, 11. Kalifiye Eleman sorunu, 12. Türk Havayolu
Şirketlerinin sorunları, 13. Kış turizminin geliştirilmesi, 14. Merdiven altı üretimlerin turizme zararı, 15. Turizm Şoförlerinin sorunları, 16. Kaçak Rehberlik Faaliyetleri, 17. Çevreye
Duyarlılık, 18. Expo 2016nın önemi, 19. Mermer ocaklarının faaliyetleri,20. Halkın turizme
bakış açısı.
4.Kış turizminin kısırlığı
Dünya Turizm Arenasında ilk 10 a yerleşen Antalya Turizmi 12 Milyonluk turist yoğunluğunu 6 aya yıkarak, kış dönemlerinde derin sessizliğe bürünüyor. Klasik söylemlerin yakınmaların dışına çıkarak somut önerilerle kış turizminin canlandırılması konusunda Antalya
Kent Konseyi Turizm Çalışma grubu önerilerini şu şekilde oluşturdu: 1. Büyük tur operatörleri ile görüşülerek Antalya’nın kış aylarındaki turizm potansiyeli anlatılmalı, 2. Kış aylarında turist getiren acentalara kolaylıklar sağlanmalı (ören yeri indirimi, uçuşlarda vergi
indirimi, konaklama desteği vs.), 3. Yaz ortasında Kış Dönemine yönelik Turizm Bakanlığı
Başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmeli, öneriler toplanmalı, 4. Bölgenin kış
dönemine yönelik turizm değerlerinin envanterinin oluşturulması, 5. Şehir merkezlerinin
cazip hale getirilmesi.
5.Müzekart uygulamasının genişletilmesi
Kültür Turizm Bakanlığı iç pazara yönelik turistik hareketliliği sağlamak adına çok
önemli bir karara imza atarak Müze kart Projesini geliştirdi. 3000 den fazla ören yerine
sahip ülkemizde bu projenin ne büyük anlam taşıdığı hiç kuşku götürmez. Bu sayede halkın
ören yerlerine ilgisi arttı ve turizmde iç Pazar önemli bir ivme kazandı. Bütün bürokratik
engellerden arındırılmış, ören yeri girişlerinde sadece nüfus cüzdanının gösterilmesi ile
çok cüzi bir fiyata alınabilen Müze kart uygulaması zamanla değiştirilerek ören yerlerinin
sadece 1 kez gezilmesi ile sınırlandırıldı. Oysa ülkemizde Efes, Bergama, Perge gibi onlarca ören yeri ancak birkaç günde gezilebiliyorken bunun bu güzel projeye vurulmuş bir
sekte olduğunu Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu olarak dile getirdik ve gerekli
girişimleri yaptık. Kısa bir süre uygulama kaldırıldı ve Müze kart Türk halkı ile buluştu.
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6.Akdeniz Heykeli’nin Antalya’ya kazandırılması
Şehirler Meydanları ve Heykelleri ile anılıyor. Avrupa’da şehirlerdeki heykel sayısı AVM
sayısından daha fazla iken, dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Antalya maalesef tam bir heykel fakiri kent olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda Heykeltıraş İlhan
Koman’ın Akdeniz için tasarladığı ve Akdeniz’de bir yere dikilmesini vasiyet ettiği eseri ‘Akdeniz Heykeli’ Antalya için mükemmel bir kazanım olacaktır. Halen İstanbul’da bir sigorta
şirketinin önünde bulunan bu heykelin, bürokratik engeller aşılarak Expo 2016 öncesi Antalya’ya getirilmesi çok büyük bir hizmet olacaktır. Antalya Kent Konseyi bu konuyu takip
etmektedir.
7.Sanayi Atıkları Müzesinin Düden Parkına Taşınması
Antalya Sanayi Çalışanlarının eski hurda ve atıklarla hayata geçirdikleri Heykeller, benzerlerinin çok ötesinde başarılı çalışmalar olarak dikkat çekmektedir. Ancak bu eserler
sanayi bölgesi içinde sergilenmeye başlamıştır. Ustaların el emeği olan bu eserlerin anlam
kazanması ve değerini bulabilmesi için bu eserlerin yılda en az 1 milyon turist çeken Karpuz kaldıran Şelalesi içerisindeki yeşil alana yerleştirilmesi isabetli bir karar olacaktır. Bu
konu ile ilgili sanayi ustaları ile yapılan görüşmeler de bu şekilde sonuçlandırılmıştır. Konu
ile ilgili dönemin Kültür Daire Başkanı ile görüşülmüş ama bir netice alınamamıştır.
8.Semt Pazarlarının turistik açıdan önemi ve gerekli düzenlemeler
Antalya’nın en otantik resimlerinden biri olan Semt pazarları son yılarda turistler için
bir çekim merkezi haline geldi. Yaklaşık 20 Semt pazarı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Gerek görselliği gerekse geleneksel zenginliği ile turistlerin yoğun ilgisini çeken
semt pazarları, turist yoğunluğunun artması ile kapkaççıların yuvası haline gelmeye başladı. Özellikle yaşlı turistlere musallat olarak rahatsız eden kapkaççıların semt pazarlarından temizlenmesi yakın gelecekte yaşayabileceğimiz olası bir skandalı önleme açısından
önemlidir.
9.Altın Portakal’ın kasım ayına alınması
Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Altın Portakal Film yarışması turizm sezonunun yoğun dönemlerinden Ekim ayında yapılmaktadır. Festivaller genelde durgun dönemlerin canlandırılması için gerçekleştirilir. Oysa Antalya Altın Portakal Festivali nedeni
ile yoğun ekim ayında yurt içinden ve dışından yüzlerce misafiri karşılamakta, konaklatmaktadır. Turizm Çalışma grubu olarak Kasım ayının sakinliğinden yola çıkarak, bu festivalin Kasım ayında yapılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.
10.Konyaaltı Sahilinin turistik bir değer olarak turizme kazandırılması
Dünyanın en önemli plajlarından biri olan Konyaaltı Plajının belirsizliklerden arındırılarak, hem şehrin sakinlerine hem turistlere kazandırılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
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E-VİZE RAPORU
Dışişleri Bakanlığının Resmi sayfasında yayınlanan ve 11 Nisan 2014 tarihi itibarı ile
yabancılara yönelik Vize uygulaması ile ilgili açıklama aşağıdaki gibidir:
Yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca, 11 Nisan 2014 tarihi itibariyle hudut kapılarımızda bandrol/ kaşe vize uygulamasının sona ermesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, geçiş döneminde 2014 yılı turizm sezonu dahil mevcut uygulamanın
bir süre daha devam ettirilmesi yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.
Turistik veya ticari amaçlarla yapılacak vize başvuruları Elektronik Vize Başvuru Sisteminden (www.evisa.gov.tr) gerçekleştirilebilmektedir. 2013 yılında uygulamaya başlatılan Elektronik Vize Başvuru Sistemi üzerinden, internet bağlantısı olan her noktadan
halihazırda ortalama 3 dakika içinde pratik bir şekilde e-Vize alınması mümkün olabilmektedir.
e-Vize altyapısının güçlendirilmesi ve buna paralel alınacak bazı önlemlerle vizeye
tabi yabancı uyrukluların vize temin etmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda, 11 Nisan 2014 tarihi itibariyle;
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerine ek olarak Hollandaca, Norveççe, Lehçe,
Almanca, Arapça ve Çince dilleri e-vize sistemine eklenecektir.
- Visa ve Master Card kredi kartlarına ek olarak, yaygın kullanımda olan diğer kredi
kartlarıyla ve banka kartlarıyla ödeme imkanı sağlanacaktır.
- Türkiye’ye yolcu taşıyan anlaşmalı havayolu şirketlerinin ofislerinden ve havaalanlarındaki bürolarından da e-Vize alınabilmesini teminen gerekli altyapı kullanıma sunulacaktır.
- Tur operatörleri grup e-Vize başvurusunda bulunup toplu ödeme yapabileceklerdir.
- Vize alamadan ülkemize gelen yabancılar havaalanlarımıza yerleştirilecek e-Vize
Kioskları üzerinden de e-Vize alabileceklerdir.
- E-Vize internet sitesinden alınacak e-Vize harçları, havaalanlarında alınacak vizelerden daha az maliyetli olacaktır. Vize harçlarına ilişkin bilgilere Bakanlığımız web sitesinden (http://www.mfa.gov.tr/data/KONSOLOSLUK/vize-harc-miktarlari-tr.pdf) ulaşılması mümkündür.
Havaalanlarındaki beklemeleri de tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni
uygulamaya geçişte yaşanabilecek sıkıntıların aşılabilmesine yönelik olarak ilgili tüm
kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri ile eşgüdüm içinde gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup, yeni uygulama en kısa sürede hizmete sunulacaktır.
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Bu açıklama doğrultusunda belirtilen tarihlerin Turizm Sezonun başlangıcına denk gelmesi sebebi ile 18.02.2014 tarihinde Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma grubu başkanlığında vizeye tabii ülkelerden turist getiren acentalarla yapılan toplantıda taraflarca ‘e-vize’
konusu ile ilgili şu görüşler ortaya konulmuştur.

• E-Vize ülkemize gelen ve vizeye tabi olan ülke vatandaşları için ilave bir kolaylık sağlayan önemli bir uygulamadır.
• Bu uygulama hâlihazırda işleyen sürece önemli katkı sağlayan ek bir hizmet olacaktır.
• Bu uygulama Acentaların broşürlerinde: ‘Türkiye’ye gelmeniz için bir neden daha’
şeklinde ve ‘E-Vize, E Kolaylık’ sloganı ile turistlere sempatik bir dille anlatılabilir.
• Oturuma katılan Acenteler olarak, uygulamayı canı gönülden destekliyor, yanlış algılanabilecek ve uygulamada zorluk çekilebilecek birkaç noktaya dikkat çekmek istiyoruz:

1. Özellikle yaşlı ve emekli olan ve Kasım-Nisan döneminde ülkemize gelen
Turistler, kredi kartı ve Internet kullanımını tercih etmedikleri için, Yabancı
ülkelerdeki Türk Büyükelçiliklerinden Vize almak durumunda kalacaklar,
ancak kırsal kesimde yaşayan ve Norveç örneğindeki gibi sadece bir tek
şehirde (Oslo) Türk Büyükelçiliği bulunan ülkelerde Türkiye’ye gelmeden
Vize alınması zahmetli bir hale gelecektir.
2. Avrupa’dan turist gönderen ve vize uyguladığımız Belçika, Norveç, İngiltere, Avusturya, Polonya, Hollanda gibi ülkelerin demografik yapıları gereği
ülkemize gelen yaşlı turist potansiyeli göz ardı edilmemelidir.
3. Havalimanlarında kurulması düşünülen Kiosklar, Web sayfasının aktarımı
olacağından, kiosklar önünde oluşan kuyruklar sorunun ivedilikle çözümü
için yeterli olmayacaktır.
4. Vize uygulanan ülkeler göz önüne alındığında , www.evisa.gov.tr adresine
Almanca ve Rusça dillerinin eklenmesi gerekmektedir.
5. Hâlihazırda Acentaların 2014 yılı için piyasa da bulunan Kataloglarında
konu ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut olmadığı için, Acenteler ve Misafirler arasında sorun yaşanması söz konusu olabilir.
6. Expo 2016 yılı için Antalya’da yaşanılması muhtemel yoğunluk göz önüne
alınarak uygulamanın o tarihe kadar sorunsuz uygulanması sağlanmalıdır.
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Bütün bu veriler ışığında E-Vize uygulamasının belirlenen tarihte başlatılması ve
buna ilave olarak yukarıda bahsedilen durumların göz önüne alınarak sınır kapılarında
şu an var olan sistemin devam ettirilmesinin, geçiş sürecine önemli katkı sağlayacağı
görüşümüzü belirtir, saygılar sunarız.
Katılımcılar: TÜRSAB Antalya BYK, SAYD (Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği), Diana Travel, Corendon Touristic, MTS Mastur, Vural Öger Tour, NBK Touristic, Noel Baba
Konseyi, Detur Turizm

PERGE EXPO-2016’ya HAZIR MI?
05.08.2014 tarihinde Turizm Çalışma Grubu ‘Perge Expo 2016 ‘ya hazır mı?’ konulu gündem maddesi ile ilgili toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıya çalışma grubu üyelerinin yanı
sıra, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Perge Kazıları Başkanı ve Arkeolog Sedef Çokay, SAYD, POYD, TÜRSAB gibi sivil toplum kuruluşları ve acente temsilcileri ile profesyonel
turist rehberleri katılmışlardır.
Perge sunumu ve karşılıklı soru ve cevapların değerlendirilmesinden sonra Antalya
Kent Konseyi Turizm Çalışma grubu olarak konu ile ilgili hazırladığımız aşağıdaki bültenin
Kültür Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Expo 2016 Komitesi ve ulusal basın ile paylaşılması öngörülmüştür, görüşünüze sunarız.
Antalya, tarihindeki en önemli etkinlik olan Expo 2016 ya gün sayarken, turizmciler Expo
2016 yönetiminin öngördüğü 8 milyon turistin bölgeye getirebilmenin arayışı içine girdiler.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu bu konudaki son gelişmeleri ve yapılması gerekenleri belirlemek adına tarafları bir araya getiren bir toplantı gerçekleştirdi. Perge Expo
2016 ya hazır mı?’ gündem maddesi ile Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma grubunca
gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Perge Kazıları Başkanı
Arkeolog Sedef Cokay, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), SAYD (Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği), POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği), Turizm Şoförleri
Derneği, Akdeniz Üniversitesi temsilcilerinin yanı sıra Seyahat Acentaları ve Profesyonel
Turist rehberleri katılmıştır.
Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel’in Perge Kazılarının son durumuna dair bilgiler
verdiği sunumu sonrasında, Arkeolog Sedef Çokay kazı detaylarını turizmcilerle paylaştı.
Özellikle son yıllarda şehrin batısında açığa çıkarılan buluntulardan etkilenen turizmciler,
artık Perge ziyaretlerinin rotasının değişeceğini ve Perge’de daha kapsamlı ziyaretler yapılması gerektiğini dile getirdiler. Karşılıklı soru ve fikirlerin görüşülmesinden sonra Turizmciler Perge kazıları ile ilgili önerilerini şu şekilde sıraladılar:
Perge, Expo 2016’nın çekim gücü olmalı. Turistler, Expo etkinliği esnasında Dünya’nın
en önemli antik şehirlerinden birini ziyaret etme şansına sahipler. Hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşmak için hem Perge’nin Expo 2016’ya hem Expo 2016’nın Perge’ye ihtiyacı var.
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Aradaki bu bağ güçlendirilmeli. Expo 2016, Perge’nin tanıtımı açısından önemli bir fırsat
olacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınarak değerlendirilmesi ve somut adımlar atılması, bölgedeki turist akışına önemli bir katkı sağlayacaktır:
1. Perge ışıklandırılmalı
Expo 2016 esnasında geceleri birçok etkinlik gerçekleşecektir. Sıcak yaz günlerine denk
geldiği için, gece ziyaretlerinin gündüzden daha çok olması beklenmektedir. Bu bağlamda
Perge’nin gece ziyaret edilebiliyor olması, turlara iştirakleri artıran bir etken olacaktır.
2. Perge Tiyatrosu Ziyarete açılmalı
Perge’nin girişinde yıllardır atıl bir durumda, ziyarete kapalı olan Perge Tiyatrosu, çok
basit düzenlemelerle ziyaretlere uygun bir hale getirilebilir. Bölgenin en görkemli tiyatrosu
olan Perge Tiyatrosu’nun su basma sorunu neredeyse tamamen hallolmuştur, ayrıca yaz
aylarına denk geldiği için herhangi bir tehlike söz konusu değildir.
3. Unesco Dünya Mirası
2009 yılında Unesco Dünya Mirası geçici listesine dahil olan Perge şehrinin Dünya Mirası listesine girmesi için çalışmalar hızlandırılmalıdır. Perge, bunun için Unesco’yu ikna
edebilecek birçok değeri içinde barındırmakta ve bütün koşulları yerine getirmektedir.
4. Ölü Şehir
Perge, doğal sit alanı çok büyük olan bir antik şehir olmakla birlikte, en büyük eksikliği
şehrin Efes, Afrodisias ya da Bergama gibi ‘yaşayan şehir’ görüntüsü vermemesidir. Yapılan
kazılara paralel olarak şehir ‘ölü bir kent’ görüntüsünden çıkarılıp ziyaretçiler için cazip bir
hale getirilmelidir.
5. Su kanalı
Perge’nin en değerli varlıklarından olan ve bütün şehrin ortasından geçen su kanalının
projelendirilerek, 1500 yıl sonra tekrar kanalın içinden su akmasının sağlanması şehrin
durgun görüntüsünü tamamen değiştirecektir.
6. Replikler sergilenmeli
Perge’de bulunan yüzlerce muhteşem eser hâlihazırda ziyaretçi sayısının sınırlı kaldığı
Antalya müzesinde sergileniyor. Şehrin görüntüsünün daha iyi canlandırılabilmesi için bu
eserlerin kopyalarının –Efes’teki gibi- Perge’de sergilenmesi resmin tamamlanmasını sağlayacaktır.
7. Expo’ya Köprü
Perge ile Expo 2016 arasındaki bağlantıyı sağlamak için Perge ören yerinde küçük bir
‘Expo 2016 Bahçesi’ kurulması ziyaretçilerin Expo’ya yönlendirilmesine yardımcı olacaktır.
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8. Antalya Müzesi Expo’ya
Antalya müzesi bölgedeki Ören yerlerinden çıkarılmış mükemmel eserler barındırıyor.
En az 5 milyon turistin ziyaret edeceği Expo 2016 alanına Antalya Müzesi bölümü kurularak
bu eserlerin çok daha büyük kitlelere sergilenmesi Antalya Müzesi açısından önemli bir
tanıtım hamlesi olacaktır.
9. Perge’ye 10 Proje
Kazıların daha hızlı ilerleyebilmesi ve sponsor desteğini sağlamak adına Perge’de oluşturulacak 10 Projenin turizmcilerle paylaşılarak, destek talep edilmesi, destek verecek
olanlar için büyük kolaylık olacaktır.
10. Perge’nin tanıtımı
Bölgedeki, hatta ülkemizdeki birçok ören yerinden daha büyük ve önemli olduğu halde,
Perge’nin ulusal basınımızda yeteri kadar işlenmemesi bu şehre karşı yapılan bir haksızlıktır. Expo 2016 ya doğru Perge’nin sık sık gündeme taşınması, kazılarla ilgili yeniliklerin
kamuoyunla paylaşılması büyük önem arz etmektedir.
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GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU
Başkan

: Recep ŞENGÜN

Başkan Yard. : Lütfi GİRAY
Sekreter

: Muazzez KAVAL - Nurettin UTKU

Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 2014 yılında Bisiklet ve Olympos Çıralı meşaleli koşu,
Yüzme yarışı, Bisiklet turu, 31 Mayıs sigarasızlık günü, 7’den 77’ye Antalya Yüzüyor, Yaz futbol merkezi çalışmaları ve değerlendirme, Açık su yüzme yarışı, Sentetik çim hokeyi sahasının yapılması konusunda geleneksel çalışmalarını yürütmüşler ve 11 Toplantı yapmıştır.
(35 üyesi mevcut)

Antalya ili son yıllarda hızlı şehirleşen ve nüfusu en çok artan illerden birisi olmuştur.
Kentimiz bugün itibariyle bir milyondan fazla nüfusa sahiptir. Yılda 50 binden fazla göç alan
kentimizde göçle birlikte çeşitli toplumsal sorunlar da oluşmaktadır. Adi suçların yanında
uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi sorunlar, toplumun kanayan yarası haline dönüşmüştür. Bu sorunlar başta çocuklarımızı ve gençliği tehdit etmektedir.
Hızlı kentleşme ile birlikte kentin spor altyapısındaki eksiklikler de gençler ve çocuklar
için tehdit unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kentte spor etkinliklerin sürekliliğine ve spor tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu olarak sağlıklı yaşam ve sağlıklı nesiller için, spor ve kültürel etkinliklerle toplumsal bilinç oluşturmaya ve farkındalık
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yaratmaya yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları yaparken Belediyelerimizin ve ilgili
kurum ve kuruluşların desteklerini aldık. Semt spor sahalarının açılması, okullar arası
sigarayla mücadele karikatür ve öykü yarışmaları, 7’den 77’ye bisiklet turu, açık su yüzme
yarışı, yaz spor merkezleri belli başlı çalışmalarımızdandır.
Gençlik mekanlarının kazandırılması,
Atletizm Konyaaltı ( açık hava tiyatrosu) korulukta geniş alanda atletizm için yürüyüş
yolu, koşu alanı yaratılması,
Hipodrom yapımının hızlandırılması,
Güreş eğitim merkezi ve yağlı güreş alanı kazandırılması,
Su sporları merkezinin kazandırılması,
Bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, yeni açılan ulaşım planlarında yer verilmesi,
açık-kapalı bisiklet velodromunun kazandırılması,
Olimpik ölçülerde sentetik çim hokeyi sahalarının yapılması,
Lara ve Sarısu alanlarında plaj voleybolu, plaj futbolu sahalarının yapılması,
Sigara bırakma kampanyasını Büyükşehir işbirliği ile sürdürmek.

• Bisiklet turu
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• 7’den 77’ye Antalya Yüzüyor

• Yaz futbol merkezi çalışmaları ve değerlendirme
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SENTETİK ÇİM HOKEYİ SAHASININ YAPILMASI
KONU: Sentetik çim hokeyi sahasının yapılması hakkında
GEREKÇE: Antalya’nın spor kenti olması için planlar yapan spor bakanlığı maalesef
olimpik bir branş olan çim hokeyini programlarına almamış olacaklar ki Gazipaşa’dan
Kaşa kadar uzanan Antalya Bölgesinde bir tek sentetik nizami ölçülerde çim hokeyi sahası
bulunmamaktadır. Böyle bir sahanın Antalya’ da yapılması zaruriyeti had safhadadır.
ÖNERİ VE KAZANIMLAR: Antalya’ da sentetik çim hokeyi sahası birden fazla yapılmalı.
Böyle sahalara sahip olunduğunda, bölgemizde kulüp sayısı artacak, sporcu sayısı artacak,
yıldız ve genç kız erkek öğrenciler türlü kötü alışkanlıklardan kurtulacaklardır. Bu sporcular Türk Milli takımının temelini meydana getireceklerdir. Üniversitelere burslu girme imkanı sağlayacaklardır. Şu anda Akdeniz (Antalya) Bölgesinde beş adet takım mevcut olup,
kız ve erkek sporcu alarak toplam yüz elli civarında öğrenci mevcuttur. Bunların 20 kişisi
milli takıma ve üniversiteye girmiş bulunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2013/2014 sezonu için okul spor faaliyetleri programına almış
olmasına rağmen saha yokluğundan faaliyetlere başlayamamaktadır.
Böyle bir saha olacak olursa, uluslararası turnuvaların da yapılabileceği, yabancı takımlarında devamlı kamp yapma imkanı olacaktır. Yabancı takımlar ısrar ile gelme arzularını bizlere iletmektedirler. Örneğin; şehrimize gelen futbol takımları yirminin üzerindedir.
Bunun kaymağını oteller yemektedir.
Böyle bir sahanın şehrimizde yapılmış olması çevre esnafının ve şehir ekonomisinin de
yararına olacağı düşünülmelidir.
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TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU
Başkan

: İlyas DAŞTAN

Başkan Yard. : Ayşegül NAS

Toplum Çalışma Grubu EXPO 2016 Çocuk Temasına öneri raporları üretmiş, EXPO’ya
resim çiziyoruz etkinliğini düzenlemiş, Yerel Yönetimlerde Çocuk Politikaları konusunu ele
almış, Afet ve Krizler Çalışma Grubuyla ortak Afetlerden sonra Psiko-Sosyal Destek hizmetleri birliği oluşturulması konusunu gündeme almıştır. 2014 yılında 7 Toplantı yapmıştır.
(37 üyesi mevcut)

EXPO 2016 ÇOCUK TEMASININ ELE ALINMASI ÖNERİ RAPORLARI GELİŞTİRİLMESİ
Antalya Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu, 2014 çalışma konuları içine Türkiye’nin
ilk botanik sergisi olarak tanımlanan dünyanın en büyük sosyal ve ekonomik etkinliği olarak kabul edilen Expo 2016 Antalya çocuk programlarını görüşmek üzere toplantı düzenlemiştir.
Planlama ve Hazırlık:
Expo Genel Sekreterliği ve diğer katılımcılarla yapılan ön görüşmelerde çocuk temasına öneri ve katkı sunulması kararlaştırılmış ve 25.02.2014 tarihinde Kent Konseyinde toplantı gerçekleştirilmiştir.
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusumuzun % 30’u çocuklardan oluşmaktadır. Nüfusunun üçte biri çocuklardan oluşan bir ülkede yapılacak EXPO için “çocuk” temasının doğru bir karar olduğu ortadadır.
Antalya’da çocuklara hizmet sunan resmi kurum, belediyeler, sivil toplum örgütlerinin çocuk temasına katkılarının neler olduğunu saptamak, öneri ve hazırlanacak projelerin
Expo Genel Sekreterliği başta olmak üzere belediye ve diğer kurumlara sunulmasına aracılık etmek adına Toplum Çalışma Grubunun öncülüğünde toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. Çalışma Grubunun öncelikli amaçlarından birisi kentte yaşayan her çocuk grubunun temsiliyetini sağlamaktır. Buna örnek olarak; dezavantajlı grupta yer alan korunmaya
muhtaç çocuklardan, sosyo-ekonomik sorunları olmayan özel yetenekli çocuklara kadar
geniş bir yelpazede katılım hedeflenmiştir.
Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından aşağıdaki kurumlar toplantıya davet edilmiştir.
Expo Genel Sekreterliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, İlçe Belediye Başkanlıklarının temsilcileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya İzcilik İl Temsilciliği, Bilim Sanat Merkezi, TRT Prof. Dr. Tuncay Neyişçi (Kent Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Atila Yanıkoğlu ( Eğitim Çalışma Grubu Başkanı), Salih Yön
(Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı) , Toplum Çalışma Grubu üyeleri
Toplantı Süreci
Toplantı katılımcıların tanışması ve Grup Başkanın açılış konuşmasıyla başlamıştır.
Toplantıya katılan Expo Genel Sekreterliğinden Kreatif Çalışmalar Grubu temsilcisi
aşağıdaki bilgileri aktarmıştır.
EXPO (Uluslararası sergi) 1851 yılından beri çok sayıda ülkenin katılımıyla, belirlenen
temalar dâhilinde farkındalık yaratan dünyanın en büyük sergi etkinliğidir, ticaret yapılmayan ticari oluşumlardır. Olimpiyatlar ve dünya kupası ile karşılaştırıldığında, üzerine
kurulduğu alanın boyutları, yapılan yatırımların hacmi ve ziyaretçi sayısı nedenleriyle de
görkemli bir organizasyondur.
Teknolojik, bilimsel ve kültürel gelişmeler expolarda sergilenmektedir. Birçok buluş
bu sergilerde tanıtılmıştır. Ülkelerin sembolik yapıları yine expolarda gündeme alınmıştır.
(Paris’te Eiffel Kulesi, Brüksel’de Atomium, Londra’da Kristal Palas bu yapıların örnekleridir) Expo için hazırlanan alanlar, expo sonrasında da ziyaret edilmekte, çevre, botanik,
organik tarım gibi disiplinlerde uluslararası bir merkez olma niteliği kazanmakta, ayrıca
kültür turizmi bakımından şehir ve ülkeye kalıcı bir değer katmaktadır. Tanıtım ve turizme
büyük katkılar sağlayan Expolar, düzenlendiği kente büyük yatırımlar çekmekte, altyapı ve
hizmet alanlarını geliştirmektedir.
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Expo 2016 Antalya için 1121 dönümlük bir alan kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu alanda 100 ülkenin ve 30 büyük kuruluşun yer alması söz konusudur. Her ülkeye 500
metrekare yer verilmesi planlanmıştır. Ülkeler kendi bahçelerini düzenleyecek kültürel
sergiler, sosyal etkinlikler düzenleyeceklerdir.
“Expo 2016 Antalya” “Çiçek ve Çocuk” temasıyla ülkemizde Nisan-Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşecektir. Yirmi bin üzerinde etkinlik düzenleneceği ifade edilmektedir.
Dünyada, Expo’ların temaları ve içerikleri genelde bina, bahçe iken, Türkiye’de, çocuk
ilk kez bir Expo teması oldu. Bu seçim ülkemizde yapılacak Expo’ya önemli bir değer kazandırdı. Çocuklar için kriterler belirlenmekte, alanda çocuk ve çiçek temasıyla ilgili kreatif
ve projelendirme alanları yapılmaktadır.
Çocuk adası, tarım müzesi, beş duyuya hitap eden öğrenmeyi içeren mağaralar, çöllerden kutuplara, iklimsel değişiklikleri kapsayan alanlar ile çocuk parkları çocuk bahçeleri
ile amfi tiyatro yapılacağı belirtildi. Gerçekleştirilecek altyapı, ulaşım ve konaklama yatırımları ile alan Expo sonrasında da cazibesini koruyacak. Expo Tepesi, Expo Ormanı, Expo
Kulesi ve Expo Göleti gibi sembolik alanların yer alacağı ifade edildi.

