
 
 

 
 

 

1 

Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu 

PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞANAN ÇEVRESEL OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
(Mart-Haziran 2020) 

 

Bu rapor Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayarak 10 Mart 2020 tarihinden itibaren 

ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde Antalya’da yaşanan çevresel 
hususların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Mart ayından sonra Çevre Çalışma Grubu 
herhangi bir toplantı gerçekleştiremediği için bu rapor Çevre Çalışma Grubu Başkanlığı tarafından 
kaleme alınmıştır. 

Bu kapsamda çeşitli platformlarda dile getirilen ve medyada yer bulan hususlar kısaca 
değerlendirilmiştir. 

 

1. COVID-19 Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmaların Değerlendirilmesi 
a. Cadde ve Sokaklar ile Binaların Kapalı Alanlarının Dezenfeksiyonu 

COVID-19 süreci başladıktan sonra, belediyelerimizin yaptığı ilk faaliyet, cadde ve sokakları çeşitli 
kimyasallar ile yıkamak oldu (Şekil 1). Belediyelerimiz Temizlik İşleri Müdürlükleri vasıtasıyla, 
cadde, sokak, yol ve kaldırımları kimyasallar ve tazyikli sularla yıkadı. Bunlarla birlikte, otobüs 
durakları, duraklardaki banklar, çöp konteynerleri,  bankamatikler de yıkanarak dezenfekte 
edilmeye çalışıldı. Bu tür ilaçlamaların kısa süren olumlu etkisi olmaktadır. Ancak dezavantajı 
avantajından fazla olmaktadır. Ancak, her ne kadar bu kimyasalların kullanımı konusunda 
belediyelerimizde sertifikalı personel bulundurulsa da bu kimyasallar ile karıştırılan su en iyi 

ihtimalle yağmur suyu toplama sistemine giren ve daha sonra alıcı ortamlara ulaşması sonucu alıcı 
ortamlarda ciddi ölçüde kimyasal birikimi söz konusu olacaktır. Ayrıca daha önceki 
toplantılarımızdan edindiğimiz izlenim, kentimizin pek çok sokağında yağmur suyu drenaj hattının 
olmadığı yönündedir. Dolayısıyla, çoğu kimyasalın, suyun buharlaşmasının ardından açık alanlarda 
yoğunlaşmış olmasından veya yeraltı suyuna karışmasından dolayı endişe edilmektedir. Açık 
alanlarda bu kimyasalların yoğunlaşması, yüksek dozda maruziyet riskini beraberinde getirerek 
uzun dönemde sağlık riski oluşturması beklenmektedir. Kimyasalların yüzeylere birikmesi, dermal 
olarak maruziyet riski barındırmaktadır. Bu kimyasalların uçucu olması, solunum yoluyla 
maruziyet riski içermektedir. Kentimizi virüslerden arındırmaya çalışırken, farklı ortamları 
kirletmemiz ve farklı şekillerde hastalanma riski yaratmamız üzücü olmuştur. 

Yine COVID-19 süreci başladığında hemen hemen tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, kapalı 
alanları dezenfeksyon yarışına girmişlerdir. Bu yarış, maalesef insan kaynaklı ve hava yoluyla 
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bulaşan bir virüs için başarı getirmekten çok pek çok zararlı kimyasalın iç ortam havasına 
karışmasına sebep olmuştur. Kimi kurum ve kuruluşlar, ilaçlamadan sonra sadece yarım saatlik bir 

ara vererek tekrar odalarında çalışmaya başlamışlardır. Halbuki korunmaya çalıştığımız bu virüsün 
taşıyıcısı insandır. Ortama tekrar insan alarak iç ortamda hava yoluyla tekrar bulaşma riski 
yaratmış durumda kalmaktayız. Kaldı ki, kimi kaynaklara göre böcek ilacı ile virüsü etkisiz hale 
getirilmeye çalışıldığı bildirilmiştir (Yeni Asır, 2020). İç ortamda bu gibi kimyasalların birikimi çok 
ciddi sağlık sorunları yaşanmasına sebep olacaktır. 

Antalya için özel olarak iç ortam dezenfeksiyon metodu önerecek olursak güneş ışınlarının daha 
az olduğu ve dış ortam ozon ve diğer kirletici konsantrasyonlarının daha az olduğu sabah 09:30-

11:30 saatleri arasında sadece ozon gazı ile dezenfeksiyon yapılmalı ve dezenfeksiyondan sonra iç 
ortamlar çok iyi havalandırılmalıdır. Ancak bu dezenfeksiyon işlemi market ve cami gibi halkın 
belirli bir süre yoğun olarak kullandığı yerlerde yapılması gerekiyorsa, yoğun kullanımdan önce ve 
sonra işlemin yapılacağı yer kapatılarak dezenfeksiyon yapılmalı, daha sonra ortam 

havalandırılmalı ve sonra tekrar faaliyete açılmalıdır.  