SONUÇ VE ÖNERİLER

• “GELECEK NESİLLER İÇİN YEŞİL BİR DÜNYA” temasıyla düzenlenecek EXPO 2016
ANTALYA bütün bu bilgilerin ışığında “çocuk” temasının detaylandırılması,
• Çocuklarla ilgili planlanan projelerin doğa ve çevre çalışmaları ile bütünleştirmek ve
süreç içerisinde bugünden başlamak üzere çocuk programlarını hayata geçirmek,
• Çocuk sorunlarını dikkate alarak sorunların çözümünde etkin olunmasının sağlanması, çocuk hizmetlerine dair yeni hizmet modellerinin tanıtımlarının sergi alanında
yapılması,
• EXPO Çocuk temasındaki çalışmaların sadece Expo’nun düzenleneceği alanla sınırlı
kalmaması, çocuklarla ilgili aktivitelerin kentteki tüm çocukları kapsayacak nitelikte
hemen bugünden başlamak üzere programlanması,
• Üniversitenin katkılarıyla “Çocuk Üniversitesi” oluşturularak çevre okulu eğitim çalışmaları başlatılması, (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki vb.),
• EXPO alanı içinde kendi bahçelerini oluşturacak ülkelerin bahçeleriyle birlikte ülke
çocuklarının da davet edilmesi, ülkeler arasında çocuk kaynaşması ve bütünleşmesinin yaratılması,
• Bu sergiye ve öngörülen proje uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katılımın sağlanması,
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• Antalya’nın önemli bir turizm kenti olduğu gerçeğinden hareketle dünya çocukları
için Antalya’yı tanıtıcı programlar oluşturulması,
• Okullarda EXPO bahçesi oluşturulması,
• Çocuk temasıyla ilgili toplantılara çocukların katılımının sağlanarak çocukların gözünden uygulamalar yapılması,
• Çocuk temasında yapılan çalışmalara annelerin katılımının sağlanması,
• Okullarda eğitsel kol çalışmalarında EXPO kolu oluşturulması, okullara değişik görevler verilmesi,
• Ülke kültürleri sunulacaksa, geniş kapsamlı eğitimler yapılmalı, somut öneriler olmalı, her yapılan toplantı uygulama planıyla sonuçlanmasının sağlanması,
• EXPO ’ya katılan ülkeler arasında mahalle bazlı çalışmalar yapıldığı öğrenilmiştir
Yerel halkın katılımının sağlanması, tüm etkinliklerde yerel yönetimlerle işbirliği yapılması, okul bahçelerindeki düzenlemelere belediyelerin katkı sağlaması,
• Çevreye duyarlı temalı öykü, resim, kompozisyon, şiir yarışmaları düzenlenmesi,
• Çocuk animasyon etkinlikleri,
• Tiyatro, heykel yapımı, çöpten sanata, tohum koleksiyonu vb. konulu çalışmalar yapılması,
• Geleneksel çocuk oyunlarının güncellenmesi, kültürel mirasa sahip olan sokak oyunlarının günümüzde yaşatılması sosyal değere sahip çocuk oyunlarının katılımcı ülkelere özgü geleneksel niteliklerini ortaya koymak ve günümüzde yaşatılmasının sağlanması ile ilgili proje hazırlanması,
• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Müdürlüğüne bağlı üstün zekalı çocukların eğitim
aldığı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci koro ve diğer sosyal etkinliklerin EXPO
aktivitelerinde yer almasının sağlanması,
• EXPO 2016 ile ilgili öneri ve eleştirilerin yazılı verilmesi, EXPO sitesinin takip edilmesi, Genel Sekreterlik tarafından tanıtım ve yaygınlık kazandırma çalışmalarına
ağırlık verilmesi (düzenli yayınlar, broşür, internet, sosyal medya kullanımı vs.)
• Başta Antalya Valiliği ve bağlı kurumlar (Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri) Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerin çiçek teması yanında çocuk temasına dair uygulama yapmaları, proje önerileri geliştirerek tanıtım
kampanyalarına destek vermeleri önemli katkı sağlayacaktır.
• Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde EXPO için meclis üyelerinden gruplar oluşturulması, bu meclis çalışma gruplarının EXPO’nun takibi ve gelişimine katkı vermesi önerilerimiz arasında yer almaktadır.
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YEREL YÖNETİMLERDE ÇOCUK POLİTİKALARI VE ÇOCUK HİZMETLERİ
Toplum Çalışma Grubu, 2012-2013 yıllarında ele aldığı sosyal sorunları, vatandaş karnesi sonuçlarını ve veri tabanlarını (gerek madde bağımlılığı gerekse çocuk istismarları
konusu) ve yine bir süredir görsel ve yazılı medyanın şiddet haberlerini işlemesi, çocukların
yaşam hakkı ihlalleri, erken evlilikler, cinsel istismar olayları, fiziksel ve duygusal istismarlar, yaşam alanlarındaki tedbirsizlikler, çocukların suça bulaşma oranlarının artması konularını dikkate alarak Yerel Yönetimlerde Çocuk Politikaları oluşturmak, katkı sağlamak ve
konuyla ilgili öneriler sunmak, sorunların yerinde çözümünde etkin kılmak üzere aşağıdaki
kurumlara yazılı davetiye çıkartılmıştır.
Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi, 5 İlçe Belediyesi (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu,
Döşemealtı), Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Müftülük, Parti temsilcileri, Aile Danışmanları Derneği, Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu,
Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, Kredi Yurtlar Kurumu katılmışlardır.
TOPLANTI SÜRECİ:
27.06.2014 Tarihinde saat 10.00 da gerçekleştirilen toplantı katılımcıların kendilerini
tanıtımıyla başlamış ve yerel yönetimlerden hiçbir temsilcinin katılmaması eleştirilmiştir.
İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi; Risk altındaki mağdur çocuklarla çalışmalar yaptıklarını, 5 ay süreli meslek eğitimleri verdiklerini, bugüne kadar 118 çocuğu bu eğitimlerden
mezun ettiklerini, Mezun olan çocukların işe yerleştirilmeye çalışıldığı ve başarı elde edildiğini belirttiler. Devam eden müzik atölyesi çalışmasının olduğu, tiyatro grubu oluşturulduğu, geziler yapıldığı, bu programların yürütülmesinde belediyelerden destek istediklerini
(ulaşım ve sosyal aktivitelerde) ancak yardımcı olunmadığını, büyükşehrin sadece yemek
konusunda destek verebildiğini,
Çocuk Şube olarak liselerde “bir abla bir abi polis” görevlendirildiğini bilgilendirmeler
yapıldığını, riskler konusunda 55 okulda seminer verdiklerini, 7-8 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade ettiler.
Müzik atölyesi programları olduğunu, ancak belediyelerden destek istediklerini çocukların sokaklarda değil kontrollü bir şekilde salonlarda çalışma yapmak istediklerini belirttiler.
Madde bağımlılığı konusundaki çocukların kaçakçılık birimine bağlı olduğu, çocuk şubenin işinin 18 yaş altı çocuklar olduğunu, bu çocukların tespit edilerek tedaviye gönderildiğini, ulaşabildikleri çocuklara destek olmaya çalıştıklarını belirttiler.
İl Müftülüğü; Din, kültür, kuran eğitimi verdiklerini, ideal insan nasıl yetişir konusunda
bilgilendirdiklerini, Sosyal Hizmetlerle ve Emniyetle ortak çalışmalar yaptıklarını diyalog
içinde olduklarını aktardı.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü temsilcisi; Gençlik hizmetleri ve spor hizmetleri olarak hizmet verdiklerini, Gençlik Merkezleri ile çocuklara ulaştıkları, geziler, eğitim çalışmaları
yaptıklarını diyanet ile işbirliği yaptıklarını, kurslar düzenlediklerini söyledi.
Spor etkinlikleri olarak, Milli Eğitim, Aile Sosyal Politikalar, Diyanet, Kamu Hastaneleri
ile diyalog içinde olduklarını, ancak Belediyelerle herhangi bir çalışma yapmadıklarını belirtti.
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Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcisi; Müdürlüklerinin önemli amaçlarından
birinin sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmak olduğunu söyleyerek belediye temsilcilerinin toplantıya katılmaları gerektiğini belirterek, Bakanlıklarının çocuk istismarı ve çocuk
gelinler konusundaki çalışmalara hız verdiğini belirtti. Antalya ilinde taciz, cinsel istismar
gibi konuların gizlilik ilkeleri çerçevesinde görüşüldüğünü söyledi.
5395 sayılı kanun kapsamında çalışmaları olduğunu, bazı ilçelerde çocuk işçiliği konusunda çalışmalar yapıldığını, Mobil sistem ekipleriyle (büyükşehir zabıta, öğretmen, sosyal
çalışmacı) sokakta çalışan çocuklara yönelik çalışmaları olduğunu, Antalya’daki Çocuk İzlem Merkezi ile işbirliği yaptıklarını, Çocuk Hakları konusunda çalıştaylar, eğitim programları, şiir, kompozisyon yarışması düzenlediklerini, EXPO Çocuk ile ilgili olarak ortak güzel
çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Türkiye’de boşanma konusunda Antalya’nın İzmir’den sonra ikinci sırada olduğunu,
Şimdi ilk sırada olduğunu bu nedenle evlilik öncesi eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu eğitimler için Belediye ile Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü arasında protokol
imzalandığını bunun biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Hollanda’da cinsel istismar vakalarının olmadığını ancak fiziksel şiddetin fazla olduğunu, buralarda bu vakaların kontrolünün ve bu çalışmaların belediyeler tarafından yürütüldüğünü söyleyerek, çocuk, yaşlı, kadın hizmetlerinin belediyeler tarafından yürütülmesinin
daha doğru olduğunu ifade etti.
Bakanlığın korunmaya muhtaç çocukların bakımı konusundaki politikalarının, çocuğun
birinci derecede aile veya yakınlarının yanına yerleştirilmesi, o yoksa ikinci veya üçüncü
derece yakınların yanına yerleştirilmesinin amacının 5 yıldızlı hizmet olacağına, ana kucağında olmasının doğru olacağını belirtti.
SONUÇ VE ÖNERİLER:
2013 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 90 yıllık süreçte şu ana kadar bulunamamış
5681 kayıp çocuk var. Kız çocuklarının cinsel istismara uğrama oranı erkek çocukların dört
katı. Henüz başında olduğumuz 2014 yılının başından beri ölü bulunan çocuk sayısı 13, son
dört yılda kayda geçen çocuk gelin sayısı ise 181 bin.
Türkiye’nin 1990 yılında imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünyada en çok ülkenin onayladığı (193 ülke) insan hakları belgesidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddeleri
arasında, ayırım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama hakkı ve kendini ifade etme
hakkı gibi konular yer almaktadır. Bu sözleşme maddelerinin somutlaşmış hali olan ve yerel yönetimlerin sorumluluk alanına giren Çocuk Dostu Kentler ile çocuk hakları politika,
yasa, program ve bütçelerine yansıtılmıştır. Çocuk Dostu Kentlerde çocuklar hayal ettikleri
kentleri ifade edebilir, kültürel ve sosyal etkinliklere katılabilir, kentler hakkındaki kararları
etkileyebilirler. Çocuk Dostu Kentlerde çocuklar temiz çevre, su, yeşil alan ve oyun parklarına sahiptirler. Kentimizin Çocuk Dostu Kent olması yönünde Yerel Yönetimlerimiz bir
an önce harekete geçmelidir.
Günümüzde yerel yönetimler sınırları içinde yaşayan birey, grup (aile) ve toplulukların
farklı derinleşen sosyal sorunlarıyla yakından ilgilenmek durumundadır. Temelde toplumsal, ekonomik ve yönetsel sistemin işleyişinden kaynaklanan, özellikle büyük kentlerde
erken müdahaleyi gerektirecek ölçüde derinleşen yoksulluk, işsizlik, dilencilik, madde bağımlılığı, sokak çocukları, çocuk suçluluğu vb. sorunlardır ki, bu sorunların çözümünde
merkezi yönetimlerle birlikte yerel yönetimlerin de vazgeçilmez bir rolü bulunmaktadır.
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Çocuk suçluluğu veya sokak çocukları gibi sorunlar yerel yönetimlerin hizmet alanını
oluşturan şehir merkezlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun olumsuz etkileri de yine
ağırlıklı olarak şehir merkezlerinde görülmektedir. Dolayısıyla soruna yönelik önleyici müdahaleler hususunda merkezi yönetimden kaynaklanan bürokratik engellerin önüne geçilmesi, yerinde ve en yakın birimlerce önleyici yönde müdahale edilmesi çözüm konusunda
etkinliği arttıracaktır. Bu sebeple ulusal ve uluslararası alanda yapılan düzenlemelerde
çocuğun yaşadığı çevreye en yakın birimler olan yerel yönetimlere konu ile ilgili olarak görevler verilmesi yerel yönetimlerin sosyal politikaların yerine getirilmesinde aktif olarak rol
almaları sağlanmalıdır.
* Belediye Meclislerinde Çocuk Komisyonu oluşturularak yerelde oluşan çocuk sorunlarına dikkat çekilmesi ve çözümlenmesi sağlanmalıdır.
* Belediyeler Yerel Yönetimlerin en güçlü kurumları, yaşanan sorunu yerinde çözmek
en doğru olanı, çocuk hizmeti için çocuğun yerinde hizmet alması sağlanmalıdır.
* Belediyeler bu tür toplantıları ciddiye almalı hem katılımcılık hem de sivil toplum
aracılığıyla sorunların üstesinden gelme konusunda çalışmalara katılmalı, alınan kararları değerlendirmelidirler.
* Çocuklara yönelik birçok kurum hizmet üretiyor, Her yerde yaz okulu açılıyor bunu
denetleyen bir mekanizma yok. Çalışmaların koordine edileceği Çocuk etkinlikleri koordinasyon merkezi oluşturulması sağlanmalıdır.
* Belediyeler çocuklarla ilgili hizmet üreten tüm kurumlarla (mobil ekip çalışmasında
olduğu gibi) protokol yaparak çalışmalarda destek sağlamalıdır.
* Her mahallede spor ve sanat merkezlerinin yer alacağı çocuk atölyeleri oluşturulması
Belediye Meclisi gündemlerine alınmalıdır.
* Belediyeler hem stratejik planlarında hem de bütçelerinde çocuklar için programlar
ve bütçelerini oluşturmalıdır.
* Belediyeler çocukların sağlıklı gelişimi için okul öncesi eğitim kurumları (kreş, anaokulu, çocuk evleri, etüt merkezleri vs.) açmalı ve işletmelidir.
* Çocuklara kentlilik bilinci konusunda gezi, bilgilendirme ve tanıtım programları yapılmalı, yoksul öğrencilere danışmanlık yapılarak, çocuklara evlerinde emekli öğretmenlerle gönüllü etüt desteği verilmeli, aileye bilgilendirme ve materyal katkısı sağlanarak, tüm belediyeler bu hizmetleri desteklemelidir.
*Üniversitelerin kenti aydınlatması gerektiği, en iyi öğretmenliğin öğreterek olduğu savından hareketle üniversite gençliğinin mahallelerdeki çocuklarla karşılaştırılmasının uygun olduğunu projelerin yapılması gerektiği önerildi.
YEREL YÖNETİMLERE TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİLERİ
Sosyal hizmet; çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli, yoksul başta olmak üzere toplumun
her kesimine hitap eden bir meslektir. Özellikle dezavantajlı grupta yer alan insanların karşılaştıkları psiko-sosyo-ekonomik sorunların çözümünde anahtar görevi görmektedir.
Son zamanlarda yerel yönetimlerin sosyal hizmetlerle ilgili olarak örgütlenmelerini ve
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kadrolarını geliştirdikleri görülmektedir. Yerel yönetimler başta huzurevi, kadın konuk evi,
engelli danışma merkezleri, kreşler, gençlik merkezleri başta olmak üzere birçok kuruluş
açmaktadır. Sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili olarak yaşanan temel sorunlar şunlardır.
• Sosyal hizmet kuruluşlarında başta sosyal hizmet uzmanı olmak üzere meslek elemanlarının (psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci vb.) istihdam edilmesi kaçınılmazdır.
• Belediyeler tarafından açılan sosyal hizmet kuruluşlarının kalıcı hale getirilmesi, toplumun her kesimine yaygınlaştırılması gerekmektedir.
• Bilindiği üzere yapılan yasal düzenleme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yürüttüğü başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere sosyal hizmetlerin yerel yönetimlere
devri söz konusudur. Belediyenin bu konularda ön hazırlıklarını yapması gerekir.
• Çocuk ve gençlik hizmetlerinde bütün çocuk ve gençleri kapsayacak bir çocuk/gençlik
politikasının oluşturulması şarttır.
• Çocuk ve gençler başta olmak üzere, uyuşturucu ve madde kullanımının önlenmesi ve
bağımlıların tedavi edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kaçınılmazdır.
• Boş zaman değerlendirici merkezlerin, spor kulüplerinin, salonların, yüzme havuzlarının kurulması ve yaygınlaştırılması
• Antalya’da yaşlı nüfusu hızla artmaktadır. Yaşlılar için yeteri kadar huzurevi, yaşlı evi,
yaşlı kreşi açılması
• Toplumdan dışlanan eşcinseller için uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi, mülteci
vatandaşlar için sığınma ve yerleşme taleplerinin karşılanması konusunda çalışmalar yapılması da yerel yönetimlerin önümüzdeki yıllarda el atacağı sorunlardandır.
• Madde bağımlılığı ile mücadele ve tedavi merkezleri açılması
• Engelli grupları için kolay ulaşılabilir bir kent ve erişilebilir hizmetler sunmak belediyenin görevleri arasındadır.
AFETLERDE PSİKO SOSYAL DESTEK HİZMET MÜDAHELESİ HİZMET BİRİMİ OLUŞTURULMASI
Ekim ayı programı içinde, Toplum Çalışma Grubu ve Afet Kriz Çalışma Grupları ilimizde
Afet sonrası “PSİKO-SOSYAL DESTEK VE SOSYAL HİZMET MÜDAHELESİ HİZMET BİRİMİ”
oluşturmak üzere toplandı.
Afet sonrası özellikle çocukların yaşadığı psikolojik travma ve vatandaşların ruh sağlıklarının rehabilitasyonuna yönelik profesyonel bir ekibin kurulması değerlendirildi.
Toplantıya AFAD, Türk Kızılay’ı Antalya Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
temsilcileri katıldı.
Toplantıda şu bilgiler paylaşıldı.
Afetlerde psikososyal destek hizmetleri; Afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik
uyumsuzlukların/ bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin kurulması
ve geliştirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ ya da yeni yaşamlarına geri dönmesi sürecinde
birey, aile ve toplumun kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmeleri, ayrıca ileride
ortaya çıkabilecek afetlerle başa çıkmaları amacıyla afet döngüsünün her aşamasında düzenlenen çok disiplinli hizmetler bütünüdür.
Afetlere maruz kalmak sadece etkilenenler için değil aynı zamanda toplum için de oldukça ağır yükler getirir.
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Bu çerçevede programlanan afetlerde psikososyal hizmetlerin iki temel bakış açısı vardır;
• Afetten etkilenen toplumu yeniden inşa etmek ve toplum kaynaklarını tekrar işler
hale getirmek,
• Etkilenen bireylere müdahale etmek ve psikolojik bozuklukların ortaya çıkışını önlemektir.
Psikososyal Destek, Psikolojik ya da psikiyatrik tedavi değildir.
Ruhsal bozukluklar ya da ciddi fiziksel rahatsızlıklar konusunda bir danışmanlık ya da
terapi değildir.
Psikososyal Müdahale Sürecinde Yürütülen Çalışmalar
İhtiyaç ve Kaynak Değerlendirmesi: (Mağdurların etkilenme dereceleri ve şekilleri,
İçinde bulundukları sorunlar ve ihtiyaçlar, Toplumda var olan kaynak kişi/ kurumlar, bunların çalışma şekilleri, Var olan hizmetler ve sunuluş şekilleri, Uygulanacak müdahale etkinliklerinin ana hatlarıyla oluşturulması.)
Psikolojik İlk Yardım (İhtiyaç ve kaynak değerlendirmesi ile eş zamanlı ya da hemen
ardından başlar. Psikolojik ilk yardım, kişilerin duygularını ve yaşadıklarını ifade etmelerine
olanak sunarak rahatlamalarını sağlamayı ve acil durumlara yönelik psikolojik bilgilerin
etkilenen kişilere iletilmesi aracılığıyla kişilerin yaşadıklarını ve hissettiklerini anlamlandırmalarına yardımcı olmayı hedefler.)
Toplumu Harekete Geçirme: (Toplumu harekete geçirmede temel felsefe bireyin kendi
kendine yardım edebilme becerisini artırmaktır.)
Sevk Etme ve Yönlendirme: (Ruh sağlığı çalışanlarının, sahada yaptıkları danışmanlık
ve tespit görüşmelerinde beklenti düzeyini artırmadan, kısa, duygusal olarak destekleyici, yararlı ve dinamik bir ilişki kurmaları gerektiği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda zaman
zaman alışık olunan klinik görüşmeler ve çalışma tarzlarından farklı olarak görünebilirliği
yüksek sosyal hizmet kapsamında çalışmalar yapılması gerekmektedir.)
Sürdürülebilir- Uzun Dönem Çalışmaların/Projelerin Planlaması
Bilgi Merkezi Oluşturma ,(Bilginin ihtiyaç duyan herkesle paylaşıldığı, ihtiyaçların ve
kaynakların buluştuğu, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir bir hizmet sunulması hedeflenmektedir.)
Çalışana Destek: (Yardım çalışanlarına yapılan müdahaledir. Yardım çalışmaları sırasında kullanılacak bilgilerin iletilmesi, Yardım çalışanları için paylaşım ve destek toplantıları düzenlenmesi, Çalışanları etkileyen olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin
etkilerinin azaltılması, Yardım çalışanlarının çalışmalarını yürütürken acil durumdan etkilenen kişilerle kurdukları iletişimden, kime, hangi yardımı, ne şekilde yapacağı noktasına
kadar gelen süreçte uygun şekilde bilgilendirilmesi ve desteklenmesi.)
Eğitim: (Travma ile ilgili eğitimlerde daha çok eyleme yönelik, Etkilenenlerin kaçınma
davranışlarını azaltması konusunda cesaret verici, Travmatik anılarıyla uzlaşmasını sağlayıcı, Duruma uygun olarak olması beklenen psikolojik tepkilerin neler olduğunun aktarılması, Toplumun afetlere yönelik genel olarak güçlendirilmesi amaçları ön plana çıkarılmaktadır.)
Bu bilgiler ışığında Kasım ayında yapılacak toplantı ile söz konusu ekibin nasıl oluşturulacağının değerlendirilmesinin yapılması kararlaştırıldı.
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İMAR PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU
Başkan

: Dr. Ebru MANAVOĞLU

Başkan Yard. : Ömer Faruk GÜR
Sekreter

: Haşim DİKENCİK

İmar Planlama Çalışma Grubu 2014 yılında EXPO 2016 Antalya proje çalışmaları hakkında bilgilenme, Phaselis turizm tesisi yapılanmasına yönelik ortak toplantı ve basın, Boğaçay planlama sorunları, Kentsel Dönüşüm Politikalarının belirlenmesi, Adrasan Yangını, Kentimizin geleceğini oluşturacak mekânsal stratejiler, Konyaaltı sahil projesi yarışma
şartnamesi taslağı, Yerel Yönetimlerin günümüzde yürüttükleri planlama çalışmaları konusunda 11 Toplantı düzenlemiştir. (48 üyesi mevcut)