 

 

Şekil 1. Antalya’nın çeşitli yerlerindeki dezenfeksyon faaliyetlerinden görüntüler (CnnTürk, 2020; 
Milliyet, 2020; Haberler.com, 2020; Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2020) 
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b. Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafı 

Maalesef COVID-19 süreci başladıktan hemen sonra hayatımıza giren tek kullanımlık maske ve 
eldivenler çok ciddi sağlık riski barındırmaktadırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 
7 Nisan 2020’de yayınlanan genelgesinde (ÇŞB, 2020)  : 

• Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer 
kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, ağzı sıkıca 
kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici depolama alanlarında en az 72 saat 
bekletildikten sonra “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek üzere 
belediyeye teslim edilmesi, 

• Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel 
hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat 
süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde evsel atık olarak 
yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi hususlarında uygulamaya esas hükümler yer 
almaktadır. 

Ancak, genelge tarihinden itibaren iki ayı aşkın süre geçmiş olmasına, konu ile ilgili bakanlığımızın 
kamu spotu hazırlatmasına rağmen,  maskelerin ve eldivenler başta olmak üzere diğer hijyen 
atıklarının ayrıca düzenli bir şekilde toplanmasına yönelik bir çalışmayı kentimizde yeterince 
yaygınlaşmadığı görülmüştür. Toplumumuzun bu konuya ayrıca dikkat etmesi gerektiğinin 
vurgulanması ve kentteki tüm işletmelere bu konunun önemi tekrar hatırlatılmalıdır. İlgili 
genelgenin İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından ele alınıp bulaş riskini azaltmak için bir karara 
varılması ve ilgili genelgenin uygulanıp uygulanmadığının kolluk kuvvetlerince denetlenmesi 
önerilmektedir. 

Bu genelge ile evlerde ve işyerlerinde 72 saat gibi uzun bir süre maske ve eldiven gibi hijyen 

atıklarının bekletilmesi, bulaş riskini ev ve iş ortamlarından uzaklaştıramadığımız için ayrıca 
yayılımına olanak sağladığı düşünülmektedir. “Yeni Normale” döndüğümüz şu günlerde söz 
konusu atıkların toplanma yönteminin tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir.  

c. Toplu Taşıma Araçlarının Dezenfeksiyonu 

COVID-19 süreci başlangıcından önce salgın hastalık riski barındıran toplu taşıma araçlarının 
dezenfeksiyonuna yönelik uyarılarımızı daha önce yapmıştık (Antalya Kent Konseyi, 2020). Antalya 
Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını 170 kişilik ekip ile sürdürmektedir (Sabah, 2020). Ancak 
çalışmaların kısıtlı kalıyor olması ve otobüslerdeki yoğunluk endişe vericidir.  
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Her bir otobüsün günde bir kez dezenfekte edilmesi elbette önemli bir husustur. Ancak 
otobüslerin her sefer aralığında dezenfekte edilerek yeniden sefere alınması ve son dezenfeksiyon 

tarihinin ve saatinin otobüsün görünen bir yerine konumlandırılması önerilmektedir. 

Otobüslerdeki yoğunlukların azaltılması, bulaş riskini azaltıcı bir unsur olacaktır. Bunun için  

• Otobüs sefer sayılarının artırılması, 
• Otobüs seferlerinin sadeleştirilerek, güzergâhların daha hızlı kat edilmesi, 
• Fransa, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde son zamanlarda sıkça gözlenen ve temel amacı toplu 

taşımada yoğunluğu azaltmak olan bisiklet yollarının yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

Ayrıca, taksilerin dezenfeksiyonuna yönelik olarak Mayıs ayında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu 
tarafından alınan karar ile “ticari taksi durakları ve taksiler haftada en az bir kez dezenfekte 

edilecek ve dezenfekte eden firma tarih tutacaktır. Taksici esnafı, taksiyi kullanan müşteri için 
kullanımına yetecek ölçüde kişisel uygun dezenfektan malzemesi, ürünü veya 80 derecelik 
kolonya bulunduracaktır. Taksici, aracı kullanan müşteriyi dezenfekte olması konusunda da 

uyaracaktır.”  denilmektedir. 