EXPO 2016 ANTALYA PROJE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENME
Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama çalışma grubunun Ocak ayı toplantısı “Expo
Alanı Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi” gündem konusuyla gerçekleştirilmiştir.
Expo çalışmalarına ilişkin günümüze kadar yapılan çalışmaların aktarıldığı sunum çalışma
grubu üyelerine sunulmuş, görüş ve öneriler alınmıştır.
Toplantı sonucunda Expo’nun Türkiye ve Antalya açısından çok önemli bir organizasyon
olduğu, bu organizasyonun sadece Expo proje alanı ile sınırlı kalmayıp Antalya kentinin
kentsel hizmetleri, ulaşım, üstyapı ve altyapı, estetik anlamda kenti geliştirici etkisi yapması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu açıdan bakıldığında ortak görüş,
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çalışmaların yeterli düzeye ulaşmadığıdır. Expo 2016’nın sesi Antalya kentine ve kentliye
ulaşmamıştır.
Toplantıda, özellikle proje alanının bir bütünlük içerisinde ve temalara uygun bir şekilde
düzenlenmesi, Expo’nun Antalya’ya yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağlaması, Expo Ajansının iletişim eksikliğini gidermeye yönelik geniş katılımlı proje toplantılarının düzenlenmesi projeye fikirlerin entegrasyonun sağlanması konusunda işbirliğinin
geliştirilmesi, kentlinin katılımını arttırıcı mekanizmaların oluşturulması, çevre yollarının
kente kazandırılması, ulaşım düzenlemelerinin, kenti geliştirmeye ve güzelleştirmeye olanak sağlayacak çalışmaların Expo Ajansı, Büyükşehir ve ilçe belediyelerle birlikte plan ve
program dahilinde koordinasyon içerisinde yapılması, Expo alanının gelecekte sürdürülebilir kullanımının sağlanması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmış ve bu konuların
kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

BOĞAÇAY PLANLAMA SORUNLARI
Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama çalışma grubunun Nisan ayı toplantısı “Boğaçayı Planlama Sorunları” gündem konusuyla gerçekleştirilmiştir. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıya DSİ, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi ve
birçok kurum ve meslek odalarının temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nihat Dipova tarafından “Doğal Yapının Kent
Planlamasına Etkileri- Boğaçay Ovası” adlı bir sunum yapılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Necati Ateş tarafından alana ilişkin DSİ’nin 2002
yılında yaptığı Fizibilite çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. İmar ve Planlama Çalışma
Grubu divan üyesi Ömer Faruk Gür tarafından günümüzde Boğaçay deresi ve çevresine
ilişkin güvenlik, bakım ve mülkiyet sorunlarına ilişkin görsel bir sunum yapılmıştır.
Toplantı sonucunda, günümüzde Boğaçay deresi ve çevresinin bakım, temizlik, inşaat
atıkları ve yoğun bitki dokusundan dolayı güvenli alanlar yaratmadığı bu alanların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bakımının yapılması gerektiği sonucuna varılmış, alana ilişkin mülkiyet ve planlama sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarının işbirliği
içinde çalışmaları gerekmektedir. Antalya gibi zengin yer altı ve yerüstü kaynaklara sahip
kentin bu alanlara ilişkin geliştireceği projelerde kentin mikro klimasına katkı sağlayacak
şekilde kuzey-güney koridorların güçlendirilmesi ve bir yeşil alan sistem kurgusu içinde
değerlendirilmesi, taşkına ilişkin tedbirlerin alınması, ekolojik ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği görüşleri paylaşılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ
Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Mayıs ayı olağan toplantısını Antalya Kentsel Dönüşüm Politikalarının belirlenmesi gündemiyle gerçekleştirmiştir.
Toplantının başında Grup Başkanı batı ülkelerindeki kentsel dönüşüm politikalarının ge-
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lişiminden, ülkemizdeki kentsel dönüşümle ilgili yasal süreçten ve Antalya’da yapılan örneklerle ilgili bir bilgilendirme yapmıştır. Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,
Büyükşehir, Konyaaltı, Kepez belediyelerinin katılımcıları kurumlarının yetki sınırları içerisinde yapılan çalışmalardan bahsetmişler ayrıca sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları
temsilcileri kendi meslekleri açısından kentsel dönüşüm politikalarını yorumlamışlar ve
öneriler sunmuşlardır.
Toplantı sonucunda Antalya’da kentsel dönüşümün plan bütünlüğü çerçevesinde, bilimsel ve teknik veriler ışığında, sadece fiziksel mekanın dönüşümü olarak değil, sosyal
gelişim, ekonomik kalkınma, ekolojik ve doğal dengenin korunması, sürdürülebilirliğin
sağlanması, kentsel kimlik, kent estetiği ve siluetini gözeten, kültürel değerlere, peyzaj
değerlerine saygılı bir dönüşüm politikasının izlenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Ayrıca
depreme yönelik risk analizlerinin, riskli alanların ve yapıların teknik ve bilimsel etütler
yapılarak tespit edilmesi gerektiği ve envanter çalışmalarının ilgili kuruluşların birlikte işbirliği içinde yapması ve kentsel dönüşümde halkın, sivil toplum kuruluşlarının, meslek
odalarının katılımının sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda kentimizdeki kentsel dönüşüm politikaları ile ilgili raporun hazırlanmasına karar verilmiştir.

KENTİMİZİN GELECEĞİNİ OLUŞTURACAK MEKANSAL STRATEJİLER
ÖNERİLER
• Kent vizyonu ve stratejilerinin belirlenmesi, kentin makro ölçekten mikro ölçeğe inen, deprem- ulaşım ana planı kararlarını içeren arazi kullanım kararlarıyla
uyumlu bütüncül planlama çalışmalarının yapılması.
• 6360 sayılı yasa gereği belirlenen büyükşehir sınırları doğrultusunda üst ölçekli
planlama çalışmalarının revize edilmesi,
• Kent planlarının gerektirdiği ölçek ve içerikte kentin ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarını sağlayacak şekilde revize edilmesi, 1/5.000 Nazım İmar Planlarının
güncellenmesi, sayısal haritaların temini, 1/1000 İmar Planlarıyla, 1/5.000 Nazım
İmar Planlarının uyumsuzluğunun giderilmesi.
• Ulaşım ana planı kararlarının kentin önceliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak uygulanması, kent planlama çalışmalarıyla entegrasyonunun sağlanması,
• Plansız alanların planlama sorunlarını giderici çalışmaların yapılması,
• Alt merkezler oluşturularak, planlı barınma-çalışma (ticaret, sanayi, turizm v.s) ve
ulaşım ilişkisinin sağlanması.
• Kentsel dönüşümün sosyal-ekonomik-fiziksel boyutuyla birlikte değerlendirilmesi,
kentsel dönüşüm politikalarının belirlenmesi
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• Kırsal planlama yaklaşımı geliştirmek
• Her kesim için adaletli planlamayı sağlamak.
• Çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kentsel yayılmanın
kontrollü olması, kentsel rantın açık ve yeşil alanlar, kıyılar ve doğal kaynakları yok
etmesinin ve farklı kullanımlara dönüştürülmesinin engellenmesi.

Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi
• Ulaşımda ilçelere erişilebilirliğin arttırılması, yaya önceliği tanımak ve toplu taşımayı özendirmek- Batı Çevre Yolunun kamulaştırma yoluyla yapılması
• Açık-yeşil alan varlığını arttırmak-kentsel yeşil alan sistemi oluşturmak
• Kentsel hizmetlere (sosyal, kültürel, sağlık, eğitim vs.) ve bilgiye eşit erişim- Kent
Bilgi Sisteminin hayata geçirilmesi.
• Kent kimliğinin yaşatılması, kentsel sit alanlarında (Kaleiçi, Balbey, Haşimişcan) uygulanabilir planlama çalışmaları- Kent Merkezinin canlandırılması
• Kıyılardan herkesin eşit yararlanmasının sağlanması
• Kentsel tasarımı özendirmek, kentsel vizyon projelere yönelik yarışmaları arttırmak
• Antalya EXPO 2016’nın kenti geliştirici bir fırsat olarak görülmesi,
• İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, atık yönetimi, enerji etkin planlama, gürültü,
• görsel, hava ve su kirliliğinin önlenmesi
• Kent makroformunu bozan, teknik ve bilimsel etütler içermeyen parçacıl plan tadilatlarının yapılmaması
• Ahlaklı ve şeffaf yönetişim anlayışı. Planlamaya katılımı sağlayacak mekanizmaların
oluşturulması.

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNÜMÜZDE YÜRÜTTÜKLERİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama çalışma grubunun Eylül ayı toplantısı “Belediyelerin yürüttükleri kentsel projeler ve kent planlama çalışmaları hakkında bilgilenme”
gündemiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen şehir plancısı Özlem Alpaslan, Muratpaşa Belediyesini temsilen şehir plancısı Sedef Kırbaş ve mimar
Emel Uygun, Kepez Belediyesi’ni temsilen mimar Kamertap Cırık, Aksu belediyesini temsilen İbrahim Metin, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nü temsilen Sedat Ağıl, Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen Özge Açıkalın ve imar planlama çalışma grubu üyeleri katılmışlardır.
Toplantının başında grup başkanı tarafından 2012-2014 dönemi Antalya Kent Konseyi
İmar ve Planlama çalışma grubunun toplantı gündemleri ve çalışmaları, raporları ve basın
duyuruları hakkında bilgi verilmiştir. Toplantı belediyelerin yürüttükleri çalışmalar hakkın98 Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

da bilgi verilmesiyle devam etmiştir. Toplantının öne çıkan konuları; kurum ve kuruluşlar
arasındaki işbirliği ve bilgi eksikliği, Büyükşehir Belediyesi’nin 6360 sayılı büyükşehir yasasıyla değişen il sınırlarıyla birlikte ilçelerden gelen planlama çalışmalarının yoğun olarak
değerlendirmesi ve uyum süreci, Expo 2016 altyapı ve ulaşım çalışmalarına ilişkin planlama çalışmaları, Aksu belediyesinde yaşanan planlamada uygulama ve mülkiyet sorunları, Kepez Belediyesi’nin kentsel dönüşüm olanakları, kent planlama ve tasarım ilişkisi,
Muratpaşa Belediyesi’nin Kırcami Planlama çalışması ve kent estetiği çalışmaları oluşturmaktadır.
Toplantı sonucunda Antalya büyükşehir belediyesinin yeni sınırlarını içeren bütüncül
bir planlama çalışmasının yapma gerekliliği, deprem ana planına veri sağlayacak mikro
bölgeleme ve envanter çalışmalarının yapılması, ulaşım ana planının ilçeleri de içerisine
alacak şekilde güncellenmesi, sel ve taşkınlara ilişkin önlemlerin alınması ve kentsel dönüşüme ilişkin politikaların belirlenmesi gerekliliği ve diyalog ortamının devam ettirilmesi
vurgulanmıştır.

AFETE DUYARLI PLANLAMA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubunun Aralık ayı toplantısı “Afete
Duyarlı Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi” gündem konusuyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Tarım İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, İmar Planlama Üyesi sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri
katılmıştır. Toplantıda Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Mustafa Hilmi ACAR tarafından “Antalya ve Çevresinin Deprem Riski açısından Değerlendirilmesi” Yrd. Doç. Dr Ramazan Özçelik tarafından “Antalya Deprem Riski” adlı bir sunum
yapılmıştır.
Antalya İl merkezi 2. Dereceden tehlikeli deprem bölgesinde olup bölge genelde denizden oluşan depremlerin etkisi altındadır. Su baskını olayları çoğunlukla ilimizin Manavgat,
Kumluca, Korkuteli ilçelerinde yağışlara bağlı olarak meydana gelmektedir. Toplantı sonucunda Antalya için;
1. Afetlerin etkilerini azaltacak Temel Risk Yönetim Politikaları ve Stratejileri oluşturulmalıdır. Risk yönetimi ve zarar azaltmada yerel inisiyatiflerin ve yerel kapasitenin önemi büyüktür.
2.

İlgili yasalarla tanımlanan risk yönetimi adımlarının mekansal planlamaya adaptasyonu sağlanmalıdır.

3. Meskun ve gelişme alanlarının doğal tehlike risklerine uygun politikalarla irdelenmesi,
4.

İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının tüm Antalya ili için tamamlanması,

5. Mevcut yerleşmelerin ve yapıların risklerinin belirlenip depreme daha dayanıklı hale
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getirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılarak daha güvenli ve yaşanabilir kentler
oluşturulması,
6. Mevcut durum yapı stoku incelenmelidir. Deprem bilgi alt yapısı oluşturulmalı, envanter çalışmaları yapılmalıdır.
7. Mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılarak deprem güvenliklerinin belirlenmesi
ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyarak güçlendirmesi,
8. Öncelikle kamu yapıları olan sağlık tesisleri ve okullar için deprem güvenliklerinin
belirlenmesine yönelik detaylı analizler hazırlanmalıdır.
9. Akarsu yataklarının taşkın düzlüklerinde su baskınına maruz kalacak yapılaşmanın
önlenmesi,
10. Nazım imar planlarında Antalya için afet sahaları ayrılmalıdır.
11. Kentte yeşil alan sistemleri ayrılmalıdır.
12. Deprem konusunda bilinçlendirerek deprem zararlarını azaltmak deprem karşı hazırlıklı olmak konusunda yerel halkın farkındalığını arttırmak gerekmektedir.
13. Kentimizde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini ve riskler azaltmaya yönelik
yapılması gereken sakınım planları çok aktörlü, çok kapsamlı ve farklı açılardan
katılımı teşvik edecek şekilde yapılmalıdır.

Ekonomi Çalışma Grubu
Ekonomi Çalışma Grubunun 14 üyesi mevcuttur.
Ekonomi Grubu Çalışmaları bugüne kadar yapmış olduğu çalışma başlıkları şunlardır.
• Antalya çok sektörlü ekonomik yapıya geçmeli, yeni kimlik kazanmalıdır.
• Antalya ili ulaşım alt yapısının tamamlanması.
• “Batı Akdeniz’in Ulusal Hızlı Demiryoluna Bağlanması Ve İşletim Sistemi” paneli.
• Hızlı Tren Projesi,
• Çocuk Dostu Kent Antalya Projesi Önerisi,
• Anadolu-Antalya Hızlı Demiryolu Projesi Önerisi,
• Antalya Film Komisyonu Önerisi,
• Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Projesi Önerisi,
• Antalya Limanı.
Konuları ele alınmış ve raporları hazırlanmıştır.
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KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMA GRUBU
Başkan

: Salih YÖN

Başkan Yard. : Cengizhan GÖKÖZ
Sekreter

: Mustafa KARABAĞIR

Kültür Sanat Çalışma Grubu 2014 yılında, Eski İl Özel İdare binasının durumunun görüşülmesi, Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı, Dur Dağı ile ilgili çalışma, Sanatçı Köyü
projesi, Phaselis ortak çalışma, Sanat Kurumları ve Sanatçı envanteri, Kent Kültürünü yansıtan Çağdaş Sanatlar Müzesi, Etnografya Müzesi kurulması önerisi, Kesik Minarenin Açık
hava müzesine dönüştürülmesi, Kendi imkânlarıyla sanat yapan sahipsiz sanatçılara sahip
çıkılması, Kentin Görsel Kirlilik Raporu, Tabela kirliliği konularında 24 toplantı yapmıştır.
(94 üyesi mevcut)

DUR DAĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA (Basın açıklaması)
Antalya Elmalı İlçesi Tekke Köyü sınırları içinde, Abdal Musa Dergahı ve Dur Dağlarında
faaliyet gösteren taş ve mermer ocağı çalışmaları konusunda, halihazır duruma ilişkin görüş ve açıklamalarımız aşağıda arz olunmuştur.
Taş ve Madencilik Faaliyetlerinin Yetkili Makamlardan ruhsat alınarak başlatıldığı alan,
yöre halkının gerek çevre etkileşim değerleri ve gerekse inançları yönü ile çok önemli sayılan bir alandır.
İlgili firma tarafından alınan ruhsatlar ve buna dayalı faaliyetleri karşısında, Kent Konseyi olarak konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek bu faaliyetin yukarıda
belirtilen hassasiyet gözetilerek durdurulması ve ruhsatlarının iptali talep edilmiştir.
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Yerelden başlamak gerekirse, öncelikle Antalya İl Genel Meclisine yapılan başvurular
sonucu İl Genel Meclisi’nin;
- Tarım ve Orman Komisyonu,
- Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu,
- Sağlık Komisyonu,
- Turizm Komisyonu,
Raporlarında gerekçeleri açıklanmak sureti ile ‘…Halkımızın kutsal saydığı kültürünü,
inançlarını, gelenek ve göreneklerini yaşattığı Abdal Musa anma etkinliklerinde yurtiçi ve
yurtdışından yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaretlerde bulunduğu bu yerlerde hiçbir şey
halkın inançlarından, yaşamlarından, kültüründen daha değerli olmadığı, yöre halkı tarafından kutsal sayılan inançlarını, gelenek ve göreneklerinde yaşadığı Dur Dağında izin verilen mermer ocağının durdurulması ve kapatılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.’
Şeklinde ortak bir görüşle, düzenledikleri raporlar sonucu Antalya İl Genel Meclisi
09.03.2011 tarih saat 14:00’ da yapılan 13.birleşim sonucu aldığı 135 nolu kararı ile komisyon raporlarında belirtilen hususlarda, İl Özel İdaresi’nin gerekli incelemeleri yapmasına
zarar tespiti halinde idari ve hukuki her türlü işlemi yapmak ve bu konuda idare tarafından
her türlü önlemi alma yetkisini İl Özel İdaresine vermiştir.
İl Genel Meclisi Maden Ocakları ve Ruhsatları İnceleme Komisyonu ise, yapılan Maden
(Mermer) İşletme işlemlerinin,
- Mermer arama şirketinin Bakanlıktan ve İl Özel İdaresinden çalışma ruhsatı,
- Maden İşleri Genel Müdürlüğünden mazeretçi belgesi ve maden arama üretim
belgesi,
- Çevre Orman Bakanlığı izni,
- Antalya Çevre İl Müdürlüğünün ÇED’ den muaftır belgesi
- Tekke Köyü Muhtarından alınan muvafakatname ile
* Su kaynaklarına zarar vermediği,
* Abdal Musa Türbesine 2 km uzaklıkta olup, köy yolunu kullanmadığı,
* Arama esnasında dinamitle patlatma yapmadığı,
* TEKKE KÖYÜNE ZARARLI OLMADIĞI,
Görüşünü bildiren raporu İl Genel Meclisi’ne sunulmuştur.
Cemal Kaya isimli duyarlı yurttaşımız ve 2023 duyarlı yurttaş tarafından Türkiye

102 Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığına yapılan başvuru sonucu komisyon
tarafından yapılan incelemede,
- Abdal Musa Türbesinin Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
11.01.1990 tarih 641 sayılı kararı ile ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak tescil edildiği’
- Mermer Ocağı sahası dışında kalan Solak Değirmen, Budala Sultan Türbesi, Oturak Baba Mezarlığı, Mestan Dede Türbesi ve Tekke Deresi mevkiinde 5 adet ardıç
ağacının,
Bölge Koruma Kurulunun 11.01.2011 tarih ve 5273 sayılı kararı ile ‘Korunması Gerekli Tabiat Varlığı’ olarak tescil edildiği,
- Adı geçen alanın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi önerilerinin Dünya Miras
Merkezine bildirildiği, 15.04.2012 tarihine kadar iletilmemiş olması sebebi ile
bahsi geçen varlıkların geçici listeye alınması konusu değerlendirildiği,
- ‘Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ ve ‘Eylem Planı2007-2013’ Turizmi geliştirme ve
yönlendirme çalışmalarında Abdal Musa Türbesinin bulunduğu alan ve Dur Dağı
İnanç Turizmi gelişme çalışması bulunmadığı,
- Konunun yargıya intikal edip, açılmış birden fazla dava olduğunu Antalya 3.İdare
Mahkemesinin 2010/827 Esas sayılı davasında verilen ara kararı gereğince firmanın faaliyetlerine devam ettiği;
Görüşü belirtilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığının Başkanı olduğu komisyonu
oluşturan Antalya İl Özel İdaresi Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
İl Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü, DSİ 13.Bölge Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünün görüşünü bildiren tutanaklarda;
Bu alanın kısıtlama getirilecek alanlar içine alınması görüşü benimsenmiştir.
Bu görüşlerden ilginç olanı, İl Özel İdaresinin Elmalı İlçesi ‘Tekke Köyü sınırların içerisinde Dur Dağı’nda problemlere neden olduğu vatandaş şikayetlerinden anlaşılan sahanın müracaatlara kapalı hale getirilebilmesi için koordinatları en kısa sürede bildirilecektir’
şeklindeki tespitidir.
Tüm bu gelişmelerden ortaya çıkan sonuçlar,
A- Adı geçen alan ile ilgili zamanında gerekli çalışmalar yapılarak, koordinatları bildirilip, kısıtlama altına alınması, yerel birimlerce sağlanmamıştır.
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B- Adı geçen alanın, Dünya Kültür Mirası Listesine alınabilmesi için, 15.04.2012 tarihine kadar (firma faaliyetine başladığı tarihte bile) talebin iletilmemesi ve bu nedenle bu varlıkların geçici listeye dahi alınmamış olması.
		 Bu konuda başta İl Valiliği olmak üzere yetkili kurumların gerekli çalışmaları yerine getirmemiş olması.
C-İl Genel Meclisi Maden Ocakları ile Ruhsatları İnceleme Komisyonu’nun Mermer
arama faaliyetlerinin çevreye zarar vermediği, köye zararı olmadığı yönündeki raporunun olumsuz etki yaratmış olması.
D-Başlatılan yargı sürecinde tüm bilirkişi raporları, ruhsatın iptalini gerektirecek nitelikte olmasına rağmen, Yerel Mahkeme’nin yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldıracak şekilde süre yönünden davanın reddi karar vermiş olması ve bu hali
ile davanın halen Danıştay’ da ne zaman sonuçlanacağı belli olmayan bir süre için
incelemede olması,
		 Bölgeyi tahrip eden Maden Arama ve İşletme faaliyetlerinin devam etmesi ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerini doğurmasına yol açmaktadır.
Yapılacak iş; yukarıda belirtilen konularda başta Valilik, Bölge ve İl Koruma Kurulları
olmak üzere tüm İdari birimlerin; yargı süreci beklenirken çevrenin ve vatandaşın duygularının daha fazla tahribinin önlenmesi için idari yönden girişimlerde bulunmaları, alanın
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için gerekli belgeleri ilgili kurumlara ulaştırması, özellikle siyasal iktidarın Antalya’daki parti teşkilatlarının İl ve İlçe Başkanlıklarının,
Belediye Başkanlarının hiç duraksamadan ve ısrarla ruhsatın iptali için girişimde bulunmalarından ibarettir.
Başta Kent Konseyi olmak üzere, bizlerin ve tüm sivil toplum kuruluşları ile meslek
odalarının ve özellikle siz değerli basın mensuplarının konuyu devamlı gündemde tutarak
bu haksızlığı ve hukuksuzluğu önlemeye ve farkındalık yaratmaya yönelik çabalar içinde
olması gerekmektedir.
Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunuyoruz.

ANTALYA’DA KENDİ İMKÂNLARI İLE SANAT FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRENLERİN AYNI
ÇATI ALTINDA BULUŞTURMA ÖNERİSİ
Kentimizde kendi imkanlarıyla sanat faaliyetlerini sürdüren, kentin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı koyan şair, ozan, ressam, heykeltıraş, yazar, müzisyen vb. sanatçılar
mevcuttur. Bu sanatçıların sanat faaliyetleri de azımsanmayacak kadar çoktur ve bu faaliyetleri ile kent kültürüne katkı koymaktadırlar.
Bu nedenle, Karaalioğlu Parkı içinde bulunan ‘’Bülent Ecevit Kültür Merkezi’’; Antalya’daki kendi imkanlarıyla sanat faaliyetlerini sürdüren sanatçıları aynı çatı altında buluş-
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turarak, birlik ve beraberliklerini sağlayacak olup, bu merkezde yapılacak ilkeli ve düzenli
faaliyetler ile toplumun sosyal ve kültürel açıdan bilinçlenmesinin ve gelişmesinin yanı sıra
kentlilik bilincinin gelişmesine katkı koyan bir merkez olacaktır.
‘Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde oluşturulacak sanatçı atölyeleri ve çalışma mekanları, toplumun sanatsal eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmasına imkan sağlayacak, mevcut
sanat galerisi ile kentimizdeki plastik sanatlar alanında faaliyet gösterenlerin sergileme ve
toplum ile buluşmasına imkan tanıması ile birlikte ulusal anlamda sergilerin düzenlenmesini sağlayacaktır.
Bu merkezin kent merkezinde ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle, ilerleyen zaman
içerisinde faaliyete geçecek olan ‘’Antalya Kent Müzesi’’ içinde yer alan bir Kültür Sanat
Merkezi özelliğine sahip olacak olup, ayrıca kentin cazibe merkezi haline gelmesine de
katkı sağlayacaktır.
Anılan mekanın konu ve yer itibari ile yılın her döneminde her türlü sanatsal faaliyetlere ve açık mekan çalışmalarına uygun olması, tüm sanatçıların birlik ve beraberlik içinde faaliyetlerini sürdürmelerine imkan sağlamasının yanı sıra kendini sahipsiz gören tüm
kentimiz sanatçılarını kucaklayan ve aynı çatı altında toplayan Kültür Sanat Merkezi olma
özelliğine sahip olacaktır.

KENTİN GÖRSEL KİRLİLİK RAPORU

KONU:
Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun, 05.06.2014 tarihinde yapılan
toplantısının gündemini oluşturan “Kentin Görsel Kirliliği” hakkında, yasal düzenlemeler
ve alınacak tedbirleri içeren ve T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım
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Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ışığında rapor aşağıda arz olunmuştur.
AÇIKLAMA:
Bilineceği gibi; tarih, kültür, doğa ve turizm kenti olarak anılan ve hatta bu özellikleri ile
dünya kenti unvanına layık görülen Antalya’nın, görsel kirlilik açısından bu unvanına büyük
oranda zarar verilmektedir.
Acımasız yapılaşma ve rant anlayışı sonucu doğal çevresi kültür ve tarih alanları yok
edilen Antalya kentinin görsel yönden kirlendiği de bir vakıadır.
Bu konuda, kentlilik bilincinin arttırılması çok önemlidir.
Ancak bu çalışmalarda, yasal düzenlemelerin tavizsiz uygulanması önemli sonuçlar doğuracaktır.

Bugün görsel kirlilik alanlarındaki olumsuzlukların temelinde, yasal mevzuatın yetersizliği ve bundan da öte mevcut düzenlemelerin değişik saiklerle uygulanmamasının olduğu görülmektedir.
Bugün için görüntü kirliliğinin önlenmesi ve mevcudunun ortadan kaldırılması yönünde
en önemli düzenleme T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte mevcuttur.
08.01.2013 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan yönetmeliğin,
‘AMAÇ’ başlıklı 1. maddesinde;
‘Bu yönetmelik; Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;
ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı
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görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı; reklam asma
ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle,
kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.’
Görüleceği gibi, yönetmeliğin amacı kentte ilan, reklam ve tanıtım amacı ile konulan
pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak KENT
ESTETİĞİNE katkıda bulunmaktır.
Yönetmelik bu düzenlemeleri yaparken, 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununa dayandırılmıştır.
Bugün için Antalya’nın da içinde bulunduğu bir takım iller ‘BÜTÜN ŞEHİR’ statüsüne
getirilmiş olmakla, 6360 sayılı yasa geçerlidir.
Yönetmeliğin uygulanmasında, 1608 Sayılı Belediye Cezalarına İlişkin Kanun, 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar
Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, TCK ve bunlarla ilgili yönetmelikler
esas alınacaktır.		
Bu durumda, yönetmeliğin bütün şehir statüsünü kapsayacak ve Antalya’nın idari sınırları içerisindeki merkezleri içine alacak şekilde, 6360 sayılı yasanın uygulamasına yönelik
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca; 4077 sayılı yasa başta olmak üzere, yönetmeliğin esas alacağı yasalarda meydana gelen değişikliklerin, yönetmeliğe uyarlanması uygun olacaktır.
Mevcut düzenlemelere göre konu irdelendiğinde:
Yönetmelik görsel kirlilik konusu olabilecek objeleri ve tanımları 4.maddesinde;
Reklam panosu, tanıtım levhası/tabelası (tek ticari tanıtım tabelaları, toplu ticari tanıtım tabelaları, kaldırım ve yol üstü tanıtım tabelaları, toplu bölge tanıtım tabelaları), bilgilendirme levhaları olarak tanımlanmıştır.

Reklam alanlarına ilişkin tanımlar ise,
A- Kentsel kullanım alanları,

B- Reklam uygulama yerleri,

1- Bina dış cepheleri, 2- Bina sağır duvarları, 3- Bina teras, çatı, korkuluk ve balkonları, 4- Bina bahçesi, 5- Boş alan ve arsalar ile inşaat alanları, metruk ve inşaat halindeki
binalar, 6- Açık alanlar, 7- Alt ve üst geçitler, 8- Şehir mobilyaları, 9- Aydınlatma direkleri,
10- Karayolu Kaldırım ve yol üstü, 11- Araç üzerleri, 12- Büfeler, ATM Kabini, bilgi bankaları, 13- Geçici-Gezici reklam
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Yönetmelikte reklam uygulama elemanları,
Totem, LED Totem, Tabelalar, Işıklı Panolar, Levhalar ve Tabelalar, Hareketli ve Yanıp
Sönebilen Reklamlar, Çift Taraflı Panolar, Çok Yüzlü Panolar, Kutu Harfler, Bilboard, Bigboard, Megaborad, Raket, Clp, Poster Panel, LED Ekran, Neon Reklamlar, Cam Grafikleri,
Yer Grafikleri, Stand, Display, P.O.P, Köpük Reklamlar, Bayrak Flama, Bez-PVC Afiş, Işıksız
Levhalar olarak tanımlanmıştır.
Yönetmeliğe aykırı uygulamalar ile görsel kirlilik yaratan reklam ve ilanların uygulamasına yönelik 7.maddesinde bir takım yasaklar getirilmiştir.
(1) Reklâmlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas
alınır.
(2) Bu yönetmelikte belirtilen reklâm, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, korku ve batıl inançları içerecek; toplumun
acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle
ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
(3) Halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlak ve kültürel değerlerine aykırı
reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.
(4) Yönetmelikte belirtilen reklâm ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.
(5) Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
(6) Reklâm panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur,
rüzgâr gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
(7) Reklâm panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı, reklâmı yapan firma
tarafından yapılacaktır. Bu konudaki esaslar ilgili Belediyesi ile reklâmı koyan firma
arasında yapılacak bir şartname ile belirlenecektir.
(8) Verilen reklamın görselliğini engellemeyecek şekilde, reklam panosunun herhangi
bir yerine asılış tarihi ile reklamı yapan firmanın adı adresi ve telefon numarası yazılması zorunludur.
(9) Her bir levha için ayrı izin alınır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levhalar, yapılacak
yazılı uyarıyı takiben, yazılı uyarıda belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine
getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılacaktır.
(10) Reklâm panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Büyükşehir Belediyesi tarafından reklâm firması uyarılacaktır. Bakım ve
onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar, ilgili Belediyesince
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kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) % 20 fazlası ile reklâm sahibinden tahsil edilecektir
(11) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklâm amaçlı tabelaları kamu mekânları
üzerinde yer alamaz.
(12) Kentin siluetini bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde
reklâm konulamaz.
(13) Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına reklâm panoları konulamaz. Ancak Konulacak tanıtıcı levhaların ebat ve niteliğinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararları doğrultusunda
görüş alınarak izin verilebilir.
(14) Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2,5 metrenin altında hiçbir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.
(15) Tanıtım, ilan ve reklâm elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
(16) Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklâm panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
(17) Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çevresinde, karayolları kamulaştırma
sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap
eden yerlerde ilan, reklâm, tanıtım vb. elemanları ilgili karayolları bölge müdürlüğünün görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez.
(18) Duvara monte edilen tente ve gölgeliklerin sadece saçakları üzerinde 25 cm geçmemek kaydıyla reklam ve ticari tanıtıma ifade ve görüntü yer alabilir. Duvara monte
edilmeyen tente ve gölgelikler üzerinde reklam ve ticari tanıtıma yönelik ifade ve
görüntü yer alabilir.
(19) Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerleri süresi 15 günü (yılbaşı öncesi bir hafta, sonrası bir hafta şeklinde olmak üzere) aşmamak şartı ile ışıklı
veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapabilir.
(20) Bez afişleri asmak Madde 20’de belirtilenlerin dışında yasaktır. Asılması halinde ilgili
belediye zabıtasınca kaldırılıp cezai işlem uygulanır.
(21) Sabit Reklâm Asma Panoları, düzenlenmiş yeşil alanların(yol orta refüjleri hariç)
içine ve önüne, tarihi eser ve yapıların, heykel ve sanat eserlerinin, Kamu kuruluşlarına ait binaların, Kavşaklarda orta refüjlere hiçbir şekilde reklâm panosu konamaz.
Kavşak kenarlarına sürücü ve yayaların yol ve araç görüşlerini kapatmayacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde Büyükşehir Belediyesinin belirlediği
noktalara sabit reklâm asma panoları konulabilir. Panolar hiçbir şekilde deniz ve
manzara görüşünü kapatamazlar. Sabit reklâm asma panoları, Büyükşehir Belediyesinin belirlediği yerler dışında hiçbir yere konamazlar.
Şeklinde uygulamaların; madde:8’ de bina cephesi uygulamaları, madde:9’ da bina sağır duvarları, madde:10’ da bina teras ve çatı, balkonlar, madde:11’ de binan bahçesi, madAntalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu
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de:12’ de boş alanlar ve arsalar, mekruh ve inşaat halindeki binalar, madde:13 açık alanlar,
madde:14 alt ve üst geçitler, madde:15 şehir mobilyaları, madde:16 aydınlatma direkleri,
madde:17 karayolu üzerinde kaldırım ve yol üstü tanıtım tabelaları, madde:18 araçlar kara
ve deniz toplu taşım araçları, madde:19 büfeler-ATM kabini, bilgi bankaları, madde:20 geçici reklamlar, madde:21 teknik alt yapı bilgilendirme ve uyarı levhalarının nelerde bulundurulabileceği, boyutları ve uygulama biçimleri açıklanmıştır.
Yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı alanlar;
Resmi kurumlar, Askeri alanlar, Sağlık kuruluşları, Eğitim kuruluşları, Dini yapılar, Organize sanayi bölgeleri, Serbest bölge, Havaalanı, Bölgelerinde kullanılan tabelalarda bu
yönetmelik uygulanmamaktadır. (madde 22)
Sit bölgeleri ve Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı kentsel tasarım projeleri kapsamındaki alanlarda da, bu yönetmeliğin hükümlerin dışında, özel hükümlerin getirilebileceği madde 23 ve 24’ te düzenlenmiştir.
Büyükşehir ve mücavir alan sınırları dahilindeki her türlü ilan ve reklam konusunda
izinleri verme yetkisi, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediyelerdir.
Yönetmeliğin 8.maddesinde, bu konunun denetim yetkisi 34.madde de Antalya Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde denetimler,
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
34. Maddenin 4.fıkrası yönetmelik hükümlerine aykırı ve izinsiz konan ilan, reklam ve
tanıtım elamanlar, Büyükşehir Belediyesi tanıtım elemanlarınca kaldırılır.
35. maddede, izinsiz konan ve yönetmeliğe aykırı ilan, reklam ve tanıtım elemanlarını
koyanlar hakkında, 5393 sayılı yasa 15/b, 775 sayılı yasa 18.maddesi, 1608 sayılı Kabahatler
Kanunu, 2464 sayılı yasa hükümleri uygulanır.
Görüleceği üzere, yönetmelikte kentte görsel kirlilik yaratan ilan, reklam ve tabelaların
nasıl ve ne şekilde, hangi ebatta olacağı, nerelere, ne şekilde ve hangi sürelerde konulacağı, yönetmeliğe aykırılık halinde, bunların başta Büyükşehir olmak üzere, ilgili Belediyesince Zabıta tarafından kaldırılacağı, yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında ceza ve Kabahatler Kanununa göre yaptırım uygulanacağı gibi, adli ve idari para cezaları ödettirileceği
açıkça belirtilmiştir.
Yönetmeliğin hükümleri ile kentimizdeki uygulama karşılaştırıldığında, nerede ise yönetmeliğin uygulanmadığı veya uygulatılmadığı gözlenmektedir.
			
Sonuç ve Kanaat:
Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere, ilgili Belediyeler, öncelikle kendile-
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ri, bağlı kuruluş ve şirketlerine ait ilan, reklam ve tabelalarda bu yönetmelik hükümlerine
uyan ve uymayanları denetleyerek tutanaklar düzenleyip, onları yerlerinden kaldırıp, yapanlar hakkında yasal hukuki ve cezai yaptırımları tavizsiz uyguladıklarında kentte görsel
kirliliğe neden olan büyük bir olumsuzluğun önüne geçilmiş olacaktır.
												
ÖNERİLER

“Kentin kültür ve sanat öncelikleri”
“Kentleri ve kentlerde yaşayan insanların uygar bir toplum olma yolunda ilerlemesine
katkı koyan ve çağdaş bir toplumun temel ölçütlerinden olan sanat; bireylerin sosyal ve
kültürel açıdan gelişmelerini sağlayarak, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, barışçıl ve kendi ile
barışık, kenti ile barışık bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlayan ve toplumu bir üst
bilince ulaştıran, çağdaşlık ve uygarlık yolundaki en önemli aracıdır.’’
Ulu Önder M.Kemal Atatürk’ün ‘’Güzel Sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılâplarda
başarıya ulaşmak demektir. Güzel Sanatlarda muvaffak olamayan milletler, ne yazık ki medeniyet alanında yüksek bir insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır’’
sözü; güzel sanatların toplum ve bir kent için ne kadar gerekli olduğunun en güzel ifadesidir.
Kültür ve Sanat Çalışma Grubumuz; Kentimizin çağdaş ve uygar kentler arasında yerini
almasını sağlayacak olan kentin kültür ve sanat öncelikleri, aşağıda maddeler halinde
belirtilmiştir.
1. Kültür ve Sanat Merkezleri Önerisi: Her İlçe Merkezinde ve Büyükşehir Belediyesinin
de olmak üzere, kültür ve sanat merkezleri kurulması ve kentimize kazandırılması.
2. Plastik Sanatlar Fuarı Önerisi:
3. Kentimize ivedilikle, yaşadığımız kentin kültürünü yansıtan, Etnografya Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması önerisi.
4. Sanatçı Köyü Önerisi,
5. Antalya Film Komisyonu Önerisi: Kentimizin Film Platosuna dönüşmesine katkı sağlamasının yanı sıra, ekonomisine de çok büyük bir katkı sağlayacak olan ve 2009 yılında Antalya Kent Konseyi’nde kurulan Antalya Film Komisyonu’nun en kısa sürede,
Kent Konseyinin önerileri doğrultusunda yapılandırılarak, işler hale getirilmesi,
6. Fuar ve Kongre Merkezi Önerisi: Uluslararası Sanat Fuarlarına ev sahipliği yapacak
ve Kongre Turizmi ile kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan, kentimize büyük bir fuar ve kongre merkezinin ivedilikle kazandırılması.
7. Döşemealtı (Kovanlık) Halısı Önerisi:
8. Antalya’da kendi imkanlarıyla sanat faaliyetlerini sürdüren tüm sahipsiz sanatçılara
sahip çıkılması önerisi.
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STRES VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE BAŞETME
13.11.2014

Kültür ve sanat çalışma grubu üyelerine yönelik verilen seminerde Sağlık Çalışma Grubu üyesi Yaşam, Sağlık, Aile Koçu Dr. Müberra Kılıç “Stres Ve Tükenmişlik Sendromu İle baş
etme” konusunu anlattı.
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Stres; çevresel faktörlerin etkisinin artmasıyla, özellikle kentlerde yaşayan insanların
sorunlarından biridir. Farklı şekilde ve derecede yaşanan bu durumla nasıl baş edebiliriz?
Neler yapabileceğinizi merak ediyor musunuz?
Seminerde yaşama sanatının önemine değinen Dr. Müberra Kılıç ise konuşmasında,
“Doğduğumuz andan itibaren ana sorumluluğumuz, yaşama sanatını öğrenmek. Sokrat’ın
‘İnsan kendini tanı’ sözü, çalışmaya nereden başlayacağımızın göstergesidir. Bilmediğimiz
şeyleri merak ederiz ve öğrenmek isteriz. ‘Ben zaten biliyorum’ düşüncesi öğrenmemizin önündeki kendi engelimizdir. Öğrenmek; kendimizde ne olup bittiğini merak etmekle
başlar. Kendimizi öğrenmek, kolay, zevkli, ancak zaman alan bir uğraştır. Çünkü insan sürekli değişen, gelişen, dönüşen,diğer insanlardan etkilenen ve onları da etkileyen aktif bir
canlıdır. Ayrıca fizyo-psiko-sosyal bir varlık olan insanın öğrenilecek pek çok yönü olduğu
bilinen bir gerçektir. Öğrendikçe ilerleriz, ilerledikçe öğrenme isteğimiz artar” dedi..
Yaşamın bir yolculuk olduğunu söyleyen Dr. Kılıç, “Aslında yolculuklar içinde bireysel
yolculuğumuzu yapıyoruz. Bu yolculuğun şekli, süresi, mola yeri, seçilen araç, yapılacaklar
vb. her şey bireye göre farklılıklar gösterir. Bunların bilinip farkındalık oluşturulup, öğrenilmesi, uygulanması ve keyifle içselleştirilmesi lazım, yaşamınızın lideri olma ve vizyon - misyonunuz doğrultusunda yaşam sürmemi, düşünce ve davranışlarınızda hedeflediğiniz değişimleri gerçekleştirmenizi, yaşamınızın farklı dönemlerinde aradığınız desteği
bulabilmenizi, iletişim becerilerinizi geliştirerek ilişkilerinizde uyumu yakalama ve mutlu
olmanızı, ihtiyacınız olan kaynaklarınızı değerlendirme becerilerini iyi değerlendirmemiz
gerekiyor” diye konuştu.
Yaşamı daha anlamlı kılmak için bireyin kendisi için ne anlama geldiğini sorgulaması
gerektiğini ifade eden Dr. Kılıç, “Yaşamın sizin için anlamı ne sorusuna verilecek yanıt kişiye, zamana, aynı kişinin ihtiyacına ve duygu durumuna göre değişebilir. Yaşam engin bir
deniz, her birimiz bir su damlası, ancak her su damlası farklı bir anlam için orada. Önemli
olan ne? Her su damlasının orada olma anlamının farkındalığı. Yaşamın anlamını kavramak ve o doğrultuda yol almak, karşılaşmak istemediğimiz birçok olumsuzluktan bizi koruyan, ulaşmak istediğimiz hedefe güvenle yaklaşan bir gemide olmak gibidir. Yaşamı daha
anlamlı kılmak için yaşama yüklediğimiz anlamın farkında olmalıyız” ifadelerini kullandı.
.Özellikle anne ve babalar için bunun çok daha önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Dr.
Kılıç, şunları söyledi:
“Çünkü kendi yaşam amacının, bu yöndeki değerlerin ne olduğunu bilmek ve bunu çocuklara, dolayısıyla gelecek nesillere aktarmak gibi bir misyonu vardır anne ve babaların.
Çocuklar umudumuzdur. İlerlemenin ve geleceğimizin mimarlarıdır. Onlar anne ve babalarının sözlerinden çok yaptıklarını modellerler. Onlara iletmek istediğimiz mesajı yaparak
göstermeliyiz ve de yaptıklarımıza dikkat etmeliyiz.” Dedi.
Seminer sonunda Dr. Müberra Kılıç’a katkılarından dolayı teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.
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ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU
Başkan		

: Neslihan YALÇIN

Başkan Yard. : Erdal ÖZDEMİR
Sekreter

: Halil GÜL

Çevre Çalışma Grubu 2014 yılında 12 toplantı yapmış, Yerel Yönetimlerin çevre sorunları ile ilgili çalışmaları ve programları, Phaselis turizm tesisi yapılanmasına yönelik ortak çalışma, Hafriyat ve inşaat atıkları raporu, Görüntü- tabela kirliliği, Kaldırım İşgalleri,
Deniz kirliliği, Adrasan Yangını, Yenilenebilir enerji kaynakları konularını ele almıştır. (83
üyesi mevcut)

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARI RAPORU

1. KONU: Antalya’nın hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi
2. İLGİLİ MEVZUAT: Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
3. GENEL DURUM: Türkiye’de yılda 125 milyon ton hafriyat bertaraf edilmektedir. İnşaat/
yıkıntı atığı miktarının ise yıllık 4-5 milyon ton civarında olduğu bilinmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte bu miktarda büyük bir artış öngörülmektedir.
İnşaat ve yıkıntı atıkları, şehirlerde oluşan katı atıkların hacimsel ve ağırlık olarak %1329’unu oluşturduğu düşünülürse ülke ekonomisi ve çevre sağlığı açısından önemi yadsınamaz. Bu atıklar, kontrol altına alınmadığı takdirde çevresel açıdan önemli riskler doğurmaktadır.
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Gelişi güzel alanlara boşaltılan hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının yarattığı çevre sorunları şu şekilde özetlenebilir:
- Hava kirliliği
- Su kirliliği
- Toprak kirliliği
- Gürültü kirliliği
- Görüntü kirliliği

4. KENTİMİZDE MEVCUT DURUM: Antalya İnşaat Mühendisleri Odası verilerine göre,
2013 yılında ilçeler dahil olmak kaydıyla Antalya ili genelinde toplam 4521 inşaat projesi
yapılmıştır. Bu projelerin toplam oturum alanı, 6 milyon 300 bin m² dir. Bu rakamlara, yıkım
çalışmaları dahil değildir.
İnşaat sektörünün Antalya’daki hızı düşünüldüğünde ve yukarıdaki rakamlar göz önüne
alındığında, kentimizde ortaya çıkan hafriyat-inşaat ve yıkıntı atık miktarı hakkında fikir
sahibi olmak mümkündür.
24 Nisan 2014 tarihli Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu toplantısında Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çevre daire başkanlıklarını temsilen bulunan katılımcılar, hafriyat-inşaat ve yıkıntı atıkları konusunda kentimizdeki uygulamalar hakkında bilgi akışında
bulunmuştur.
Antalya Büyükşehir, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu belediyelerinin temsilcilerinin
aktarmış olduğu bilgiye istinaden, ismi geçen belediyelerin hiçbirinin hafriyat-inşaat ve yıkıntı atık depolama sahasının bulunmadığı öğrenilmiştir. Atıklar, şehrin içinde ve çeperlerinde rastgele alanlara dökülmekte, dökümleri gerçekleştirenlere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamaktadır.
Belediye bazında yapılan bilgilendirmelere istinaden mevcut tablo şu şekildedir:
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucunda 2012 yılında Kızıllı mevkiinde
40.000 m² alan atık sahası olarak belirlenmiş ancak daha sonra alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelişim bölgesi ilan edilen alan içinde kalmıştır. Alanın, imar planlarına
işlenmesi tamamlanmıştır. Ancak, söz konusu imar planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
onay beklemektedir.
İlçe belediyeleri içinde geçici depolama sahası olarak sadece Kepez Belediyesi’nin şafak Mahallesi’nde bir döküm alanı bulunmaktadır. Muratpaşa Belediyesi’nin sadece belediyenin kendi çalışmalarından ortaya çıkan inşaat atıklarını depoladığı bir alanı bulunmaktadır. Aksu Belediyesi ise kentin tamamında ortaya çıkan atıkların kendi belediye sınırlarına
boşaltılmasından şikayetçidir.
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Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’ne göre “Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin
en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında; denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması
yasaktır” Ancak kentimizdeki uygulamalara bakıldığında, ilgili mevzuatta “yasak” olarak
nitelendirilen “rastgele döküm” işi gerçekleştirildiği açıkça görülmekle birlikte kurumlar
tarafından da kabul edilmektedir.

5. ÖRNEK UYGULAMALAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşaat ve yıkıntı atıklarının
kontrolünü sağlamak maksadıyla 2001 yılı itibariyle “ALO MOLOZ” hattını devreye almış ve
atık sahibi kişilerden belirli bir ücret karşılığında atıklarını bulundukları yerden alma hizmetini başlatmıştır.
2006 Mart ayında İSTAÇ A.Ş. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ortak bir çalışma ile hazırladığı “İstanbul İçin İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Yönetim Planı” ile İstanbul’da yeni bir sistem kurulması öngörülmüştür.
Tuzla – Şekerpınar’a 7.500 ton / gün kapasiteli bir geri dönüşüm tesisi kurulmuş ve
Temmuz 2008 yılı itibarıyla faaliyete geçmiştir.
Bugün ise, kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’da yıkılacak binaların molozlarından elde edilen malzemeler de Arnavutköy-Göktürk-Çatalca yollarının birleştiği kavşaktaki
3 bin 500 hektarlık bölgeye yapılacak üçüncü havaalanında da kullanılacaktır. Havaalanı
pistlerinin altındaki zayıf betonlarda, bu malzemeler değerlendirilecektir. Karayollarının
kenarlarında koruyucu beton olarak da kullanılabilen bu malzemeler, İstanbul’da Garipçe-Poyrazköy arasında yapılması planlanan üçüncü boğaz köprüsünün yan yollarında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır.
İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı nedir?
Çoğu gelişmiş dünya ülkesi, atık azaltma, toplama, depolama, tekrar kullanma, geri
dönüşüm, geri kazanım ve nihai bertaraf aşamalarını içeren yönetim planını benimsemiştir
ve uzun yıllardır hayata geçirmektedir. Ülkemizde İstanbul başta olmak üzere bazı büyük
şehirlerimizde de yakın tarihlerde uygulamaya geçilmiştir.

6. ÖNERİLER:
1. Tüm atıklarda olduğu gibi inşaat ve yıkıntı atıkları için de atık azaltma, toplama, depolama, tekrar kullanma, geri dönüşüm, geri kazanım ve nihai bertaraf aşamalarını
içeren yönetim planının benimsenmesi,
2. İnşaat sırasında kullanılacak malzemenin doğru miktarlarda temin edilmesi / denetlenmesi,
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3. İnşaat ve hafriyat atıklarının, yerinden toplanması veya atık sahibi tarafından belirli
bir toplama noktasına ulaşımının sağlanması,
4. Antalya Büyükşehir Belediyesi imar planına işlenmiş olan ancak Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından gelişim bölgesi ilan edilen alan içinde kaldığı için Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan onay beklemekte olan Kızıllı mevkiindeki 40.000 m² atık
depolama sahasının, Bakanlıkça onaylanması için girişimlerin hızlandırılması,
5. Yeniden kullanıma öncelik verilmesi (İnşaat yapımı ve yıkımı sonrası oluşan atıkların
bir kısmı yeniden kullanılabilir; kapı, pencere, dolap, kiremit, elektrik malzemeleri.
Hem doğal kaynakların tüketilmesinin önüne geçilmesi hem de ekonomik anlamda
fayda sağlanması bakımından önemlidir.)
6. Geri dönüşüm uygulamasına geçilmesidir (Her 1 metreküp inşaat/yıkıntı atığından
yaklaşık 0,60 metreküp malzeme geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülen inşaat
ve yıkıntı atıkları, aynı veya farklı sektörlerde tekrar kullanılarak kente çevresel ve
ekonomik anlamda katkı sağlamaktadır).