Haftada bir kez gerçekleştirilecek bir dezenfeksiyon ne taksici esnafını ne de müşteriyi korumaya 
yetecektir. Kurallara uygun davranmayan taraflar (müşteri ile taksici esnafı) arasında gerginlikler 

yaşanması muhtemeldir. Taksici esnafının yeterli ve “kaliteli” dezenfektan malzemeye ulaşması 
konusunda sıkıntıya düşmemesi sağlanmalıdır. 

Bu konuların İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından görüşülerek, hem taksilerin hem de 

otobüslerin dezenfeksiyonlarının yönetiminin ve denetiminin karara bağlanması önerilmektedir. 

d. Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Bu süreçte gerçekleştirilen kısıtlamalar hava kalitesine olumlu olarak yansıdı. 2019 yılının Mart ve 
Nisan ayları verileri ile bu yılın Mart ve Nisan ayı PM10 (çapı 10 mikrometreden küçük partikül 
madde) verileri karşılaştırıldığında özellikle hafta içinde trafiğin yoğun olarak gözlendiği saatlerde 
%57’ye varan daha düşük konsantrasyonlar ölçüldü (Şekil 2). Söz konusu iki aylık dönemde hafta 
içi ile hafta sonu arasında geçen yıl trafiğin yoğun olduğu saatlerde %50’ye yaklaşan farklılık var 
iken bu sene belirgin bir farklılık gözlenmedi (Şekil 3). 
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Şekil 2. 2019 ve 2020 yılları Mart ve Nisan ayları sürecinde PM10 konsantrasyon değişimi 

  

Şekil 3. 2019 ve 2020 yılları Mart ve Nisan ayları saatlik PM10 konsantrasyon değişimi 

2. Kentsel Planlamaların Çevreye Olan Etkileri 
a. Olimpos Arkelojik Sit Alanı Statüsünün Düşürülmesi 

Ülkemizde doğanın insanoğlu tarafından sorumsuzca yıpratılmasındaki en önemli unsur 

denetimlerin yetersizliğidir. Her ne kadar mahkemelerimiz “TÜRK MİLLETİ ADINA” diye başlayan 
karar metinleri yayınlasalar da, bu kararların imar mevzuatı yönünden uygulanması genel olarak 
yine halkımız tarafından göreve getirilen belediyelerimize düşmektedir. Belediyelerimiz kararları 
zamanında uygulamaktan çekince gösterdikleri takdirde maalesef bazı konular kangrene 
dönüşmektedir. Söz konusu kangreni çözmek için uygulanan çözüm, maalesef yeni kangren 
alanları yaratmaya diğer bir değişle yeni hukuka aykırılıklara kapı açmaktadır.  
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Olimpos’ta yaşanan ve 1990’lardan itibaren 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndaki “tatlı bir işgal” ile 
başlayan süreç, maalesef günümüzde kimi kaynaklara göre 4000 yatak kapasitesine sahip alt 

yapısız ve plansız bir şekilde doğayı tahrip eden ama sözde doğa dostu bir bölgeye dönüşmüştür. 
Bu plansız yapılaşma sebebiyle, bölgedeki sözde doğa dostu işletmeler ciddi anlamda altyapı 
sorunu çekmeye başlamıştır.  

Bölgenin neden zamanında 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsü kazandığı, günümüzde neden 3. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsüne düşürüldüğünün toplum nezdinde soru işaretine sebebiyet 
vermeyecek şekilde, bölge ile çıkar çatışması içerisinde olmayan arkeologlar tarafından bilimsel 
gerekçelerle açıklanması gerekliliği bulunmaktadır. Toplam alanın %3’ü olarak tanımlanan 

kangren bölgeye getirilen bu çözüm, maalesef başta tüm Antalya olmak üzere ülkemizi etkisine 

alabilecek ölümcül plansız ve hukuka aykırı yapılaşmaların önünü açmaktadır.  

Kangrenin tüm ülkemize yayılmaması için gerekli gerekli adımlar atılmalı ve Mahkemelerimizce 

“TÜRK MİLLETİ ADINA” verilen kararlar uygulanmalıdır. 

b. Çeşitli Kentsel Alanların Sahillerine Yapılması Planlanan Oteller 

Antalya’nın nüfusu 2019 yılında 2018 yılına göre 85 300 kişi artmış ve 2,5 milyonu aşmıştır. Bu 
artış ile nüfusunu en yüksek oranda (%3,5) artıran il olmuştur. Elbette ki bu artıştaki paylardan bir 
tanesi Antalya’nın cazip ve gelişimi sürekli devam eden turizm potansiyelidir.  