7. KAYNAKLAR
- Antalya İnşaat Mühendisleri Odası
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
- İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi ve Planlanan İstanbul Modeli, ÖLMEZ, E.
- İnşaat Atıkları Yönetimi, ÖZTÜRK, M. Müsteşar Yardımcısı Çevre ve Orman Bakanlığı
- İnşaat Atıklarının Değerlendirilmesi, ERDİN, E, 9 Eylül Çevre Mühendisliği Bölümü

GÖRÜNTÜ- TABELA KİRLİLİĞİ
Reklam amaçlı kullanılan donatılardan kaynaklanan görsel kirlilik
MEVCUT DURUM: Reklam ve tanıtım amacıyla kentin kamu ve özel alanlarına totem,
tabela, ışıklı-ışıksız pano-levha-tabela, billboard, raket, poster panel, LED ekran, neon reklam, yer grafikleri, stant, display, bayrak-flama, bez-pvc afişler ve benzer donatılar, yaşam
alanlarımıza katkıda bulunmadığı gibi, kent estetiğine, insanın doğasına ve çevrenin fiziksel yapısına zarar verecek ölçüde görüntü kirliliğine yol açmaktadır.
Ticari, siyasi vb. hangi amaca hizmet ederse etsin, kentin bütününü içine alan resme
hiçbir şekilde uyum göstermeyen bu donatıların, kent insanına ve kentsel yaşam alanları-
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mıza zarar veren bir görsel kirlilik sorunu olduğunun kabul edilmesini, bu yoğunluğunun
bilimsel ve etik ölçüleri aşmamasını talep ediyoruz.
Bu husustaki önerilerimiz, aşağıdaki gibidir.
ÖNERİ 1: Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’nin
insanın temel hak ve özgürlüklerini dikkate alacak şekilde günün koşullarına göre yeniden
düzenlenmesi hususundaki önerilerimiz;
- Madde 7/ 21.fıkrada, “sabit reklam asma panolarının düzenlenmiş yeşil alanların
içine konulmayacağı” belirtildiği halde “yol orta refüjlerinin” hariç tutulmaması; bu
istisnanın yönetmelik maddesinden çıkarılması;
- Madde 5’te yer alan “Reklam Alanları” tanımları arasında “açık alanlar” ve “kaldırımlar” ifadelerinin üzerinde çalışılması.
Kaldırımlarda yer alan reklam pano ve raketleri, yaya akışını ve engellilerimizin ilerlemesini ileri derecede aksatmaktadır.
Açık alanlar ana başlığında tanımlanan yeşil alanlar, kültür parkları, hayvanat ve botanik bahçeleri ise kent halkının ruhen ve bedenen kent kargaşasından kısmen uzaklaşması
ve rehabilite olması adına planlanan alanlardır. Reklam amaçlı kullanılan donatıların bu
alanlarda kullanımının kaldırılması veya sayı ve ebat açısından sınırlama getirilmesi konusunda yeni düzenleme yapılması çalışma grubumuzun önerisidir.

ÖNERİ 2: Uygulamaların, Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmeliği’ne ve ABB İmar Yönetmeliği’ne uygun olarak denetlenmesi hususundaki önerilerimiz;
- Madde 7/12.fıkrada belirtilen «kentin siluetini bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde reklam konulamaz» kuralının uygulanması,
- Madde 7/ 21.fıkrasında , “sabit reklam panolarının deniz ve manzara görüşünü kapatamayacağı” belirtildiği halde, 13. maddede ilgili belediyelerin hizmetlerine ait
bilgilendirme ve ticari tanıtım panolarının asılabileceği belirtilerek, kentsel yaşam
alanlarına müdahale edilmemesi,
- ABB İmar Yönetmeliği madde 7.02.9’da belirtildiği şekliyle , “yaya geçişini zorlaştırıcı sabit veya seyyar engeller konulamaz” kararının ilan, reklam tabela ve panolarının yerlerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınması,
- Yol ve kavşak kenarlarına sürücü ve yayaların yol ve araç görüşünü kapatabilecek
ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek şekilde sabit ya da hareketli reklam
panolarının konulmamasını ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda herhangi bir
esneklik sağlamamasıdır.
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ÖNERİ 3: Kent Estetik Kurulu, kentsel yaşam alanlarımızın bilimsel ve etik ölçütlerde
gözetilmesi adına oldukça olumlu ve sevindirici bir oluşumdu. Ancak zaman içinde sadece
denize cepheli binalara ruhsat verilip verilemeyeceği konusunda görüşü alınan bir kurul
haline geldiği kaygıyla izlenmektedir. Bu husustaki önerilerimiz;
-Kurulun, çağdaş ve sağlıklı bir kentte yaşanmasını sağlayacak şekilde, daha kapsamlı çalışmalar yapma konusunda yetkilendirilerek etkin bir oluşum içine girilmesi,
-Kent Konseyi, ilgili meslek odaları ve STK’ların temsil edileceği şekilde yeniden
organize edilmesidir.

KALDIRIM İŞGALLERİ
Antalya’da kaldırım işgalleri
MEVCUT DURUM: Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı gerçekleşen kaldırım işgalleri
sebebiyle, tamamen yaya sirkülasyonuna ayrılması gereken kaldırımlarımızda yaya kullanımı sekteye uğramaktadır:
-

Özel araçların, ticari taksilerin ve motosikletlerin park yeri olarak kullanılması,

-

Restoran, kafe vb. mekanlara ait masa ve sandalyelere yer verilmesi,

-

Esnafa ait reklam tabela ve donatılarına yer verilmesi,

-

Esnafa ait her türlü sergi, tezgah ile işgal edilmesi,

-

Belediyeye ait raketlerin yaya akışını engellemesi.

Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun konu ile ilgili önerileri aşağıdaki gibidir:
ÖNERİ 1: Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’nin
insanın temel hak ve özgürlüklerini dikkate alacak şekilde günün koşullarına göre yeniden
düzenlenmesi,
ÖNERİ 2: Işıklar Caddesi örneğinde olduğu üzere, yeni kentsel düzenlemelerde ticari
işletmelerin masa ve sandalyelerini kaldırımlara yerleştirmesini teşvik edecek tutumdan
kaçınılması,
ÖNERİ 3: Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin Emniyet Müdürlüğü ile eşgüdüm
içerisinde gerekli denetimi yapması ve caydırıcı cezai yaptırımlara başvurması.
ÖNERİ 4: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ ile KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA
TEMBİHNAMESİ incelenmiş olup; Konyaaltı Belediyesi’nin bu hususta örnek bir mevzuat
oluşturduğu tespit edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili mevzuatında iyileştirme ça-
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lışmalarında bulunması (Konyaaltı Belediyesi Zabıta Tembihnamesi’nin ilgili maddeleri EK
’te maddeler halinde verilmiştir)
Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, önceki çalışma dönemlerinde de konu ile
ilgili çalışma, öneri ve hatırlatmalarda bulunmuştur. Konunun, Büyükşehir Belediyesi çalışma konuları arasına alınması hususunda bir kez daha görüş bildiren geliştirilmiş raporumuzdur.

ADRASAN YANGINI (Basın açıklaması)
ADRASAN FELAKETİ SON OLSUN!
28 Haziran 2014 günü Antalya’mızın her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği
yapan önemli bir turizm merkezi Adrasan’ın Kızılçam ormanlarında meydana gelen yangın,
tam 18 saat sürmüştür.
Antalya’nın 600 km’lik sahil şeridinde kitle turizminden uzak, gerçek anlamda dinlenme
ve sükûneti vaat eden tek beldemiz olan Adrasan ‘da bu yangının meydana gelmesi, kentimizi ve bütün dünyaya yayılmış doğasever Adrasan müdavimlerini derin üzüntüye boğmuştur.
18 saat süren yangının sonunda 250 bin kızılçam ağacımız, 125 hektar ormanımız kül
oldu. Yangında ağaçlarımızla birlikte bitki ve hayvanları ile büyüklüğü 150 futbol sahasına
tekabül eden büyüklükte ve ekolojik anlamda yüksek nitelikli bir yaşam alanımızı kaybetmiş bulunmaktayız.
Bunun yanı sıra, turistik tesisleri yöre halkı tarafından işletilen ender turizm merkezlerinden biri olan Adrasan ‘da, 5 turistik tesisimizi bu yangına kurban vermiş bulunmaktayız.
Antalya halkı olarak, yanan Adrasan ormanının imara açılması endişesini taşımaktayken Antalya Valisi Sebahattin Öztürk’ün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel’in ve Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk’ün söz konusu alanda hiçbir şekilde
yapılaşmaya izin verilmeyeceği ve orman alanının rehabilite edileceği hususunda beyanatları bir ölçüde olsun yüreklerimizi ferahlatmıştır.
Bizler, Antalya Kent Konseyi olarak, kamu yararını en üst düzeyde gözeten, bilimsel-hukuki gereklilikler ile etik değerlerle birebir örtüşen bu kararı sonuna dek desteklediğimizi,
kente ve kentliye sahip çıkan bu yaklaşımdan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek
isteriz.
Bununla birlikte, yanan ormanların rehabilite edilmesi, üst düzeyde önem teşkil etmektedir ancak orman yangınları, ülkemizin kanayan bir yarasıdır ve ormanlarımızı korumada
öncelikli olan, yangınlar oluşmadan önce orman ekosistemi ve turistik tesisleri ile bütüncül
bir şekilde planlanacak tedbir amaçlı çalışmaların hayata geçirilmesidir.
Adrasan orman yangını, ülkemizde ve bölgemizde gerçekleşen ne ilk ne de son orman
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yangındır. Orman Genel Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nin resmi verilerine göre ülkemiz genelinde son 10 yılda toplam 110.453 hektar büyüklüğünde ormanımız yangınlarla
yok olmuştur. Bu yangınların % 23’ü Antalya’mızda gerçekleşmiştir. Kentimiz, orman yangınlarında diğer illerimiz arasında birinci sıradadır.
Bu tabloya istinaden, Antalya Kent Konseyi olarak,
- Her türlü planlamada Kızılçam gibi türlerden oluşan ormanların üst düzeydeki yanıcılığının göz önünde bulundurulması,
- Ormanlarda ateş yakılmasına ve ormanlık alana atık dökülmesine müsaade edilmemesi,
- Bölge halkının eğitimine üst düzeyde önem verilmesi,
- Ormanlarda gözetleme kuleleri oluşturulmasına ve görev yapacak personelin eğitimine önem verilmesi,
- Havadan müdahale ekiplerinin daha etkin hale getirilmesi,
- Yeniden ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak bitki türlerinin yangına dayanıklı
türler arasından seçilmesi,
- Orman içi veya orman çeperinde yer alan turistik tesisler için projelendirme aşamasından başlayarak altyapı çalışmaları, mimari elemanların malzeme seçimi, yapısal
ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri, alternatif ulaşım yolları vb. hususlarda bir dizi önlem gözetilmesi,
- Adrasan örneğinde olduğu üzere yangın sonrasında ormanlık alanların yapılaşmaya
açılmasına hiçbir şekilde izin vermeyerek, kundaklama vb. hareketlerin önüne geçilmesi,
- 6831 sayılı Orman Kanunu, orman yangınlarının önlenmesi konusunda çeşitli cezai
yaptırımlar içermektedir. Ancak yaptırımların, kundaklama vb. şekilde kamu malına
kasti olarak zarar vermeyi amaçlayanları caydıracak şekilde geliştirilmesi,
Hususlarında yetkili mercilerden orman yangınlarını önleyici nitelikte çalışmalar beklediğimizi basın ve kamuoyu ile paylaşırız.
Dileğimiz, Adrasan felaketinin son olmasıdır!
(Çevre Çalışma Grubu-İmar ve Planlama Çalışma Grubu -Turizm Çalışma Grubu)
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
KOMİSYON; Halil GÜL, Serap ERDİNÇ,
ENERJİ NEDİR? Herhangi bir hareketi (aksiyonu) yapan ya da yapmaya hazır olan kabiliyete Enerji denir. Kısaca “İş yapma yeteneği” olarak da tanımlanabilir.
Enerji ikiye ayrılır.
Potansiyel enerji: Depolanan enerjiye denir. Saat zembereği ya da pil gibi.
Kinetik enerji: Hareket enerjisidir. Rüzgâr, akan sular, giden arabanın enerjisi gibi.
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Elektrik enerji üretim kaynakları nelerdir?
Elektrik enerjisi üretim kaynakları İKİ ana başlık altında ifade edilir.
1.

Ana enerji kaynakları.

2.

Yenilenebilir (alternatif) enerji kaynakları.

Ana enerji kaynakları 3 çeşittir.
• Su enerjisinde hidrolik,
• Kömür, petrol ve gaz enerjisine termik,
• Çekirdek enerjisine de nükleer enerji denilmektedir.
Alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları ise çok çeşitlidir.
• Rüzgâr, güneş, jeotermal, biomas, güneş pilleri, vb.

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olması
bakımından çok şanslıdır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Türkiye’nin
Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737
saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527kwh/m2. Yıl (günlük
toplam 4,2 kwh/m2) olduğu tespit edilmiştir.
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Ülkemizde halihazırda kurulmuş olan, çoğu kamu kuruluşlarında olmak üzere küçük
güçlerin karşılanması ve araştırma amaçlı kullanılan fotovoltaik güneş elektriği sistemleri
3,5MW kurulu güce ulaşmıştır.

14 farklı ilde yapımı devam eden elektrik enerji santralleri için bakanlar kurulu tarafından arazi kamulaştırması kararı alındı.
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TÜRKİYEDE ELEKTRİK ÜRETİMİ- 2013 YILI ÜRETİM: 239,3 MİLYAR kWh.

Türkiye’deki Rüzgâr Santralleri
2005 Yılı sonrasında 1.500kw ve 5.000kw gücünde dev rüzgâr türbin imalatları da yapılmaya başlanmıştır. Almanya bu konuda lider durumda olup 20.000Mw kurulu güce sahiptir.
İkinci sırada ABD ve İspanya vardır. Kurulu güçleri 11.600Mw seviyesindedir. Türkiye
Kurulu kapasitesi ise 250MW tır. (ocak
2008). Enerji Bakanlığınca 1.268Mw
rüzgâr tesisine lisans verilmiş olup,
198MWlık bölümü inşa halindedir.
(ocak 2008). Kasım 2007 ayında yapılan “teklif alımına” ise 78.000Mw boyutunda müracaat olmuştur.
Rüzgar enerjisinin aleyhte kullanılan yönleri de mevcuttur. Gürültü kirliliği, kuşların gece çarparak ölmesi,
doğru akım ürettiği için akü ve convertör bulunması hem manyetik kirlilik
hem de akü nedeni ile çevre problemi
yarattığını karşıtlar sürekli gündeme
getirir.
Ancak gelişen teknoloji bu sorunları çözmeye başlamış.
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Rüzgâr Türbini Nasıl Çalışır?

Dünya Rüzgâr enerjisi konseyi 2010 verileri.
Güneş Enerji Santralleri
Türkiye’de bulunan Güneş Enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 34,00MW’dır. Güneş Enerji santralleri temelde iki farklı yapı ile çalışır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal
sistemdir.
Fotovoltaik sistemde, güneşten gelen radyasyon, paneller vasıtası ile enerjiye çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek, kullanılmaktadır.
Rüzgâr Enerji Santralleri
Türkiye’de bulunan 87 rüzgâr enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 3.483,94MW’dır.
2013 yılında Rüzgâr Enerji Santralleri ile 7.557.507.352 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Hidroelektrik Santralleri
Türkiye’de bulunan 504 Hidroelektrik Santrallerinin toplam kurulu gücü 23,454,90MW’dır.
2013 yılında Hidroelektrik Santralleri ile 59.420.463.741 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Jeotermal Enerji Santralleri
Türkiye’de bulunan 14 jeotermal Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 358,42MW’dır.
2013 yılında Jeotermal Enerji Santralleri ile 1.363.528 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
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Pirolitik Yağ Enerji
Türkiye’de bulunan 49 Biyogaz, Biyokütle, Atık Isı ve Pirolitik Yağ Enerji Santrallerinin
kurulu gücü 267,67 MW’dır. 2013 yılında Biyogaz, Biyokütle, Atık Isı ve Pirolitik Yağ Enerji
Santralleri ile 1.171.201.965 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Kömür ve Linyit Santralleri
Türkiye’de bulunan 30 kömür ve linyit santrallerinin toplam kurulu gücü 14.034.28
MW’dır. 2013 yılında Kömür ve Linyit Santralleri ile 63.054.360.317 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Fueloil, Asfaltit, Nafta, Motorin ve Çok Yakıtlı Elektrik Santralleri
Türkiye’de bulunan 70 fuel oil, Asfaltit, Nafta, Motorin ve Çok Yakıtlı Elektrik Santrallerinin toplam kurulu gücü 5.419.80 MW’dır.
Doğalgaz Sistemleri
Türkiye’de bulunan 232 Doğalgaz Santrallerinin toplam kurulu gücü 21.190.69 MW’dır.
2013 yılında Doğalgaz Santralleri ile 105.116.346.674 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Türkiye Hidroelektrik Santralleri

2013 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 467 HES ile 22.289 MW’lık kurulu güce ve
toplam potansiyelin yaklaşık %34,8’ine karşılık gelmektedir. 2013 yılında elektrik üretimimizin, %24,8’i hidrolikten elde edilmiştir.
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Son yıllarda yaşanan kuraklıklar hidroelektrik santrallerinden beklenen katkının sağlanamamasına neden olmaktadır. Ancak Hidro Elektrik Üretimi 2013 yılında 2012 yılına göre
%2,4 oranında artarak 59.245 MW olarak gerçekleşmiştir.
Teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek tüm hidroelektrik potansiyelin 2023
yılına kadar elektrik enerjisi üretiminde kullanılması hedeflenmekte olup 2023 yılına kadar; 36.000 MW olan hidroelektrik potansiyelimizin tamamını kullanmayı hedeflemektedir.

Dünya nükleer enerji santralleri haritası

Dünya nükleer enerji santralleri grafiği
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Antalya Güneş Enerjisi Santralleri-Aktif Güneş Enerji Santralleri

Santral Adı		

İl – İlçe Kurulu		 Güç

Sapmaz Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Santrali

Antalya, Korkuteli

0,32 MW

Antalya Havalimanı Güneş Enerji Santral

Antalya

0,25 MW

Dalaman Havalimanı Güneş Enerji Santrali

Antalya, Kumluca

0,25 MW

Antalya

1,40 MW

Yapım Aşamasındaki Güneş Enerji Santralleri
Antalyaspor Stadyumu Güneş Enerji Santrali

ANTALYA’DAN ENERJİ HABERLERİ
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Güneş Ev’e kilit vuruldu. 37 sponsor firma tarafından kurulan Güneş Ev için AKEDAŞ’
TAN elektrik üretim lisansı da alınmıştı. Güneş Ev’le birlikte Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
de kapatıldı.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Başkan: Muammer YÜKSEL
Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu 2014 yılında Ormanlık Alanlarda Açılan Taş Ocakları ve Tüketicilerin Yaşam Kalitesinin Kötüleşmesi konusunda çalışmalar yaparak, raporlar üretmiştir. (15 üyesi mevcut)

ORMANLIK ALANLARDA AÇILAN TAŞ OCAKLARI
TÜKETİCİLERİN YAŞAM KALİTESİNİN KÖTÜLEŞMESİ

Evrensel Tüketici Haklarının en önemlisi “Tüketicinin yaşanılabilir bir çevreye sahip
olma hakkı” dır. Yaşanılabilir çevreye sahip olmayan tüketicilerin yaşamlarını sağlıklı ortamlarda sürdüremeyecekleri gerçeğinden yola çıkarsak, sağlıksız ortamda tüketicilerin
diğer haklarının önemi ortadan kalkar. Tüketicilerin en temel hakkı tüketebilmek için “yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı” dır.
Grubumuz, bu gerçekten yola çıkarak, Türkiye genelinde olmakla birlikte özellikle Antalya çevresinde Toros Dağlarında yaşanan çevre katliamına ve bu çevre katliamı ile birlikte
tüketicilerin yaşam kalitesinin kötüleşmesine dikkat çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar
sürdürdü.
Son yıllarda Ormanlık alanlarda ve yerleşim bölgelerine oldukça yakın noktalarda açılan taş ocakları yüzbinlerce hektar kızılçam, sedir ve ardıç ormanının yok olmasına neden
oluyor. Aslında, söz konusu taş ocakları sadece orman ağaçlarını değil, beraberinde birçok
orman canlısının hayatının ve bölgede hayat kalitesinin yok olmasına da neden oluyor.
Her ne kadar işletmeler kendilerine mermer ocağı dese de, biz bu ocaklara özellikle taş
ocağı diyoruz. Çünkü doğadan çıkartılan kesinlikle mermer değil sıkışmış kireç taşıdır. Bir
başka adı da Lymra taşıdır. Antik çağlarda Lymralıların oyma kaya mezarlarını yaptığı taştır.
Yani tarihi bir mirastır ve bu kayalıkların mutlaka korunması gerekmektedir.
Taş ocağı işletmelerinin taş ocağı yerine mermer ocağı olarak ruhsat almalarının ardında yatan gerçek, mermer maden sayıldığı için maden yasasından faydalanarak ÇED (Çevre
Etkileşim Değerleri) raporundan muaf olmak istemeleridir. Böylece ÇED raporundan muaf
olan ocakların ruhsatı verilirken işletmelerin yerleşim yerlerine yakınlıkları ve çevreye verecekleri zararlar dikkate alınmamaktadır. ÇED raporundan muaf olan işletmeler rahatça
orman ağaçlarını kesebilmekte, su kaynaklarını yok edebilmekte, zeytinlikleri yok edebilmekte, flora (bitki varlığı) ve faunaya (hayvan varlığı) tamir edilemeyecek zararlar vererek
bölgede yaşayan insanların hayatlarını tehlikeye atabilmektedir.
Taş ocaklarının açılması için yüz binlerce Kızılçam, Sedir(Katran), Dikenli Ardıç ve Ardıç
ağacı yok ediliyor. Ortalama 300-400 sene içerisinde yetişen bu ağaçlar birkaç gün içeriAntalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu
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sinde kesilip yok edilerek veya taş ocağının devasa kaya atıkları ile yıkılıp hafriyat altına
gömülerek ormanlık alan ortadan kaldırılıyor ve dağın yüzeyi tıraşlama yöntemiyle toprak
zemin bitiriliyor, bir daha hiçbir şekilde bitki yetişemeyecek olan taş yüzeyler yaratılıyor.
Daha sonra burada bir tek ardıç ağacının dahi yetişmesi için gereken toprağın oluşması için
en iyi ihtimalle 300- 400 sene geçecektir. 400 senede oluşan bu toprağa düşecek tohumun
yeniden sedir ağacı olması için tekrar 300-400 sene daha geçecek ve böylece taş ocağı alanında yeniden bir tek ağacın büyümesi için ortalama 800 sene gerekecektir.
Diğer taraftan sedir ve ardıç ağaçları, aslında Türkiye yasaları ile koruma altında olmasının yanı sıra bir dünya mirası olması nedeniyle uluslararası sözleşmelerle de koruma altına alınmıştır. Sedir ağaçları orman olarak toplu bir şekilde ülkemizde sadece Toroslarda
bulunmaktadır ve Toroslardaki bu ormanlar her gün süratle taş ocağı için yok edilmektedir.
Yok, edilen sadece sedir ve ardıç ağaçları değildir. Bu ağaçların oluşturduğu ormanlarda irili ufaklı yüzbinlerce hayvan yaşamaktadır ve bu ağaçlar onların evidir, yaşam ortamıdır, üreme ortamıdır. Ocaklardan çıkan kireç tozları hayvanların içme sularını ve besin
kaynakları olan bitkilerin yapraklarını kapladığı için hayvanlar sağlık olarak etkilenmektedir. Bazı endemik bitkilerin de yaprakları kireç tozu ile kaplandığı için artık üreyememekte,
çürümekte ve yok olmaktadır.
Nesli tükenme tehlikesinde olan bu hayvanlardan bazıları, Finike engereği, karakulak,
kara kurt, geyik böceği, kara akbaba, şahin, atmaca ve kekliktir. Ormanların yok olmasıyla
birlikte bu hayvanların bazıları yok olmuş, bazıları ise yok olmak üzeredir.
Ormanların yok edilmesi ile birlikte endemik birçok diğer bitki türleri de yok olmaya
başlamıştır. Ayı gülü (doğal şakayık), kekik, dağ sümbülü, sandal ağacı ve birçok değerli
mantar türlerinin bazıları yok olmuş, bazıları ise artık can çekişmektedir.
Taş ocaklarından yayılan kireç tozu ile tarım ve hayvancılık da ciddi bir risk altındadır.
Başta zeytin olmak üzere ekonomik değeri olan birçok meyve ağacının yaprakları kireçle
kaplandığı için üretim gittikçe düşmektedir. Küçük ve büyükbaş hayvanların ise hemen hemen hepsi kireç tozu solumaktan veya içme sularına kireç tozu karıştığı için akciğer hastasıdır ve üremeleri en az % 50 oranında azalmıştır.
Tüketicilerin bu taş ocaklarından gördüğü en önemli ve en büyük zarar ise sağlık konusundadır. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu ocaklar sıkışmış kireç taşı çıkartmaktadır. Taş
blokları doğadan çıkartılırken çok fazla toz doğaya yayılmaktadır. Bu toz tamamen kireç
tozudur. Yani solunum yoluyla vücuda girmesi halinde kanserojen etki yaratacak olan bir
tozdur. Yerleşim bölgelerinin neredeyse içinde açılan bu ocaklardan yayılan tozları solumak
zorunda kalan insanlar ciddi bir sağlık riski yaşamaktadır. Günlük hayatlarında yemek ve
su tüketimleri sırasında kireç tozu yiyip içen tüketiciler yakın gelecekte kanser hastalığı
nedeniyle hayatlarını kaybetmeye başlayacaklar.
24 saat esasıyla çalışan taş ocaklarının kullandığı dinamitlerden ve devasa kırıcı makinelerinden dolayı yaşanan sarsıntılar yerleşim bölgelerindeki evlerde tamiri zor olan çatlaklar yaratarak en az deprem kadar yaşamsal risk yaratmaktadır. İş makinelerinin 24 saat
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boyunca çıkarttığı gürültü ise bölge insanının yaşam kalitesini düşürmekle birlikte, çocuk
ve yaşlılar üzerinde psikolojik ve depresif etkiler yaratmaktadır.
Ormanların yok edilmesiyle birlikte insanların ve hayvanların su kaynakları da tehlikeye
girmektedir. Orman ağaçlarının kökleri vasıtasıyla toplayıp kaynaklara yönlendirdiği sular
ağaç köklerinin yok olmasıyla yeraltı su kaynaklarına ulaşamadan yüzeyden akıp gittiği
için beslenemeyen su kaynakları zamanla kurumaya başlamıştır. İnsan ve hayvanlar için
yaşamsal önemi olan su yok olmaya başlamıştır. Bu şekilde zaten oldukça kıtlaşan yeraltı
su kaynakları, kullanılan dinamitler ve parçalanan kayalar nedeniyle yer altında yön değiştirdiğinden yüzlerce yıldır kullanılan pınarlar kurumuştur.
Ormanın ve dağların yüzeyindeki emici toprak tabakası yok edilip çıplak taş yüzey oluşturulduğu için yoğun kış yağmurları sırasında sular toprak tarafından emilmediğinden su
kaygan kaya yüzeylerde birikerek köyler ve mahalleler için sel riski yaratmaktadır. Yaşanan
sel felaketlerinde insanlar evlerini, hayvanlarını ve tarımsal alanlardaki ürünlerini kaybetmeye başlamıştır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, ülkemizin yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına karşı olmamız söz konusu değildir. Yer altı kaynaklarının ülkemiz ekonomisine kazandırılması ile toplumsal refahımızın gelişmesi doğru orantılıdır.
Ancak taş ocakları konusundaki ters orantı, ekonomiye kazandırılmaya çalışılan yer altı
kaynaklarının çıkartılması sırasında yok edilen yer üstü kaynaklarımız ve tüketicinin hayat
kalitesinin olumsuz etkilenmesi konusunda yaşanmaktadır.
Çok basit bir hesaplamayla; 1 ton kireç taşının en kalitelisinin ton fiyatı 120 dolardır. 1
ton kireç taşı çıkartmak için ortalama 4 sedir ağacı kesilmek zorundadır. Bir sedir ağacı
ortalama 9-10 metre büyüklüğündedir ve bir metre sedir ağacının sanayi fiyatı 1000 TL.
dir. Bu da bir sedir ağacının fiyatı 10.000 TL. demektir. Bu hesaba göre 4 sedir ağacının
sanayideki fiyatı 40.000 TL. dir. Bu şu anlama geliyor; 120 dolar kazanmak için 40.000 TL.
lik bir ekonomik değer yok ediliyor. Bu ters orantıyı anlamak mümkün değildir. Oysa kireç
taşını hiçbir ağacı kesmeden, daha uygun dağlarda çıkartmak mümkünken, niye ormanlık
alanlarda ocaklar açılıyor ve 120 dolar kazanmak için 40.000 TL. lik ekonomik değer yok
ediliyor?
Bunun nedeni şudur; taş ocağı işletmeleri, yerleşim bölgelerine uzak yerlerde işletme
kurmak istemiyorlar. Çünkü oraya yeniden yol yapmak, elektrik enerjisi getirmek ve su getirmek zorundalar. Bunlar önemli bir maliyet oluşturuyor. Bunu yerine, yerleşim bölgeleri
yakınlarında ormanlık alanları yok etme pahasına var olan alt yapı hizmetlerini kullanarak,
hemen hemen sıfıra yakın bir yatırımla para kazanmak daha cazip geliyor.
İnsanlar başta olmak üzere bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturan taş ocaklarının bu şekilde açılması ve çalıştırılması nedeniyle grubumuza yapılan şikâyetler neticesinde konuyu incelemek ve çözüm önerileri yaratmanın yanı sıra hukuksal anlamda da neler
yapılabileceği konusunda çalışmalar yapıldı.
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Öncelikle basın açıklamaları ve basın toplantıları düzenlenerek kamuoyu bilgilendirildi
ve sahada ne olduğunun farkında olmayanların dikkatleri bu yöne çekildi. Bu yöntemle sadece Antalya’da değil Ülke genelinde ilgililerin dikkatleri bu konu üzerine yoğunlaştırılarak
bunun bir tüketici hakkı ihlali olduğu konusunda görüş birliği yaratıldı.
Çeşitli yerel ve yaygın basın kuruluşlarında çıkan haberler kamuoyunun dikkatini bu
yöne çevirdi. Toplumda tüketicinin yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı konusunda
fikir birliği yaratıldı.
Aynı anda hukuk mücadelesi de başlatıldı. Pilot bölge seçilen Finike Alacadağ’da yerleşim bölgeleri içerisinde kurulan ve çok önemli bir ormanlık alanın yok edilmesine neden
olan ocakların savcılık kanalıyla denetlenmesi sağlandı. Yapılan denetimlerde bütün ocakların yasal sınırları aştığı ve izin verilen alanların dışında izinsiz ağaç kesimi veya sökümü
yapıldığı sabit hale getirildi.
Kurumsal olarak dava açmanın zorluğu veya imkânsızlığı göz önüne alınarak Grup Başkanı Ali Ulvi Büyük Nohutçu’nun bireysel başvurusuyla Finike Alacadağ’ın Kızılcık Yaylasındaki bir taş ocağının bölgedeki tüketiciler için olumsuz etkiler yaratması ve ÇED raporunun
gerekliliği gerekçesiyle kapatılması davası açıldı.
Bu davanın açılmasıyla birlikte söz konusu taş ocağına yeni alanlar tahsis edilemediği
için taş ocağı şu anda çalışmalarını durdurmuş durumdadır.
Bu bir pilot davadır ve sonuçlanmasını takiben kararın diğer ocaklar için de geçerli olması için farklı davalar da açılacaktır.
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MECLİSLERİN RAPORLARI
ENGELLİLER MECLİSİ

Başkan		

: Mehmet KARAVURAL

Başkan Yard. : Rahim ESGİ
Sekreter

: Güleser KESKİNKILIÇOY

Engelliler Meclisi 2014 yılında 9 toplantı yapmış ve Erişilebilirlik İzleme ve denetleme
yönetmeliği, kentte erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik, Engelliler Haftası programının görüşülmesi, Erişilebilirlik ile ilgili basın açıklaması ve erişilebilirlikle kurum değerlendirmelerini
ele almış ve görüşmüşlerdir. (45 üyesi mevcut)

ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ, KENTTE ERİŞİLEBİLİRLİK VE
ULAŞILABİLİRLİK
14.01.2014 tarihli toplantı;
• 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazete yayınlanan erişilebilirlik izleme ve
denetleme yönetmeliği dikkate alınarak öneri raporu hazırlanması,
• Kurumlarda yapılan inceleme formunda kullanılacak form üzerinde görüşme,
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin incelenerek, bu yönetmeliğin amacına uygun olarak, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğini izleme ve denetimini yapacak olan komisyonların teşkili,
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çalışma usul ve esaslarına ek olarak işin hızlandırılması ve özel komisyonların da (teknik
değerlendirme ekipleri) oluşturularak engelsiz kent yaratılmasının hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin amacına uygun olarak işlerlik kazandırılması amacıyla Vali başkanlığında oluşturulan “Teknik Değerlendirme Komisyonu’na
yardım, çalışmalara hız kazandırma ve sürecin engelliler adına amacına uygun çalışması
için teknik değerlendirme ekiplerinin sayı alarak daha fazla oluşturulması,
Yapılan çalışma kamuoyu oluşturma, farkındalık yaratma ve bu tür yönetmeliklerin çıkartılmasında STK ların önemli bir yeri olduğu gerçektir. Erişilebilirlikle ilgili denetleme ve
izleme işi teknik düzeyde olması yaptırım olması açısından yönetmelikte belirtilen hususlara dikkat edilerek denetim işi yapacak komisyonun profesyonel ekip olması gerekmektedir.
Yönetmelikte geçen komisyonların işlevselliğinin arttırılması, alanla ilgili yapılacak çalışmaların profesyonel ve hızlı yapılabilmesi için engelliler meclisinde yönetmelik dikkate
alınarak gerekçeli Öneri Raporu hazırlanarak Valilik ve İlgili Bakanlıklara gönderilmesi konusu ile ilgili olarak işin hızlandırılması ve özel komisyonların (teknik değerlendirme ekipleri) oluşturularak engelsiz kent yaratılmasının hızlandırılması planlanmaktadır.
1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı engelliler hakkındaki yasaya rağmen erişilebilirlik konusu
halen çözümlenmemiştir. Okulların binaları uygun olmamakta ya da okulun içine girilse
de uygun eğitim alınamamaktadır. Bu anlamda engellilere tanınan kaynaştırılmış eğitim
uygulamaları da istenen düzeyde olmamaktadır.
5378 sayılı kanunun geçici 2. ve 3. maddelerindeki değişiklikler erişilebilirlik çalışmalarının 1+2 yıl daha uzatılmış olması engelli bireyleri zor durumda bırakması nedeniyle
erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliğinin komisyonlarla ilgili maddeleri dikkate
alınarak hizmet alımı yoluyla komisyonlar (teknik değerlendirme ekipleri) oluşturulması
ve bu işin hızlandırılması önem kazanmaktadır.
Yönetmelikte tanımlanan komisyon üyelerinin, meslek odalarının ve ilgili dernek vakıf
temsilcilerinden (mimarlar, şehir plancıları, makine mühendisleri, inşaat mühendisleri ve
peyzaj mimarları odaları, farklı engel gruplarını temsil eden dernek vakıf ile SHU, Psikolog
ve Sosyologların meslek örgütleri temsilcileri) oluşturulan komisyonlarla BİR YIL süresince uygulanması, alınacak sonuçların değerlendirilerek, çalışmanın örnek bir çalışma olarak yaygınlaştırılması önerilmektedir.
11.02.2014 Tarihli toplantı;
1. Öneri raporunun değerlendirilmesi,
2. Kurum ziyaret formunun değerlendirmesi,
14 Ocak 2014’te yapılan toplantı tutanağında belirttiğimiz biçimde öneri raporunun gerekçesiyle hazırlanması, konuyla ilgili görüşmek üzere Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
ve Vali ile görüşülmesi,
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Engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ile ilgili yönetmeliğin torba yasa ile
2014den 2018 e ertelenmesi konusunun yasalaştığı bu konunun incelenerek, itiraz edilmesi
ve medyanın kullanılması,
Erişilebilirlik konusundaki taleplerde ısrarcı olunmasına, köşe yazarları kanalıyla da
konunun dillendirilmesine,
Engelliler Meclisi komisyonlarınca basit dilde hazırlanan Kurum Ziyaret formunun tüm
üyelerimize gönderilmesine ve üyelerce incelenmesine,
Engelliler Meclisi Mart Ayı toplantısının 11 Mart 2014 tarihinde saat 10.00 da Engelliler
Haftası Programını görüşmek üzere toplanmasına karar verildi.

11.03.2014 Tarihli toplantı;
Engelliler Haftası Programının Görüşülmesi.
Bir önceki toplantıda görüşülen ve yerel yönetimler için hazırlanan öneri raporu tekrar
okundu ve üyelere mail yoluyla gönderildiği belirtilerek görüşleri ve eklemelerin olup olmadığı soruldu, rapora yapılacak eklemeler için 15 Mart tarihine kadar üyelerin görüşlerini
mail yoluyla Kent Konseyi Genel Sekreterlik adresine göndermeleri talep edildi.
Zihinsel engelli ve otistik çocuğu olan ailelerin çocukların gelecekleri ile ilgili kaygı düzeylerinin yüksek olması bu çocuklara sahip ailelerde çocukların eğitimleri, bağımsız hareket etme yetilerini kazanmaları, sosyal destekler anlamında sıkıntıları olduğu bu konunun
mutlaka ele alınması ve çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Bu konuyla ilgili gündem
oluşturulması, konuyla ilgili olarak kent konseyi genel sekreterlik tarafından Aile ve Sosyal
Politikalar, Belediyeler, Üniversite ve alanla ilgili çalışma yapan STK ve kişilere çağrı
yapılarak toplantı yapılması uygun bulundu.
Gündem maddesi olan Engelliler Haftası programı ile ilgili katılımcılar şunları belirtmiştir:
Altı Nokta Körler Derneği, son yıllarda Torba yasalar ile çıkan engelli hakları konusunda “Haklarımız nelerdir, ne kadarını, nasıl kullanıyoruz” u sorgulayan ve bilgilendiren bir
konferans ve dernek adına eğlence içerikli bir etkinlik planladıklarını ifade etti.
Özel sporcular derneği, Kültürel içerikli bir panel düşündüklerini, engelli ailelerinin
katılacağı, üniversitenin destek vereceği, resim ve fotoğraf sergisi gibi aktivitelerin yer almasını planladıklarını, yine basketbol maçı yapabileceklerini, bunun için Antalyaspor’un
eski basketbolcularıyla görüşmeler yapacaklarını söyledi.
Başarılı engelli sporcuların ödüllendirilmesinin programa alınabileceğini belirttiler.
ZİÇEV, 10 Mayıs 2014 tarihinde Atatürk caddesinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş programlandığını, ardından bütün engellilerin Cumhuriyet Meydanın’da toplanarak,
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kendilerini ifade edeceklerini, kermes, sosyal faaliyetler sunma gibi etkinlikler programlandığını, yeme içme konusunun sponsorlar tarafından temin edilen geniş bir aktivite planlandığını, bu konuyla ilgili olarak valilik ve ilgili makamlarla görüşme yaptıklarını söyledi.
Engelliler meclisi başkanı, engelliler haftasının, engelli sıkıntılarının ifade edilebileceği
önemli bir zaman aralığı olduğunu, İl Milli Eğitim Md. lüğünün bunu şenliğe dönüştürdüğünü, yapılacak basın açıklamasının önemli olduğunu vurguladı.
Engelliler Haftasının nasıl programlanacağı, duyurunun ve planlamanın nasıl yapılacağı konusu üzerinde çalışmak üzere meclis divanının toplanmasına, toplantıda planlama ve
gündemin belirlenmesine karar verildi.

08.04.2014 Tarihli toplantı;
Engelliler Haftası Programının Görüşülmesi
Engelliler Meclisi toplantısı, gündem maddesine geçilmeden önce, üyeler ulaşım araçlarında engellilerin yaşadıkları sorunları dile getirerek, özellikle otobüs sürücülerinin engellinin ağır hareket etmesi nedeniyle tahammülsüz davrandığını ve bunun kendilerini çok
üzdüğünü belirttiler.
Katılımcılar, bu konunun önemli olduğu, engellileri kabullenmekte sıkıntı yaşanıyorsa
bunun tahlil edilmesi ve gerçek sebebin ortaya çıkarılması, yine konuyla ilgili olarak engellilerle ilgili bakış açısının sorgulanması, karşı normal tarafın sorunlarının da dinlenmesi
gerektiği belirtildi.
Engelliler Meclisi yerel yönetim öneri raporlarında bu sorunların yer alıp almadığı sorgulandı, seçim öncesi hazırlanan öneri raporunun gözden geçirilmesi, yerel yönetime seçilenlerin seçim öncesi vaatlerinin dokümanları incelenerek takibe alınması, büyükşehir
ulaşım araçlarını kullanan şoförlerin engellilik konusunda eğitime alınmalarının önerilmesi uygun bulundu.
Engelliler Haftası etkinliklerinin planlanması gündem maddesine geçildi,
ZİÇEV ve Yaşam Akademi Derneğinin Valilik başta olmak üzere birçok paydaş kurumla
birlikte engelliler haftası sebebi ile tüm engel gruplarının bir arada kaynaşmalarını sağlamak, toplumda onların da bir birey olduklarını kendilerine ve topluma kabul ettirmek,
toplumda değer verilen, üretken bireyler olarak da kabul edilmelerinin yanı sıra toplumun
engellileri tanımasına, kabullenmesine ve onların da yapabileceklerinde destek olmalarını
sağlamak amacıyla “YAŞAM ENGEL TANIMAZ” adlı projeyi programladıklarını belirttiler.
Altı Nokta Körler Derneği, Torba yasalar ile çıkan engelli hakları konusunda “Haklarımız nelerdir, ne kadarını, nasıl kullanıyoruz” u sorgulayan ve bilgilendiren bir konferansı Muratpaşa Kültür Merkezi’nde yapacaklarını, dernek adına eğlence içerikli bir etkinlik
planladıklarını ifade etti.
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Özel sporcular derneği, Kültürel içerikli bir panel düşündüklerini, engelli ailelerinin
katılacağı, üniversitenin destek vereceği, resim ve fotoğraf sergisi gibi aktivitelerin yer almasını planladıklarını söyledi.
Engelliler Haftası programının son şekli daha önceki yıllarda olduğu gibi, Aile Sosyal
Politikalar Müdürlüğü tarafından yapılacak toplantıda belirlenerek, duyurusunun yapılacağı belirtildi.

17 Haziran 2014 Tarihli toplantı;
Engelliler Meclisi Çalışmalarının Değerlendirilmesi,
Engelliler Meclisi 2013-2014 yılında 44 kayıtlı temsilci üye ve katılımcı ile çalışmalarını
sürdürmüştür. 2013 yılında 9, 2014 yılında bu tarihe kadar 5 toplantı yapmıştır. 14 Toplantıya 272 kişi katılmıştır.

Toplantılarda aşağıdaki konular görüşülmüştür.
Çalışma usul ve esaslarının görüşülmesi, Komisyonların oluşumu ve görev tanımlarının belirlenmesi, Akdeniz İş Fırsatları Fuarına Katılım, 10-16 Mayıs Engelli Haftası,
BİR İŞ BİR GÜLÜŞ PROJESİ, Turizmde Engellinin Yeri Konulu Panel, Erişimle ilgili yapılan ziyaretlerin değerlendirilmesi yazılı hale getirilmesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
çalışması,
20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazetede yayınlanan erişilebilirlik izleme
ve denetleme yönetmeliği dikkate alınarak öneri raporu hazırlanması, Engellilerin Yerel
Yönetimlerden beklentileri, Engelliler Haftası programının görüşülmesi, planlanması
konuları,
Gündemlerine alınmıştır.
17 Haziran 2014 tarihinde yapılan toplantıda,
• Engelliler Meclisinde oluşturulan komisyonların çalışmalarının takip edilmesi, belgelendirilmesi,
• Engelliler Meclisi çalışmalarına tüm engel gruplarının dahil edilmesi, (zihinsel engelliler, otistikler gibi),
• Engelli STK’ların çalışmalarında birbirini destekleyici katılımcı olmaları gerektiği
Engelliler Meclisinin çatı olarak değerlendirilmesi ve daha profesyonel çalışmalar
yapılması,
• Zamanı doğru değerlendirmek ve iyi kullanmak için toplantı öncesi uzun konuşmaların yapılmaması ve gündemdeki konulara odaklanılması,
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2014-2015 Çalışma dönemi programının yazılı önceden tespit edilmesi ve bu programa
uyulması,
Engelliler Meclisinin engellilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili etkili bir değerlendirme raporu hazırlanması ve basınla paylaşılması öngörülmüştür.
Engellilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanacak değerlendirme raporuyla ilgili üyelerimizden paylaşım beklenmektedir. Konuyla ilgili görüşlerinizi yazılı olarak genelsekreterlik@antalyakentkonseyi.org.tr adresine göndermenizi diliyoruz.

ENGELLİLER YEREL YÖNETİMLER RAPORU
1- Yerel yönetimlerde engellilerin temsil gücünün artırılması, engellileri temsil hakkının önünün açılması ve aday gösterilmesini, engelli adaylara gerçekten seçilebilme olanağı
sağlanmasını istiyoruz.
2- Siyasi partilerimizden engellilerle ilgili gerçekçi programlanmış çözüm politikaları,
bunları yaşama geçirecek ilkeli tutarlı adaylar bekliyoruz.
3- Adayların “engelli dostu, şeffaf, engelli adına yaptığı çalışmalar konusunda hesap
verebilen, engelliyi destekleyen bir aday olmasını, kentin engelli erişebilirliğini düzenlenmesinin öncelikli olmasını bekliyoruz.
Engellilerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri
Kentlerde ve ilçelerde nüfusun bir bölümünü oluşturan, engelli sayısının kesin bir biçimde ortaya konması, kentte ve ilçelerde engelli kitlesinin durumunun açık biçimde ortaya
konması, engellilerin sahip olduğu kanuni haklar konusunda bilgilendirilmeleri ve duyarlı
kılınmaları sağlanmalıdır.
• Mesleki rehabilitasyon merkezleri açılması, beceri kursları düzenlenmesi, işe gitmesi mümkün olmayan engelliler için evde çalışabilecekleri iş alanları üretilmesi.
• Yerel yönetimlerce engelli kişilere istihdam önceliği tanınması.
• 50 kişiden az çalışanı istihdam eden korumalı işyerlerinin ve küçük iş atölyelerinin
kurulması.
• Özel eğitim okulları açılması.
• Kamu binaları ve toplu konutlarda, binaların proje kabul ve keşif aşamasında engellilere yönelik fiziki düzenleme yapılmasının sağlanması.
• Oyun alanları, parklar, eğlence yerleri, spor tesisleri, kültürel alanlar gibi rekreasyon alanlarında, kitle ulaşım araçlarında, şehir merkezlerinde, büyük alışveriş merkezlerinde engellilerin kullanımlarına ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirilmesi; ruhsatlanma, aşamasında gerekli denetimin sağlanması, tüm kamu
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binalarında ve en az 10 araçlık park yerlerinde engelli araçları için park yerleri
ayrılması.
• Kentlerde fiziki alt yapının gerçekleştirilmesi sırasında engellilerle ilgili gerekli
düzenlemelerin sağlanması.
• Rampalı ve düşük kaldırımların yapılması.
• Trafik ışıklarına görme engelliler için sesli sinyalizasyon ve üst geçitlere de ortopedik
engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılması.
• Kamuya ait yerlerde, şehir merkezlerinde engellilere yönelik WC’ler yapılması.
• • Yerel yönetimler bünyesinde engellilere yönelik özel başvuru birimlerinin oluşturulması.
• Hareket edemeyen engellilerin ev bakımını sağlamak üzere bir ekibin (Doktor, hemşire SHU, yardımcı görevli) gerektiğinde hizmet götürmesi.
• Belediyelere bağlı sağlık kurumları ve hastanelerde engellilere kolaylık sağlanması,
bu konuda hizmet birimleri oluşturulması.
• Şehir içi ulaşım hizmetlerinden engellilerin ücretsiz veya belirli indirimlerle (özel
indirim kartları ile) yararlandırılması.
• Engellilerin günlük yaşamlarındaki bazı hizmetleri yerine getirebilmeleri için özel
servis araçları konulması ve bu araçların tanıtılması.
• Özel telefon hattına sahip bir taksi hizmeti oluşturulması.
• Trafik kazaları, ev kazaları ve iş kazaları gibi kişilerin sakat kalmasına sebep olan
olaylar konusunda tedbirler alınması ve halkın uyarılması.
• Engellilerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasında yardımcı olacak üniteler oluşturulması.
• Sosyal etkinliklerde, eğlence ve kültür hizmetlerinde normal ve engelli kişilerin kaynaşmasına yönelik organizasyonlar yapılması.
• Su, elektrik vb. hizmetlerde engelliler için mali yönden belli indirimler yapılması.
• Engellilere kış mevsimine yönelik odun, kömür ihtiyaçlarının indirimli sağlanması ve
bu yakıtların taşınması ve yerleştirilmesinde yardımcı olacak personel belirlenmesi.
• Çeşitli yörelerde engelli ve sağlam kişilerin bir arada olabileceği kamp ve tatil olanaklarının oluşturulması, otel ve pansiyon gibi işletmelerde engellilere yönelik düzenlemelerin teşvik edilmesi.
• Engelli derneklere yer tahsis edilmesi.
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• Engellilerin de sağlamlarla spor yapabilmelerinin sağlanması amacıyla özel donanımlı spor salonlarının, yüzme havuzlarının inşa edilmesi.
• Maddi durumu yetersiz engelli çocukların eğitimleri konusunda yardımcı olunması.
• Engelli bireyi olan ailelere destek vermek, güçlendirmek üzere engelli misafirhaneleri açılmasının sağlanması.

4 Kasım2014 Tarihli Toplantı;
20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazete yayınlanan erişilebilirlik izleme
ve denetleme yönetmeliği gereğince Valilik tarafından oluşturulan komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi konusu ele alınmıştır.
Engelli komisyonunun bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları değerlendirmek üzere, yasa gereği oluşturulan komisyonda görev alan kurumlardan Aile Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü ve ilgili Meslek Odalarına yazılı çağrı çıkartılmıştır. Ancak toplantıya çağrılı kurumların hiçbiri katılmamıştır.
Erişimle ilgili çalışmalar çerçevesinde Engelliler Meclisi bir yıldır çalışmalarını sürdürmekte olup konuyla ilgili pek çok defa bu konuyu ele almış ve yasa gereği oluşturulan komisyonun çalışmalarını takip etmektedir. Komisyonun üyesi olan sivil toplum temsilcileri
toplantılarda ve denetimlerde yol alınamadığını belirttiler.
ÖZEL EĞİTİMCİLER DERNEĞİ temsilcisi tarafından Engeli (ortopedik) nedeniyle ilköğretim okulunda velilerin sınıfa istemediği engelli öğrencinin durumunu gündeme getirerek
engelli öğrencilerin eğitim haklarının engellenmemesi amacıyla sınıftaki öğrenci-öğretmen ve velilere tutum değiştirme eğitimleri düzenlenebileceği, öğrencilerle ilgili yapılacak
çalışmaların genelleme yolu ile Türkiye genelinde her engelli öğrenci için önemli bir gelişme olacağı önerisi getirilmiş ve kabul edilmiştir.
Erişilebilirlikle ilgili Engelliler Meclisinde daha önce oluşturulan komisyonun yaptığı
çalışmaları mutlaka belgelendirmesi gerektiği, bu belgeler üzerinden yazışmalar yapılabileceği belirtildi.
SAKATLAR DERNEĞİ tarafından 12 kuruma erişilebilirlikle ilgili idari başvurular yapıldığı, bunlardan ancak 2 kurumun yazılı cevap verdiği, diğerlerinin ise herhangi bir cevap
vermediği ifade edilmiştir.
Yönetmelikte geçen komisyonların işlevselliğinin arttırılması, alanla ilgili yapılacak çalışmaların profesyonel ve hızlı yapılabilmesi için basın bildirisi hazırlanması, yine konuyla
ilgili olarak il Valisinin ziyaret edilerek görüşme yapılması ve bilgilendirilmesine karar verildi.
Basın bildirisi hazırlanması konusunda oluşturulan komisyonda, Uğur KAYA, Nilhan
KIRDI, Tahsin Dağlı, Gülsüm Gülay Yılmaz’ın görev almasına karar verildi.
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Engelli öğrencilerin özür durumuna göre eğitim hakları konusunda etkili bir çalışma
yapılması ve orta-ağır derecede çocukların devam edebileceği iş eğitim merkezi açılması
önerisi getirildi.
Okullarda engelli öğrencilere karşı ön yargıların önlenebilmesi amacıyla eğitim programları ve çeşitli proje çalışmaları yapılması önerildi.
Yerel yönetimlerde engelli hizmetleri gündemli bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Kent Konseyi tarafından düzenlenen bir TV programı olmasının gerekli olduğu, Meclis
ve Çalışma gruplarının özellikle Engelliler Meclisinin (Engelsiz Antalya vb.), bu programlara katkı verebileceği konusunda öneri getirildi. Bu konunun Kent Konseyi Yürütme Kuruluna götürülmesinin uygun olduğu belirtildi.