Son dönemde özellikle sahilde bulunan ilçelerin kıyı kesimlerinde bölge halkının sıklıkla kullandığı 
alanların turizme kazandırılması kapsamında bazı plan değişiklikleri yapıldığı bilgisi basın yoluyla 
öğrenilmiştir. Söz konusu değişiklikler sonucu gerçekleştirilen plan değişiklikleri ile yapılması 
planlanan otellerin şeffaf bir Çevresel Etki Değerlendirme  (ÇED) süreci ile değerlendirilmesi, 
bölgede yaşayan toplumun hassasiyetlerinin göz önüne alınması gerekliliği unutulmamalıdır. 
Ayrıca, sahil bandına yapılacak çok katlı yapıların, deniz ve kara meltemlerini keseceğinden dolayı 
iç kesimlerde çok ciddi kirlilik birikimine sebebiyet verebileceği öngörülmelidir. Bu durum özellikle 
sahil bandına yakın yerlerde yaşayan toplumun beklentisini karşılamaktan uzaklaşma anlamına 
gelmektedir. ÇED sürecinde hatırlanması diğer iki husus ise, göçmen kuşlar ve deniz canlılarıdır. 
Antalya, göçmen kuşların rotasında bulunan çok önemli bir durak konumundadır. Bu sebepten 
ötürü, yapılması planlanan otellerin yakınında göçmen kuşların konaklayabileceği sulak alanların 
olmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca, Akdeniz Fokları ve Deniz Kaplumbağaları başta olmak 
üzere bölgemiz açısından ender bulunan deniz canlılarının hayatlarını idame etikleri sahil kesimleri 

incelenmeli ve biyoçeşitliliğe zarar verici herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemelidir. 
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3. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan “Antalya İli Temiz Hava 

Eylem Planı 2020-2024” Raporunun Değerlendirilmesi 

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Antalya İli Temiz Hava Eylem Planı 
2020-2024” raporunun Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı 
zamanda Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Ü. Güray Doğan tarafından 

gerçekleştirilen değerlendirmesi ekte sunulmuştur. 

Katkı ve görüşlerinizi bekler, sağlıklı günler dileriz. 

 

Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanlığı 
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https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2020/03/19/dezenfektan-yerine-bocek-ilaci-su-sikan-sahte-ilaclamacilara-dikkat
https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2020/03/19/dezenfektan-yerine-bocek-ilaci-su-sikan-sahte-ilaclamacilara-dikkat
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Antalya İli Temiz Hava Eylem Planı 2020-2024 Görüşü 

Antalya son yıllarda nüfusu hızla artan bir kent hüviyetindedir. Bu artışın temel sebepleri tarım 
ve turizm kaynaklı istihdam ihtiyacını karşılamak için dış göç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tarım ve turizmin yanı sıra özellikle Döşemealtı ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi ile 
Konyaaltı sınırları içerisinde yer alan Liman işletmesi ve Serbest Bölge önemli ölçüde bölge 
sanayisine yön vermektedir. 

Kentin hava kalitesine etkisi olan bileşenler belirlenmeden bir eylem planı hazırlamak istenen 
başarıyı getirmeyebilir. Öncelikli olarak tüm şehir için hava sahası tanımlanmalıdır. Daha sonra 
birbirini etkilemeyen her alt bölüm için alt hava sahaları tanımlanmalıdır. Dolayısıyla, önce 
büyük perspektiften hava sahası tanımlanmalı, sonrasında alt hava sahaları tanımlanmalı ve bu 
işe başlamadan önce her bir alt hava sahasını etkileyen kaynakların emisyon envanteri 
oluşturulmalıdır. Mesela Döşemealtı’nı ilgilendiren endüstriyel emisyonların kontrolü 
gereksinimi Kaş için gerekli olmayabilir. Böylece, Döşemealtı için dikkat edilmesi gereken çok 
önemli olan bir husus için Kaş bölgesine bir yaptırım uygulanmamalıdır. Öte yandan birbiriyle 
etkileşimi yüksek olan Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa için ortak planlama 
gerçekleştirilmelidir. 