11 Kasım 2014 Tarihli Toplantı;
3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyetlerinin görüşülmesi, Erişilebilirlikle ilgili hazırlanan basın bildirisinin okunması, 2015 Yılı çalışma programının oluşturulması.
Başkan 3 Kasım tarihli toplantı tutanağını okuyarak gündemi açtı.
20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazetede yayınlanan erişilebilirlik izleme
ve denetleme komisyonunun ildeki çalışmalarının hızlandırılması ile ilgili olarak Engelliler
Meclisinde daha önce oluşturulan (Uğur Kaya, Nilhan Kırdı, Tahsin Dağlı) basın komisyonunun metni okundu ve basın metni uygun bulundu,
Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayından sonra 20 Kasım 2014 tarihinde saat 10.30
da Kent Konseyinde basın açıklaması yapılmasına karar verildi. Hazırlanan basın bildirisinin Otistik bir çocukla birlikte Nilhan KIRDI tarafından okunmasına karar verildi.
3 Aralık Dünya Engelliler programı kapsamında şu öneriler yapıldı.
- Engelli sorunları ile ilgili rapor düzenlenerek, her engel grubundan katılacak engelli
temsilcilerle birlikte meclise dosya halinde götürülmesi ve konunun aynı zamanda
Aile Sosyal Politikalar Bakanına da taşınması, kararı alındı. Hazırlanacak dosya ve
konu ile ilgili önceden çalışma yapılması kararlaştırıldı.
- Özel Eğitimciler Derneği temsilcisinin önermiş olduğu davranış-tutum değiştirme
çalışmasının, Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek özel alt sınıfı olan bir okulda
veli-öğrenci-öğretmen okul ortamında sunulması kararlaştırıldı. İlgili çalışmanın
2015 çalışma programına alınması uygun bulundu.
- 3 Aralık Dünya Engelliler etkinliği çerçevesinde TV programı yapılması, bu programı
her engelli derneğinden bir temsilci belirlenerek programa (otistik, görme, ortopedik ve sporla ilgili) katılmasına karar verildi.
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- 3 Aralık ile ilgili basın bildirisinin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yapılacak
toplantıda belirlenmesine, bu toplantıda alınacak karara göre alternatif programlar
yapılması uygun bulundu.
- 4 Aralık 2014 tarihinde Otistik Çocuklar Derneğinin açılışının yapılacağı duyurusu
yapıldı.

20 Kasım 2014 Tarihli Basın Bildirisi
“ERİŞİLEBİLİRLİK”
Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi ilgililere ve kamuoyunun dikkatlerine sunar.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20.07.2013 tarih, 28713 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında illerde engellilik alanında
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da temsil edileceği erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonları kurulmuştur.
Ancak ilimiz Antalya’da kurulmuş olan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu,
izleme ve denetleme faaliyetlerini müracaatlar olmasına rağmen bir yılı aşan süre zarfında herhangi bir çalışma yapmamıştır. Oysa komisyonlar tarafından yıl içinde gerçekleştirilmesi amaçlanan faaliyetleri içeren izleme ve denetleme programı oluşturulmalı,
gerek kamusal binalar gerek toplu taşıma araçlarının ve engel teşkil eden her sorunun
engellilerin erişilebilirliğine uygun olup olmadığını değerlendirmeli ve denetlenmelidir.
İlimiz Antalya’da bu sorunları giderecek herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür.
Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak, ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından biri olan kamusal alanlardaki mimari engeller, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya
geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları, sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve
tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren tüm yapıların ulaşılabilirlik
sorunlarının giderilmesi, eğitim de dışlanan, ötelenen zihinsel, ortopedik, görme, işitme,
konuşma, ruhsal, duygusal ve süreğen hastalıkları olan engelli vatandaşlarımızın haklarının örselenmemesine dikkat çekerek, Antalya Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunu acilen göreve davet ediyoruz.

ÇOCUKLARA ENGEL YOK PROJESİ
Aktif Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütücülüğünün yapılacağı
ÇOCUKLARA ENGEL YOK PROJESİ, Türkiye Sakatlar Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği
Antalya Şubeleri ve Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi
hibe programı çerçevesinde gerçekleştirilecek yerel uygulama, ulusal politika hedefleri
olan özel bir engelli hakları projesidir.
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Proje temel olarak, Antalya’da ikamet eden 15 yaş altı çocukların eğitim ve sosyal katılım süreçlerinde karşı karşıya kaldığı problemlerin tespiti, bu problemlerle kendilerinin
ve ailelerinin mücadele yöntemlerinin değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre politika uygulayıcılara referans olabilecek yayınların hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması
hedefi çerçevesinde kurgulanmış ve uygulanacaktır.
Bu süreçte Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi projenin önemli paydaşlarından biridir. Kent Konseyinin çalışma da hem durum tespiti aşamasında dikkat edilmesi gereken
hususları aydınlatma sürecinde sivil toplumun farklı taraflarından bakış açılarını yansıtarak, hem de elde edilecek sonuçların uygulanabilir önerilere dönüştürülme sürecinde katkı
sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bakış açısı ile yaklaşık 7.000 kişilik bir popülasyondan
oluşan engelli çocuklar ve bunların aileleri ile belirlenen örneklemde gerçekleştirilecek
olan çalışmanın hazırlık ve uygulama sürecine Antalya Kent Konseyi ile belirli detaylar paylaşılacaktır.
Proje Özel Hedef(ler)
• Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile ‘Antalya Engelli Çocuk Envanteri’ nin çıkarılması ve okuryazar olmayan bedensel ve görme engelli çocukların tespiti,
• Engelli çocukların ve ailelerinin fiziksel ve sosyal haklarını bilmelerine yönelik çalışmaların yapılması ve engelli çocukların topluma katılımının sağlanmasında Aktif,
TSD ve ANKD tarafından verilen hizmetlerin bilinirliğinin sağlanması,
• Okuryazar olmayan bedensel ve görme engelli çocukların eğitiminin gerçekleşmesi
konusunda ailelerine ve kendilerine gereken desteğin sağlanması,
• Engelli çocukların sosyal alan paylaşımı yönünde teşvik edilmesi,
Beklenen Sonuçlar
• ‘Antalya Engelli Çocuk Envanteri’ doğrultusunda çocukların engelli haklarına dair bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
• Türkiye Sakatlar Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubelerinde engelli
haklarının farkındalığına yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir.
• Okuryazar olmayan ve imkansızlıklardan dolayı eğitimine devam edemeyen engelli
çocukların eğitim ve sosyal hayata katılımlarının teşviki için kamu kurumları ile işbirliği halinde farkındalık çalışmaları yürütülmüştür.
• ‘Antalya Engelli Çocuk Envanteri’ Türkiye’de diğer bölgelerde de envanter çıkarılması
hususunda öncülük edilmesi amacıyla ulusal kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Temel olarak saha araştırması ve engelli çocukların tiyatro gibi sosyal faaliyetler çerçevesinde toplumsal görünürlüklerinin arttırılması üzerine odaklanmış olan projemizin
uygulanmasına ve çıktılarının ilgili taraflarla paylaşılması paydaşların katkılarıyla etkili
olacaktır.
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EMEKLİLER MECLİSİ
Başkan		

: Zeki Öner ÖZGÖÇER

Başkan Yard. : Tevfik AY
Sekreter

: Günay FIRAT - Bayram SUDAN

Emekliler Meclisi 2014 yılında 5 toplantı yapmış, Yaşlılara Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi, Emekliler Günü, Kaliteli Yaşamda Tükenmişlik Sendromu konularını ele almıştır.
(95 üyesi mevcut)

Antalya’mızın bir Turizm kenti, bir Tarım kenti olduğu kadar bir emekli kenti olduğu
vurgusu her yere her platformda dile getirilmeli ve yatırımların bu doğrultuda yapılması
sağlanmalıdır.
Emekli kenti Antalya’mızın emeklinin yaşayışına göre düzenlemesi ve alt yapısının buna
göre hazırlanması sağlanmalıdır.
Dünyada örnekleri olan yaşlılar köyü projesinin alt yapısının hazırlanarak, hizmete sunulması sağlanmalıdır.
Kent merkezindeki parklar içerisinde veya yanına maliyeti düşük sosyal tesisler kurup
emeklinin kullanımına tahsis edilmelidir.
Her İlçede olmak üzere yaşlı evleri yaşlı kreşlerinin (sosyal bakım merkezleri) yapımı
sağlanmalıdır. Her ilçemizde yaşlı dayanışma merkezleri kurulmalıdır.
Emeklilere yönelik Hobi bahçelerinin kurulması için alt yapı hazırlanmalıdır.
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Emekli olan insanlarımıza tüm Türkiye de gittikleri yerlerde topu taşıma araçlarından,
müzelerden, Tiyatrolardan vs. kullanabilecekleri indirim kartlarının verilerek yararlandırılmaları sağlanmalıdır.
Büyük şehir Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere tüm ilçe Belediye Başkanlıklarımıza bağlı huzur evlerinin kurularak, tam kapasiteyle hizmet etmesi sağlanmalıdır.
EMEKLİLER GÜNÜ

YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Toplum Çalışma Grubu ve Emekliler Meclisi Kasım ayında Kentte Yaşlı Hizmetleri ve
Huzurevlerini tartıştı. Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi temsilcileri
katıldı.
Toplantıda Yaşlı Hizmetlerine ilişkin detaylı bir raporun oluşturularak, ilgili kurumlara
gönderilmesine karar verildi.

KALİTELİ YAŞAMDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU
Emekliler Meclisi, Eylül 2014 tarihinde gündemine aldığı” Kaliteli Yaşamda Tükenmişlik Sendromu” konusunda toplantı düzenledi, Toplantıda Süleyman COŞKUNER tarafından
konferans verildi ve konferans sonunda sorulara cevap verildi.
(Yrd. Doç.Dr. Süleyman COŞKUNER) konferansta aşağıdaki bilgileri paylaştı.
Tükenmişlik sendromu, adı üzerinde insanın biyolojik, ruhsal, fiziksel, duygusal ve
hayata bağlılık anlamlarında tükendiğini gösterir. Kişinin hayattan hiçbir zevk almaması,
yaşama sevincini kaybetmesi, umutsuzluğa düşmesi, karamsar olması, hareketsizlik ve
atalete teslim olması, beşeri ilişkilerden uzaklaşması, kendisini yalnızlığa itmesi, işbirliği
ve takım ruhundan uzaklaşması, moralsizleşmesi, asosyal bir hal alması, yıkılması ve yılgınlaşması, tükenmişlik sendromunun en belirgin işaretleridir.
Tükenmişlik sendromunun bütün belirtilerini üzerinde taşıyan ve hayattan ümidini kesmiş, hiçbir beklentisi kalmamış kişilerin yardımına koşulmaz ise, tedavisine yardımcı olunmaz ise, Allah korusun bir adım ötesi, hayata havlu atmaktır. Maalesef böyle insanlara az
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da olsa rastlayabiliyoruz. Önemli olan tükenmişlik sendromuna yakalanmamak ve tahribatını çok önceden görerek, gerekli tedbirleri zamanından alabilmektir.
Kişi bir anda tükenmişlik sendromuna girmez. Her bireyin özel şartlarının farklı olmasının yanı sıra, bu süreç farklılıklar gösterebilir. Yani bazı dayanıksız insanlar benzer
şartlarda daha kısa sürede tükenebilirken, bazı kısmen dayanıklılar da biraz daha uzunca
bir sürede tükenebilirler. Önemli olan hiç tükenmemektir. Tükenmemek için de, zamanında
kaliteli yaşamın unsurlarını üzerimizde taşırken, kaliteli yaşamın hırsızlarından da ateşten
kaçar gibi kaçmamız gerekmektedir.

Peki, İnsanlar Neden Tükenirler?
-

Zamanında yapmamız gerekip de, ihmal ederek, erteleyerek, korkarak, bahane üreterek, tembellik göstererek, soruna odaklanarak, negatif düşünerek, kötümser davranarak, ümitsizlik göstererek, mutlaka yapmamız gereken çok önemli işlerimizi
savsakladığımız zaman.

-

Okuma, öğrenme, danışma, paylaşma, üretme, sinerji ortaklığı kurma, enerjik olma,
modelleme, odaklanma vb. gibi kaliteli eylemleri gereği gibi yapmadığımız zaman.

-

Güleryüz, tatlı dil, naiflik, kibarlık, nezaket gibi yüksek kaliteli vasıfları üzerimizde
taşımayıp; surat asma, kötü düşünme, olumsuz yaklaşma, bahane üretme, aşağılama, rencide etme, küçük düşürme, alay etme, beden dilini olumsuz kullanma vb.
gibi hırsızlarla kucak kucağa yaşadığımız zaman.

-

Üretme, katkıda bulunma, destek verme, iyilik yapma, yardımcı olma, paylaşma,
sinerji ortaklığı yapma gibi güzel ve etkili eylemler yerine; tembellik ve atalet içerisinde bulunma, cimrilik yapma, kibirde boğulma, kıskançlık yapma, egoist olma,
bireyselcilik, yalnızlaşma vb. gibi hırsızlarla kol kola girdiğimiz zaman.

-

Hayatımıza giren küçük problemleri, sorumluluklarımızı ve görevlerimizi zamanında rasyonel bir şekilde çözmeyip, biriktirdiğimiz zaman.

-

Hayatın normal baş edilmesi ve başarılarak uzmanlık ve profesyonellik kazanılmasının merdiven basamakları olan eylemlerini sevgiyle kucaklamak yerine; “hay aksi
şeytan”, “kör şeytanın işi”, “hay Allah”, “şimdi sırası mıydı? Gibi negatif yaklaşımlarla beslediğimiz zaman.

-

Konuşmayı, tartışmayı, farklılıklara rıza göstermeyi ve saygılı olmayı yerli yerinde
beceremediğimiz zaman.

-

Sahip olduğumuz imkanlara şükretmek yerine; sahip olamadıklarımıza kahrederek
ve başkalarını kıskanarak, kendimizi kilitlediğimiz zaman.

-

Kucaklamamız ve gereğini salim bir akılla yerine getirmemiz gereken sorunları,
aklımız, bilinçaltımız, sağlığımız ve kaliteli yaklaşımımız ile çözmemiz gerekirken;
korkarak, evhama bürünerek, kaçarak, saklanarak, kovalayarak, bahaneler üreterek, suçluları sıraya dizerek güya kendimizi haklı çıkarmaya çalıştığımız zaman.
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YAVAŞ YAVAŞ VEYA HIZLI HIZLI TÜKENMEYE BAŞLADIK DEMEKTİR…
Tükenmişlik sendromuna girmek, arkasından da depresyonla tanışmak, hemen veya
çok kısa sürede meydana gelen bir durum değildir.
-

Önemli işlerimizi, acil kamuflesine giren önemsiz işlerin insafına terk ederek,
önemsemeyerek, ihmal edip, erteleyerek biriktirdiğimiz zaman.

-

Zamanında ve gerektiği anda almamız gereken koruyucu, önleyici ve düzenleyici
tedbirleri almadığımız zaman.

-

Hayatımızın her aşamasında gerekli olan ölçü, denge ve uyuma zamanında dikkat
edip, gereklerini yapmadığımız zaman.

-

Ümit varlığı, coşkuyu, heyecanı, çalışma azmini, üretkenliği, dinamizmi ve esnekliği
(oynaklık değil) kulak arkası edip; ümitsizliğe, karamsarlığı, yılgınlığa, yorgunluğa,
atalete ve durağanlığa pirim verdiğimiz zaman.

-

Sabır, sükûnet, hoşgörü, affetme, iyilikte bulunma, yardımcı olma, paylaşma gibi
yüksek kaliteli eylemlerin yerine; kin, nefret, intikam, öfke, had bildirme, inatlaşma,
şüphelenme, suç yükleme, mazeret üretme, bahane bulma, evhamlanma, peşin hükümlü olma, kavgaya meyilli olma, gibi kaliteli yaşamın hırsızlarıyla işbirliği yaptığımız zaman,

TÜKENMEYE DEVAM EDECEĞİMİZ GARANTİDİR…

Zaman içerisinde farkında olarak veya olmayarak, azar azar veya hızlıca tükenmemek
için, yüksek kaliteli bir hayat yaşamak için; kaliteli bir insan olmanın faktörlerini üzerimize
zamanında giydirmemiz gerekmektedir. Kaliteli yaşamın hırsızlarını yani bizleri zamanla
aşındırıp tüketen olumsuz faktörleri de çok iyi tanıyarak hayatımıza sokmamamız gerekiyor. Çöp giren çöp çıkar ilkesi gereği, zihnimize ve bilinçaltımıza olumsuzlukları önce
sokarsak, olumlulara yer kalmayacağını unutmamalıyız.
TÜKENMEMEK İÇİN, hareket üzere yaratılmış olan bedenimizi ve zihnimizi sürekli dinamik ve hareketli tutmak, ölçülü, dengeli ve istikrarlı bir şekilde egzersiz yapmak, okumak, öğrenmek, paylaşmak, işbirliği yapmak, pozitif düşünmek ve yaklaşmak, katkı sunmak, enerji ve sinerji yakıtımızı sürekli dolu tutmak, sevgi sermeyesi hesabımızı her aktifte
bulundurmak, sürekli yenilenmek, cilalanmak ve baltayı bileylemek zorundayız.
Öfkeyle, kinle, sinirle, stresle, korkuyla, evhamla, şüphecilikle, tembellikle, ataletle, durağanlıkla, olumsuz düşünmekle, negatif etiketlemekle, inatlaşmakla, iddialaşmakla, had
bildirmekle, intikam almakla, karamsarlıkla, üzüntüyle, ümitsizlikle, yılgınlıkla vb. geçirilen bir saat; aşktan, coşkudan, heyecandan, üretmekten, paylaşmaktan, odaklanmaktan,
dinamizmden, sevgiden, mutluluktan, iyilik yapmaktan, destek olmaktan, katkı sunmaktan, kaliteli yaşamaktan çalınmış 60 dakikadır.
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KADIN MECLİSİ
Başkan

: Fatma İYİBİLGİN

Başkan Yard. : Zuhal AKSU

Kadın Meclisi 2014 yılında 9 toplantı yapmıştır. (121 üyesi mevcut)

TANITIM ve ÖNERİLER
Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Antalya ilinde yaşayan değişik toplum kesimlerinden kadınların kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, üretim, iş,
siyaset, kültür-sanat alanlarında söz sahibi olmalarını ve bilinç geliştirmesini, daha yaşanır bir kent yaratmak için projeler geliştirip, bunların yetkili makamlara iletmesini hedefleyen gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıdır. Kadın Meclisi çatısı altında 116 temsilci üye
ve 70 civarında bireysel katılımcı vardır.
-

Kadın Meclisi bu hedefleri doğrultusunda her ay toplanmakta, plan ve projeler
oluşturup, eğitim çalışmaları ve etkinlikler yapmaktadır.

-

Toplumumuzda son derece yaygın olan kadına yönelik şiddet, şehrimizde her gün
biraz daha artmaktadır ve 2013 verilerine göre Antalya bu konuda Türkiye sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kadın Meclisi bu konuda kent insanının duyarlılığını artırmak, kurumları göreve çağırmak ve Kadına yönelik şiddetin sonlanmasını sağlamak için, başta 25 Kasım tarihlerinde olmak üzere muhtelif çalışmalar
yapmaktadır.

Bu konuda Kadın Meclisince hazırlanan basın bültenleriyle durumun vahametine dikkat
çekildiği gibi, konuyu irdeleyen (Çekiyorum Gülümseyin) tiyatro oyununun oynanması/izlenmesi ile ABT’ de oynanan benzer konulu (Anam-Bacım-Avradım) adlı oyunun izlenmesi
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de sağlanarak, farklılık yaratılmıştır.
Ayrıca Kadın Meclisi, yine Kadına Şiddet Konulu resim sergisinin katılımcısı olmak suretiyle de kültür ve sanat yoluyla konunun ciddiyetine dikkat çekmiştir.
-

Türk kadınının siyasette de aktif şekilde yer bulması gerektiğine inanan kadın Meclisi
5 Aralık 2013 günü kentin muhtelif yerlerine yerleştirilen pembe seçim sandıklarıyla
farklılık yaratarak, kadının siyasetteki etkinliğinin ve yetkinliğinin artırılması gereğine dikkat çekmiştir. Yerel seçimler öncesinde, yönetime aday olan kadınlar Kadın
Meclisine davet edilerek, kendilerini kadın meclisi üyelerine ve basına tanıtmaları,
seslerini duyurmaları sağlanmıştır.

-

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Cumhuriyet meydanında yapılan etkinliklerde, “Cinsel ve sınıfsal sömürüye son vermek, savaşsız, barış dolu ve yaşanabilir
bir dünya yaratmak için eşitsel özgürlük ve demokrasinin yerleşmesine ve emeğin
değerinin katlanması” gereğine dikkat çekilmiştir.

-

Bilindiği üzere kentimiz, AB nin “Türkiye’deki Kadın Dostu Kentler” projesine dâhildir ve Kadın Meclisi bu çerçevede yapılan eğitim çalışmalarının aktif katılımcısıdır.

-

Kent Konseyi Eğitim Salonlarında yapılan çalışmalarda ise 6284 sayılı kanun, AB Kadın Projeleri, Avrupa’nın kadın haklarına bakışı, beslenmede yapılan yanlışlıklar gibi
konularda eğitimler verilmiştir.