İşbu plan hazırlanırken sadece kent merkezinin düşünülmesi en büyük eksikliktir. Her ne kadar 

Antalya’nın nüfusunun %50’ye yakını merkezdeki beş ilçede yaşasa da kalan %50’si diğer 14 

ilçede yaşamaktadır. Mesela, kent merkezinde yer alan rüzgâr verisi ile Korkuteli’nde nasıl bir 
planlama gerçekleştirilebileceği bir merak konusudur. Örnekleri bölgesel ısıtma tercihleri, 
insan alışkanlıkları, gelir seviyesi gibi konular üzerinden çoğaltmak mümkündür. Planlama 

yapılırken temel kıstaslar öncelikli hedefler olarak belirlenmelidir. Yerel ölçekte (alt hava 
sahalarında) hangi kriterlerin uygulanması gerektiği alt planlar ile gerçekleştirilmelidir. 

Kentin hava kalitesini iyileştirmek merkezcil olarak gerçekleştirilmemelidir. Sorumlu 
kuruluşlar sadece kamu kurumları olmamalıdır. Kentin hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen 
herkesin bu konuda yapacağı bir şeyler olmalıdır. Mesela sanayi tesislerinin emisyonlarını 
azaltması için bir plana ihtiyaç varsa, bu sanayi kuruluşlarından talep edilmelidir. Öte yandan, 
kent içi ulaşımda ve ulaştırmada önemli bir yer tutan özel toplu taşıma araçları, taksiler, kargo 
firmaları araçları, paket servis araçlarında bir iyileştirme gerekiyorsa bu husus ilgili 
işletmelerden istenmelidir. Bu kent hepimizindir. Sadece kamu kurumlarının sınırlı bütçeler ile 
hava kalitesini iyileştirmeye çalışması sürdürülebilir bir kent yapısından bireyleri 
uzaklaştırmaktadır ve temiz hava eylem planının başarıya ulaşmasını engellemektedir. 

Yukarıda da belirttiğim üzere öncelik emisyon envanterinin oluşturularak her alt hava sahası 
emisyonlarını tahmin etmek üzerine kurulmalıdır. Daha sonra bu emisyonların yayılımından 
hareket ile kent içi hava kalitesi izleme istasyonları kurulmalı ve bu istasyonların verileri 
değerlendirilerek emisyon envanteri güncellenmelidir. Ancak süreç malumunuz biraz tersten 
işlemektedir.  

Kentimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi ve Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve birbirinden bağımsız istasyonlar ağı ile hava 

kalitesi verisi toplanmaktadır. Öncelikli olarak tüm istasyon verilerine ortak bir platformdan 
ulaşım sağlanmalıdır. Bu veriler gecikmelide olsa (saatlik, 8 saatlik veya 24 saatlik hareketli 

ortalamalar şeklinde) toplum ile paylaşılmalıdır. Bu paylaşım az öncede bahsettiğim gibi halkın 
bu işe karşı sorumluluğunu anlamasına yardımcı olacaktır. 
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Bu hususların haricinde, Çizelge 26’da sunulan eylemler, eylemin başarı kıstaslarının 
belirlenmemesi ve ölçülebilir olmaktan uzak olması sebebiyle yetersiz bulunmuştur. Öte 
yandan, geçmiş 5 yılda gerçekleştirilen eylemlerin ne kadar faydalı olduğuna dair bir 
değerlendirme gerçekleştirilmemiştir. 

Geleceğe yönelik eylemler ve uygulama takviminin sunulduğu takvim (Bölüm 3.3) ise yine 
önlemlerin ve eylemlerin başarı kıstaslarının belirlenmemesi, eylemlerin ve önlemlerin 
ölçülebilir olarak belirlenmemesi, yıllar bazında bir iyileştirmenin hedeflenmemesi ve sorumlu 
kuruluşların işbirliği yapılacağı kuruluşlara yer verilmemesi gibi hususlardaki eksiklikler 
sebebiyle yetersiz bulunmuştur. 

Bu bölüm, az önce bahsettiğim toplumun tüm kesimlerinin yapması gereken ölçülebilir 
eylemler ile zenginleştirilmelidir. Mesela, bir sanayi kuruluşu hem kapasitesini arttırıp hem de 
emisyonlarını azaltma hedefini belirtmelidir. Öte yandan kent içi ulaşımda kullanılan araçlara 

emisyon sınırlaması getirilmesi gündeme gelmelidir. Burada tüm paydaşlara ne yapabileceği 
sorulmalı, yeri geldiğinde yönlendirilmeli ve onlardan ölçülebilir ve süresi belli eylem planları 
talep edilmelidir. 