ÖNERİ VE TALEPLER:
1- Şiddete uğrayan kadınların sığınabilecekleri Kadın Sığınma Evleri artırılmalıdır.
2- Şiddete uğrayan kadınların ihtiyaç duydukları acil destek birimleri (ŞÖNİMler) yeterli değildir. Bunların sayısı artırılmalıdır. Açılmış merkezlerin işlerlikleri sağlanmalı,
bu konuda yeterince duyuru ve bilgilendirme yapılmalıdır.
3- Çalışan kadınların en mağdur olduğu konulardan biri de, kreşlerdir. Bunun için yerel
idarelerce çözümler üretilmeli, ücretsiz ya da çok düşük ücretli kreşler açılmalıdır.
4- Kent nüfusunun büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu halde kent tasarımları
kadınların, kız çocukların ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. Üst geçitler,
yüksek kaldırımlar, toplu ulaşım araçlarının modernize edilmemesi nedeniyle birçok
sorun yaşanmaktadır. O yüzden bunun için teknik çözümler üretilmelidir.
5- Ana caddelere bağlanan tali yollar ve sokaklar yeterince aydınlatılmamaktadır. Bu da
hava karardıktan sonra herhangi bir noktaya ulaşmaya çalışan kadınların güvenliğini
tehdit etmektedir. Yerel idareler bu konuda duyarlı olmalı, ilgili kurumları uyarmalıdır.
5- Toplu ulaşım araçları uzak noktalara yeterli sayıda ve sürede hizmet vermemektedir.
Bu da kadınların zamanında ve kolayca iş yerlerine ya da istedikleri noktalara ulaşmalarını, özgürce gezmelerini, kültür, sanat etkinliklerini takip etmelerini zorlaştırmaktadır.
6- Kültür ve sanat çalışmaları, insanların içindeki iyiyi ve güzeli ortaya çıkarmak, olanı
zenginleştirmek, sevgiyi ve barışı geliştirmek için çok önemli bir araçtır. Kent kadının tiyatro, müzik, resim vb. konularda gelişimine, eğitimine ve en çokta sosyalleşmesine ve kendini ifade etmesine katkı sağlamak için, sadece kadınlara yönelik
atölye çalışmaları yapılmalıdır.
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KADINA YÖNELİK AB FONLARI BİLGİLENDİRME,

AVRUPA’NIN KADIN HAKLARINA BAKIŞI
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NÜRNBERG KADIN TEMSİLCİLERLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ (Basın Açıklaması)
Bugün 8 Mart…
Bugün erkek egemen anlayışla kadının sömürüldüğü cinsiyetçi politikaları bir kere
daha protesto etme günü…
Bugün kadınların özgürlükleri, emekleri ve bedenleri için verdikleri mücadelenin hesabını sorma günü, bugün isyan günü…
Bilindiği üzere, 8 Mart 1857 de Amerikalı dokuma işçisi kadınlar eşit işe eşit ücret ve
sekiz saatlik işgünü taleplerinin bedelini canlarıyla ödediler.
1910 yılında ise Kopenhag’da yapılan Sosyalist Kadınlar Kongresinde alınan bir kararla
8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü “olarak kabul edildi ki o tarihten itibaren bu gün,
emekçi kadınlar için anlam ve önemini hep korudu.
Dile kolay tam 104 yıldır süren bir mücadele bu…
İnsanlık bu süreçte tıpta, sanayide, teknolojide, sosyal yaşamda, haberleşmede ve diğer
pek çok alanda ilerleyip gelişirken, nedense değişmeyen tek şey ”kadının insan hakları”
oldu.
2014 Türkiye’sinde kadınlar hâlâ her türlü ayrımcılık, baskı ve şiddet karşısında var
olma ve yaşama savaşı vermekte.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen Atatürk Devrimleriyle kadınlarımız, sosyalkültürel alanda, siyasette, hukukta ve eğitimde erkeklerle eşit haklara pek çok gelişmiş
ülkeden daha önce sahip olmuştu. Ne yazık ki bugün Türkiye, kadın-erkek eşitliğinde Avrupa ülkeleri arasında nerdeyse sonuncu, dünyada ise 136 Ülke arasında 124. sırada.
Ülkemizde kadının işgücüne katılım oranı öyle düşük ki, kadınlarımız işsizlik ve yoksulluk altında ezilmekte.
Diğer yandan, kadının emeğini koruyamayan devlet, kadının canını ve bedenini de koruyamamakta.
Şöyle ki; ülkemizde 2013 yılında 214 kadın öldürülmüş, 167 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edilmiş/tecavüz girişiminde bulunulmuş, 241 kadın ve kız çocuğuna şiddet uygulanmış,
161 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunulmuş.
Üstelik kadınlar, karar alma mekanizmalarında hala yer alamamakta. 1934 yılında seçme seçilme hakkına kavuşmuş olan Türk kadını bugün hala siyasetin öznesi olamadı.
Oysa kadınlarımız Fatma olmuş, Halide, Hatice olmuş, isimsiz analar olmuşlar, çekip
kağnılarını yollara, vurup evlatlarını sırtlarına, İnebolu’dan Eskişehir’e, Polatlı’dan Kütahya’ya kaderlerini yeniden yazmışlardır.
Ya kadınların ulusal bağımsızlık için sömürüye karşı verdikleri mücadele ve etkin katılımlar nasıl yadsınabilir?
İlk “Kadın Gazetesi’ni çıkaran İffet Halim Oruz’u, ilk kadın doktor subayımız Sema
Aran’ı, kardelenleri yaratan Türkan Saylan’ı unutarak nasıl yola devam edilir?
Unutulmamalı ki, bütün ünlü ve başarılı isimleri dünyaya getiren ve onun “O” olmasını
sağlayan kişi bir kadındır.
Sonuç olarak:
8 Mart’ı yaratanlardan bugünlere direniş geleneğini miras bırakanların yolunda gitmek üzere:
Cinsel ve sınıfsal sömürüye son vermek, savaşsız, barış dolu ve yaşanabilir bir dünya
yaratmak için,
Kadınların bedenleri, doğurganlıkları, cinsellikleri, kimlikleri ve emekleri üzerindeki denetimin ortadan kalkması ve cinsiyetçi değil, eşitlikçi devlet uygulamaları için,
Kadının en temel insan hakları arasında olan doğurganlık hakkının devredilemez ve
vazgeçilemez olduğunu kanıksatmak için,
Eşitlik, özgürlük ve demokrasinin yerleşmesi ve emeğin değerinin katlanması için,
Sınıfsız ve sömürüsüz bir Türkiye için; Atatürk’ün çizdiği yolda mücadelemize devam
edeceğiz.
Cumhuriyet Kadını kendi çizdiğin kaderini yobazlara teslim etme!
YAŞASIN 8 MART, YAŞASIN EMEKÇİ KADININ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ BASIN BÜLTENİ

1999 Yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edilen, KADINA YÖNELİK
ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ olan 25 Kasımda;
2014 yılının 25 Kasımında ’da sayıları her yıl katlanarak artan, en yakınları tarafından
öldürülen kadınların acısıyla mücadelemize devam ediyoruz.
ARTIK YETER KADINLAR ÖLDÜRÜLMESİN--Cinsiyete dayalı ayrımcılık ve kadına yönelik şiddetle mücadele devlet politikası olmadığı için, erkek egemen toplumun gelenekleri neden gösterilerek TÖRE VE NAMUS ADINA;
KADINLAR DÖVÜLÜYOR, AŞAĞILANIYOR, HER TÜRLÜ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR, ÇOCUK YAŞTA ZORLA EVLENDİRİLİYOR, yetmiyor….ÖLDÜRÜLÜYORLAR
ARTIK YETER! YAŞAMAK KADINLARIN DA HAKKI…
Günümüzde öne çıkarılan dogmatik ve bağnaz mantık, kazanılmış haklarımızı geri almak istiyor. Kadının birey değil emir kulu olarak görülmesini öngören anlayış içselleştirilmeye çalışılıyor.
BU TÜR EĞİTİM POLİTİKALARI OLUŞTURULUYOR.
ARTIK YETER KADININ ADI VAR…
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadını metalaştıran anlayışı değiştirmek için; 25
Kasım 1960 yılında baskıcı rejimlerin şiddetine uğrayan MİRABEL KARDEŞLERİN BAŞLATTIĞI mücadelemize devam ediyoruz.
Kadın cinayetleri bir insan hakkı ihlalidir,
İnsanın yaşama hakkını korumak devletin doğal ve yasal görevidir.
Bunca mücadeleye rağmen,
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMUNUN VERİLERİNE GÖRE

160 Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

2011de 121, 2012de 210, 2013de 237, 2014ün ilk on ayında 245 kadın öldürüldü ve daha
nice kayıt altına alınmamış binlerce kadın şiddete maruz kalıyor ve sakatlanıyor.
ARTIK YETER BU TABLO NE ZAMAN SON BULACAKTIR.
Bugüne dek imzalanmış tüm uluslararası sözleşmelerin işlerliği sağlanmalıdır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi gerekmektedir.
Kadının emir kulu olması anlayışıyla mücadele eden politikalar mutlaka uygulanmalıdır.
CİNSİYETÇİ DEVLET İSTEMİYORUZ.
Aile içi cinayetler gün yüzüne çıkarılmalı, namus olgusu kadının üzerinden işletilmemelidir.
Haksız tahrik indirimleri kaldırılmalı, bu anlayıştaki yargıçlarla mücadele edilmelidir.
Kadını ikinci sınıf vatandaş kılan anlayışı istemiyor ve reddediyoruz.
SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ SUSTURAMAYACAKLAR…
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞUNDAN BU YANA KAZANDIĞIMIZ TÜM HAKLARIMIZIN BEKÇİSİYİZ.

5 ARALIK KADINLARA MİLLETVEKİLİ SEÇME SEÇİLME HAKKININ VERİLİŞ GÜNÜ BASIN BÜLTENİ

5 Aralık2014 “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulünün
80.ninci yıldönümü;
Ne mutlu bizlere! 80 yıl önce yasalarla kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal alana katılmaları yönünde yapılan
ilk değişiklik 03 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçme, , 26 Ekim 1933’de çıkarılan
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Köy Kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 05 Aralık 1934›te de Anayasa’da
yapılan bir değişiklikle Türk kadını, milletvekili seçme ve seçilme haklarını birçok Avrupa
ülkesinden çok daha önce kazanmıştır.
ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK;
‘’İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cinsin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin? ‘’
“Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz
ilgisizlikten ileri gelmektedir” diyerek; kadın / erkek eşitliğinin önemini belirtmiştir.
Türk kadını, yüzyıllardır özlemini çektiği haklarına sahip olmada; en azimli, inançlı ve
güçlü desteği Atatürk’ ten almış ve çağdaş ülke kadınlarının önüne geçmiştir.
Anayasa’nın 10. maddesi, kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu söylemektedir. Anayasa’ya göre bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak devletin görevidir. Ayrıca
Türkiye, imzaladığı uluslararası sözleşmelerle de kadına karşı ayrımcılığın her alanda önlenmesi ile yükümlüdür. Özellikle seçilme hakkından yararlanma ve siyasal karar mekanizmalarında yer alma konusunda, kadın erkek arası eşitsizlik çok belirgindir.
Toplumda kadınlara ve erkeklere yüklenmiş roller gereği siyasetin “erkek işi” olarak
kabul edilmesini, baba/koca engeli yoksulluğu ve eğitimsizliğini, cinsiyet ayrımcılığını,
cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle kadının ev ve aile kurumu içinde hapsedilmesini ve
toplumsal yaşamın dışına itilmesini, siyasi örgütlenmelerde kadına yeterli desteğin verilmemesini sayabiliriz.
Oysa nüfusun yarısını oluşturan kadınların, siyasal hayatta erkeklerle eşit düzeyde
temsil edilmesi, gerçek bir demokrasinin gereğidir. Kadınların, erkeklere göre, toplumsal
cinsiyet rolleri ve toplumdaki konumlarından kaynaklanan farklı sorunları bulunmaktadır.
Kadınlara özgü sorunların çözülmesi ancak bu sorunları yaşayan kadınların siyasal alanda
temsil edilmesiyle mümkün olabilir.
Kadınların meclislerde eşit temsilinin sağlanması, gerçek demokrasinin yaşama geçirilmesi için öncelikle Anayasaya uyum sağlamak üzere Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler
Kanununda ve Parti Tüzüklerinde “her kademede, organlarda, delegelikte ve meclislerde
kadın ve erkeklerin eşit sayıda yer almasını sağlayacak” değişiklik önerilerimizin dikkate
alınmasını istiyoruz.
Tüzüklerinde yer alan kadın kotalarının veya bunu gerçekleştirecek demokratik yöntemlerin uygulanmasını, kadınların seçilebilecek sıralarda olmasını talep ediyoruz.
Kadınların siyasal hayatta yer alması ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması için;
Onların da bu haklarına sahip çıkması gerekmektedir…
Kadın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve gündelik yaşamı ilgilendiren pek
çok konuda politikalar üretmek için yer alabileceğimiz çeşitli kanallar bulunmaktadır. Par162 Antalya Kent Konseyi | 2014 Yılı Çalışma Raporu

ti faaliyetleri, topluluk faaliyetleri, dernek ve sendika faaliyetlerinde yer alma, protesto
hareketleri ve kampanyalar düzenleyerek güçlenme ve gündem oluşturma, eğitim yoluyla bilinçlenme ve örgütlenme, dayanışma ağları kurma yoluyla da siyasal hayata katılım
mümkündür.
Ne yazık ki günümüzde 550 MİLLETVEKİLİNİN sadece 78’i KADINDIR. Yani T.B.M.M. de
ki kadın temsiliyet yüzdesi sadece % 14,18 olup, YEREL SEÇİMLERDE KADIN TEMSİLİYET
ORANLARI OLDUKÇA KÜÇÜKTÜR.
ANTALYA’ DA maalesef 13 MİLLETVEKİLİNDEN sadece 1 tanesi! KADINDIR.
HAYDİ, KADINLAR SİYASETE GİRELİM, ÖNÜMÜZDEKİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE
ADAY OLALIM;
HEDEFİMİZ T.B.M.M de 275. VE ANTALYA DA EN AZ 6 KADIN MİLLETVEKİLİ OLMALIDIR.
Ne mutlu bir Atatürk yetiştiren Türk kadınına, ne mutlu O’na sahip olan Türk milletine...
ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK;
“Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere
yükselmeye layıksın” ve “Türk kadınının dünya kadınlığına elini vererek dünyanın barış ve
güveni için çalışacağına emin olabilirsiniz.”
SÖZLERİYLE KADINLARA OLAN GÜVENİNİ BELİRTİR.
BİZLER ONUN VERDİĞİ ÖNEM VE GÜVENE LAYIK OLACAĞIZ!
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİRTİR, LAİK KALACAKTIR!
Koşullar ne olursa olsun, BİZ KADINLARA seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 80.inci
yılını buruk kutluyoruz. Tüm siyasi partileri seçilmiş kadın sayısının arttırılması ve kadınların kazanılmış haklarının kullandırılması için göreve çağırıyoruz.
Türkiye Cumhuriyetinin Atatürkçü bir Kadını Olmanın Gururuyla…
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE KADININ YERİ (Konferans)
Kadın Meclisi 5 Aralık 2014 günü Av. Pınar Toğaç’ın katılacağı “Türk Hukuk Sisteminde
Kadının Yeri” konulu konferans düzenlemiştir.
1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkının bir anda verilmediğini bunun geçmiş süreci ve mücadelesi olduğunu söyleyen Avukat Pınar Toğaç, “Kadınlar haklarını mücadeleyle
kazandı” dedi.
“Bugün 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme haklarının verildiği gün” diyerek sözlerine
başlayan Toğaç, verildiği gün kelimesini yanlış bulduğunu, toplumda kadınların haklarını
mücadeleyle kazanmadılar, verildi gibi yanlış bir algılama olduğunu söyledi. Kadınların çok
eski dönemlerde dahi hakları için mücadele verdiğini ifade eden Toğaç, verilen mücadeleyi
çeşitli örnekler vererek açıkladı.
Kadınların haklarını savunması için bu hakların nasıl kazanıldığını bilmesi ve inanması
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gerektiğini vurgulayan Toğaç, “Bu haklar bize hediye olsun diye verilmedi. Türk kadını diğer
ülkelerden ırklardan daha önce haklarını kazandı ama hakkını kullanamıyor veya İslam
dininde kadın hep hor görülüyor gibi düşünceler bilinen yanlışlardır. Bunları inceleyip, doğrulara ulaştığımız zaman bunun böyle olmadığını hepimiz anlayacağız” dedi.
Kadın sorunlarının günümüzün sorunu gibi göründüğünü ancak yeni bir sorun olmadığını, her çağda, dilde, dinde, kadınların sorunları olduğunu ve çözümler üretilmeye çalışıldığını kaydeden Toğaç, Osmanlı döneminde Türklerdeki kadının yerinden bahsetti. Eski
Türklerde kadının değerinin şu andakinden daha fazla olduğunu vurgulayan Toğaç, şunları
söyledi.
“Orta Asya Türkleri Hunlar da birçok kadın hükümdara rastlıyoruz. Yani bir Hun İmparatorluğu’nun kadın hükümdarı var ama bizim bir kadın cumhurbaşkanımız olamadı.
Göktürkler’de Kaanlar ve eşleri bizim şu anda İçişleri Bakanı görevi verdiğimiz işleri
yürüten kişilerdir. Yani erkeklerle birlikte tüm idari işlerde yetki sahibidir. Uygurlarda bütün
itilaflarda sözü geçenler kadınlardır. Uygurlar aralarındaki bütün itilafları o zaman şu anda
kadın hakim, Osmanlı’da Kadı dediğimiz kişilere devretmişlerdir. Çünkü onlar kadınların
daha adaletli olduğunu düşünüyorlar. Uygurlar ve Göktürkler tüm toplumsal sorunlarda
kadın kadılarla itilafları çözerek adaleti sağlamışlar. Otağlarda kadın oymakbaşları vardır.
“Eski Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslamiyet’in etkisiyle kadına verilen değer azalmış” algısının yanlış olduğunu ifade eden Toğaç, “İslam dinini; anlatmak istediği
şekliyle değil, tefsircilerin ve yorumcuların ağzıyla dinliyoruz. 14 asırlık Kur’an-ı Kerim’in
tefsir ve yorumlarını erkekler yapıyor. Ben hiç kadın tefsir ve yorumcuya rastlamadım.
Son dönemlerde tasavvurla uğraşarak, kitaplar yazan isimlerle karşılaşıyoruz ama bunlar
Kur’an tefsirine cesaret edemiyorlar. Kur’an-ı Kerim’e baktığımız zaman kadının boşanma
ve miras hakkı var. Çok eşitlilik diye bir şey yok, Kur’an da kadın ve erkek eşittir deniyor.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriyor. Kadınların hakları için mücadele etmesini emrediyor. İslam Devleti’nde kadın hakları yoktur, kadınların erkeklerin omurgasından meydana
gelmiştir. İkinci bir cinstir söylentilerinin hepsi savsata. Bizim dinimiz böyle bir din değil.
Biz dinimizi doğru bilelim” diye konuştu.
Bir önceki yüzyıl içerisinde Çin’deki kadınların kocalarının kölesi olduğunu, Mısırda kadınlara köle gözüyle bakıldığını, eski Roma’da kadına mal, eşya gözüyle bakıldığını anlatan
Toğaç, Hıristiyanlık’ta kadının şeytanla eş tutulduğunu, büyücü avı diye toplu kadın katliamları yaşandığını, Yahudilik’te de aynı bakış açılarının olduğunu söyledi. Toğaç, Batı’daki
kadınların bizden daha fazla zulüm gördüğü için feminizmin orada daha önce geliştiğini de
kaydetti.
Kadınların seçme ve seçilmeye hazır olduğunu vurgulayan Toğaç, 1934 yılında seçme ve
seçilme hakkının verilmesinden sonraki ilk seçimde 18 kadın milletvekilinin meclise seçildiğini, parlamentodaki yüzde 4-5 kadın temsiliyle dünyada ikinci olunduğunu, 1935 yılında
Antalya’yı öğretmen Türkan Örs Baştuğ’un mecliste temsil ettiğini söyleyerek 2014 yılında
da Antalya’nın bir kadınla temsil edildiğini hatırlattı.
Türkiye’de en büyük sorunun şiddet olduğunu ifade eden Toğaç, şiddetin çeşitleri olduğunu, davalarda delil çok az olduğu için psikolojik ve ekonomik şiddeti ispatta çok zorlandıklarını dile getirdi. Toğaç, psikolojik ve ekonomik şiddette kadının eşinin davranışının
şiddet olup olmadığını bilmediğini de savunarak, mağdurların şiddet gördüğünü sorularla
çözdüklerini, son zaman çıkan yasa da kadının korunmasından çok ailenin korunmasından
bahsedildiğini söyledi.
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GENÇLİK MECLİSİ

Başkan		

: Gökhan GÜZEL

Başkan Yard. : Mert DURALİ
Sekreter

: Sercan ASLAN - Serhat BOZDAĞ

Gençlik Meclisi 2014 yılında 2 toplantı yapmıştır. (91 üyesi mevcut)
2014 Programı
• Antalya Gençlik Meclisi’ne ait paylaşım portalının hayata geçirilmesi
• Zaman Kumbarası Projesi ile “gönüllülük” çalışmalarının arttırılması
• Erasmus+ programı çerçevesinde projeler yapılması ve “mesleki eğitim” projeleri ile
örgün eğitim dışında kalan gençliğin desteklenmesi
SORUN TESPİTİ VE ÖNERİLER
İlgi ve Önem
Antalya “Genç Dostu” bir kent mi?
Son iki dönem Antalya BB stratejik planında “genç” kelimesi sadece 10 kere geçmektedir.
Antalya BB “Gençlik” ile ilgili sadece 2+1(Kent Konseyi) kurumu öncelikli paydaş olarak
belirlemiştir.
Madde Kullanımı,
Gençler arasında bağımlılık yapan madde kullanımı artması,
Hemen her mahallede açılan “tütüncü”ler okul bölgelerinde yoğunlaşması ve sıkı denetim altına alınmamaları,
Sağlıklı yaşamı hedefleyen projelerin ve psikolojik desteğin eksikliği,
Kentlilik Bilinci,
Göç eden gençlerin Antalya’ya entegre olamaması,
Gençler arası kültür paylaşımı için yeterli alt yapının sağlanmaması,
Kentlilik bilincinin kazandırılması için aktivite ve projelerin yapılmaması,
Barınma ve Sosyal Alan,
Başta üniversite kayıt döneminde ve sonrasında yaşanan barınma sorunu,
Gençlik merkezlerinin sayıca yetersizliği ve mevcut merkezlerin verimli kullanılmaması.
Avrupa Gençlik Başkenti – Genç Dostu Kent
Antalya Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Antalya’yı, Türkiye’deki anlamının dışında siyasetten uzak, daha çok Avrupa’daki örnekleriyle şehrin marka değerine büyük katkı
yapan “Genç Dostu Kent” etiketi ile görmek istediğimizi her platformda dile getiriyoruz.
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Türkiye’de bu kavram, yerel yönetimlerde “genç adaylar”ın artması vb. gibi siyaset temelli
olarak ön plana çıkartılmış olsa da dünyada, yaşam standartları ile bütün kentin gençler
için tamamıyla uygun olması anlamını ifade etmektedir.
Rotterdam (Hollanda), Antwerp (Hollanda), Selanik (Yunanistan), Gence (Azerbaycan),
Cjuj Napoca (Romanya); Uzak coğrafyadan Buenos Aires (Arjantin), Cambridge (Kanada)
gibi kentler, yaptıkları çalışmalarla “Genç Dostu Kent” değerini markalarına eklemeyi başarmış başlıca kentlerdir. “Genç Dostu Kent” değeri, başta yabancı öğrenci potansiyelini
arttırırken 300 milyon civarında olan genç turistlerin de önemli ziyaret noktası olmayı sağlayacak bir marka etiketidir.
Antalya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 2015 Programı çerçevesinde Avrupa’da “Genç
Dostu Kent”lerin marka değerinin bir nevi tescili olarak kabul edilebilecek “Avrupa Gençlik
Başkenti” başvurusu için yerel yönetim ile iş birliği yapma kararı almıştır. Gerekli iş birliğinin sağlanması durumunda 2015 yılı içerisinde açılacak olan başvuru çağrısına, “2018
Avrupa Gençlik Başkenti” adaylık başvurusunu yapmayı planlamaktadır.
Bu kapsamda bundan sonraki dönemlerde yapılacak/güncellenecek olan yerel yönetim
stratejik planlarında daha fazla genç paydaş olması gerektiğini ve kentle ilgili alınacak kararlarda gençlerin sisteme uygun şekilde dahil edilmesi gerektiğini benimsiyoruz.
Madde Kullanımının Engellenmesi ile İlgili Önerilerimiz:
Antalya’yı madde kullanımında ön sıralarda olduğunu belirten ve en genç bağımlının 13
yaşında olduğunu saplayan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
raporundan sonra yapılan toplantıda hemen alınması gereken bazı tedbirler belirlenmiştir:
• Bağımlılık yaratan maddelerin kolay ulaşılamaması adına, öncelikli olarak hemen her
mahallede ve birçoğu okul çevrelerinde olan “tütüncü” adı altında açılan işletmelerin
sıkı denetime alınması ve ruhsatsız ise kapatılması gerekmektedir.
• Her ilin/bölgenin kendi demografik özelliklerinin farklı olması sebebiyle çözüme inebilmek adına Antalya için madde bağımlılığın nedenleri konusunda “yerel” bir araştırma ve sonrasında ilgili geniş katılımlı bir çalıştay toplanmalıdır. Çalıştayda çıkacak
sonuçlar vakit kaybedilmeden uygulanmalıdır.
• Sağlıklı yaşamı hedefleyen projeler desteklenmeli, yerel yönetimler sağlıklı yaşam
projelerini mahalle bazında hayata geçirmelidir.
Kentlilik Bilinci ile İlgili Görüş ve Önerilerimiz
Antalya’nın son 4 yıl içerisinde “en fazla göç alan” kentler sıralamasında ilk üçteki yerini koruması ve yoğunluklu olarak genç nüfusun Antalya’yı tercih etmesi sebebiyle Antalya,
Türkiye’nin genelini yansıtabilecek bir gençliğe sahiptir. İyi planlanan kent ekonomisinde
avantaja dönüşebilecek bu durumun Antalya adına dezavantaja dönüşmemesi gerektiği
düşüncesiyle öneriler kararlaştırılmıştır. Öneriler üzerinde tartışılırken kent tanımındaki
önemli ölçütlerden, ekonomik ve sosyolojik belirleyici nitelikler üzerinde ağırlık verilmiştir.
Bütüncül bir kent için önerilerimizi 3 ana başlıkta topladık:
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• Mevsimlik iş sebebiyle gelmiş ve sonrasında Antalya’da kalmayı tercih etmiş büyük
bir kitle bulunmaktadır. Antalya’nın iki lokomotif sektörü olan Tarım ve Turizm’de
kalifiye eleman istihdam edilmeye önem verilmesi durumunda mevsimlik göç azalacaktır.
• Yıl içerisinde belirli dönemlerde “göç eden gençlik” için uyum programları uygulanmalıdır.
• Literatürde “cemiyet” olarak tanımlanan sosyal gruplar/ağlar/topluluklar desteklenmelidir. Bu gruplar sektörel, mesleki ya da mahalli olabilir. Kentleşme sürecini
ülkemizden çok önce tamamlamış ülkelerde, bu grupların sosyal ilişkiler kurmaya
ve yardımlaşmalara imkân verdiği kesin olarak gözlemlenmiştir. Bu sebeple geçitli
aktivitelerle gençler arası kültür paylaşımı sağlanmalı ve gençlerin sosyalleşmesi
desteklenmelidir.
Barınma ve Sosyal Alan ile İlgili Görüş ve Önerilerimiz
Her geçen yıl üniversitelerimizin kabul ettiği öğrenci sayısının artması sebebiyle geçici/
kalıcı barınma sorunları ortaya çıkmıştır. Özellikle kayıt döneminde geçici bir sorun olarak
başlayan barınma, sonraki aşamada özellikle dezavantajlı öğrencileri belirli çıkar gruplarının hedef kitlesi haline getirmiştir. Antalya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, barınma sorunu
ile ilgili iki temel öneri üzerinde durmuştur:
• Yerel yönetimler üniversite kayıt dönemi için geçici operasyon birimi oluşturmalıdır.
Bu birim kayıt döneminde oluşabilecek acil durumlar için mevcut konaklama kapasitesinde boş yerleri belirlemeli ve öncelikli olarak ekonomik durumu kötü olan
öğrenci/aile’leri ihtiyaç doğrultusunda boş yerlere yerleştirmelidir.
• Turizm sezonu dışında öğrencilere oda kiralayan oteller “her açıdan” denetlenmeli
ve belgelendirilmelidir. Ayrıca apart öğrenci evi ve özel yurtlara belirli bir standart
getirilmelidir.
Farklı gençlik gruplarına hizmet verebilecek potansiyelde merkezlerin bulunmaması
Antalya’nın önemli eksiklerindendir. Gençlik merkezlerinin sayıca azlığı ve mevcut merkezlerin de verimsiz kullanması sebebiyle gençler boş zamanlarını farklı şekillerde değerlendirmektedir. Sosyal Alan ve Gençlik Merkezleri ile ilgili 3 ana başlık üzerinde durulmuştur:
• Mevcut merkezler anketler ve istekler doğrultusunda yeniden yapılandırılmalıdır. Yerel yönetimler tarafından gençlik merkezlerinin sayısı arttırılmalı ve bütün merkezlere ulaşım “ücretsiz” olarak sağlanmalıdır.
• Kente aidiyet duygusunun ve sivilleşmenin desteklenmesi adına merkezlerin yönetimi, sekretaryasının yerel yönetim tarafından yapılması kaydıyla, “sivil” gençlik gruplarına bırakılmalıdır.
• Gençliğin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek hizmetler/aktivitelerle merkezler,
gençlik için cazibe merkezi haline getirilmelidir.
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