Ayrıca, uzun vadede araştırılan veya planlanan projelere işbu temiz hava eylem planında yer 
verilmemesi önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

İşbu eylem planı, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ndeki 11. Madde’de 
yer alan eylem planlarını içermemektedir (İl çevre ve orman müdürlükleri, değerlendirilecek 
kirleticilerde uyarı eşiği veya limit değerin aşılması riski varsa,  bu aşımların süresini 
kısıtlamak veya riski azaltmak için kısa vadede alınacak önlemleri içeren bir eylem planı 
hazırlar. Eylem planları 10 uncu maddede bahsedilen temiz hava planının bir parçası olabilir. 
Bu planlar, özel duruma bağlı olarak, limit değerlerin aşılmasına katkıda bulunan motorlu araç 
trafiğini de içeren faaliyetleri kontrol etmek ve gerektiğinde askıya almak için gerekli önlemleri 
içerebilir.).  

Temiz hava eylem planı, sadece kükürt dioksit ve PM10 üzerine yoğunlaşmış Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince ölçülmesi ve değerlendirmesi yapılması 
gereken diğer parametrelere (azot oksitler, kurşun, arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren, 
benzen, karbon monoksit, ozon ve ozon öncül maddeler) hiç değinilmemiştir. Söz konusu 
parametrelerin bir kısmı yeni yapılan veya yenilenen hava kalitesi izleme istasyonlarında 
ölçülmektedir. Ancak tamamının değerlendirilebilmesi için ölçüm ağına ilave yapılması 
gerektiği aşikârdır. Bu konuda da ayrıca çalışılması gerekmektedir. 

Bunların haricinde aşağıda belirtilen hususların da işbu eylem planına dâhil edilmesi 

önerilmektedir: 

 Motorlu taşıtları park etme sürecinde, dur kalk sürecinin çok olması hava kalitesini 
olumsuz yönde etkileyici emisyonları fazlalaşmaktadır. Özellikle süpermarket, restoran, 
kafe ve AVM gibi ticari kuruluşlar ruhsatlandırılırken bu kuruluşları kullanacak 
müşteriler için yeterli otopark yerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü bir 
çalışma gerçekleştirmelidir. 

 E-araçların yaygınlaştırılması için şarj istasyonlarının sayısının arttırılması 
planlanmalıdır. 
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 Kentin bir merkezden değil de banliyöler ile büyümesi sağlanmalıdır. Yani hava kalitesi 

zaten standartları zar zor sağlayan bir şehir merkezi ne yatayda ne de düşeyde 
büyümemelidir. İnsanlar kent merkezine yakın ve hava kalitesi daha iyi olan yerlerde 
yaşamaya teşvik edilmelidir. Bu konuda Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü ortaklaşa 
bir çalışma gerçekleştirmelidir. 

 Üniversiteler ile hemen her eylem planı için işbirliği sağlanmalıdır. Her eyleme ve 

önleme katkı sunacak alt yapı ve bilgi birikimi olan öğretim üyeleri kentimizdeki 

üniversitelerde bulunmaktadır. Kentimizdeki öğretim üyeleri bu planın daha kapsamlı 
oluşturulmasına ve eylemlerin hayatımıza daha etkin sonuçlar vermesine katkı sunmak 
isteyeceklerdir. Bir konunun da altını çizmekte yarar bulunmaktadır: hava kirliliği ile 
mücadele etmek sadece çevre mühendisliğinin sorunu olmamaktadır. Gerçekleştirilen 
çalışmalar bu işin sosyal boyutunun da önemli bir parametre olduğunu göstermektedir. 

 Toplumun bilinçlenmesine ve işbu eylem planının başarıya ulaşması konularına katkı 
sunabilecek Antalya Kent Konseyi ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi gibi 
diğer kentsel bileşenler ile işbirliği sağlanmalıdır. 

Yukarıda belirttiğim temel hususlar eklendiğinde işbu temiz hava eylem planı hem bilimsel 
olarak hem de toplum nazarında etkin bir yere sahip olacaktır. İşbu temiz hava eylem planının 
toplumun tüm paydaşlarının kendilerince bir şeyler bulacağı ölçülebilir hedefleri olan bir rapora 

dönüştürülmesini arzuluyor, temiz hava eylem planını hazırlayan ekibe teşekkür ediyorum. 

           

         Saygılarımla, 

 

       Dr. Öğr. Ü. Güray DOĞAN 

            Akdeniz Üniversitesi 

       Çevre Mühendisliği Bölümü  

 

 


